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Hög innovationstakt
Sommarens rekordhetta 
har följt oss en bra bit in 
på hösten och den positiva 
tillväxten i svensk industri 
har varit, om inte rekord-
hög, så åtminstone mycket 
stark. Det ser fortsatt 

lovande ut för såväl oss som våra kunder och 
övriga industriföretag men samtidigt kan vi ana 
att högkonjunkturen sakta håller på att plana ut. 
Innovationstakten är dock hög, med bland annat 
flera nya patent, och det gör att vi har många 
fördelar i Sverige – inte minst när det gäller high 
tech inom stålproduktion. På Uddeholm fort-
skrider arbetet med att utveckla ett nytt stål för 
3D-printing per år under de kommande fem åren. 
Målet är att utveckla och anpassa material till den 
nya, snabbväxande tillverkningsindustrin additiv 
tillverkning.

VÅR STORA SATSNING på värmebehandling och 
lager i Vetlanda närmar sig sitt fullbordande 
med inflyttning i slutet av året och produktions-
start i januari 2019. Det är vår största investering 
någonsin och innebär många fördelar för våra 
kunder som vi nu kommer kunna erbjuda optime-
rad härdning av stålet. Ansvarig för arbetet med 
det nya värmebehandlingscentret är Andreas 
Johansson. Hur han ser på detta och om hans 
ordinarie roll som regionchef för Småland och 
intilliggande landskap kan ni läsa om i Profilrepor-
taget inne i tidningen.

I DET HÄR NUMRET har vi haft glädjen att få 
besöka en riktig prestigekund inom fordonsbran-
schen, Koenigsegg, tillverkare av supersportbi-
lar. Läs den intressanta intervjun med Thomas 
Johansson, huvudkonstruktör av diamanten i den 
svenska bilkronan.

Missa inte heller reportaget om Göteborgs-
företaget Talurit som är världsledande när det 
gäller att utveckla och tillverka utrustning för 
mekanisk splitsning av stållina. Ziplines, linbanor 
och korslås för att fästa linor i pyramidnät för 
lekplatser är exempel på områden där säkerhets-
kraven är höga och där Talurits unika patenterade 
system kommer väl till pass. 

MILJÖ OCH HÅLLBARHET är två viktiga områden 
som får allt större betydelse för dagens samhälle. 
Hur Uddeholm jobbar för att bidra till ett hållbart 
samhälle och samtidigt hitta en långsiktig balans 
mellan sociala, miljömässiga och ekonomiska 
intressen berättar miljöchef Cecilia Johnsson.

SOM SYNES BJUDER VI som vanligt på stort som 
smått i Supreme och önskar dig trevlig läsning!

PULVER  | Just nu lanseras Udde-
holm  Vancron SuperClean.  
Ett pulver metallurgiskt verk-
tygsstål som inte behöver 
beläggas.

– Det är ett smart stål som förenklar verktygstill-
verkning genom sin nitrering, detta eleminerar 
användandet av PVD-beläggning av materialet, 
då det redan finns naturligt i det färdiga stålet. 
Materialets egenskaper ger låg friktion vilket 
minskar risk för påkletning av material, säger 
Jan-Ove Eriksson, produktchef inom PM & 
Components på Uddeholm.

BAKOM DET NYA MATERIALET ligger år av  
egen forskning och utveckling hos Uddeholm 
i Hagfors. I grunden finns Vancron 40, som nu 
har optimerats med tanke på materialets egen-
skaper och prestanda.

– Det nya stålets främsta egenskap är att 
det inte behöver beläggas i och med dess 
nitrering. Det ger ökad prestanda åt ytor i till 
exempel detaljer med bearbetade hål som inte 
går, eller är svåra, att belägga, förklarar Jan-
Ove Eriksson.

UDDEHOLM VANCRON SUPERCLEAN förenklar 
och förbättrar verktygstillverkning eftersom 
egenskaperna redan finns i materialet. Det 
innebär, exempelvis, att tillverkningstiden för ett 
nytt verktyg kan minskas.

De huvudsakliga användningsområdena är 
finstansning, kall extrudering, djupdragning 
och pulverpressningsverktyg.

– Med Uddeholm Vancron SuperClean 
har vi ett material med egenskaper som vi är 
ensamma om på marknaden, avslutar Jan-Ove. 
/ Göran Björklund

Det smarta verktygsstålet

”Det är ett smart stål 
som förenklar verktyg-
stillverkning genom sin 
nitrering, detta eleminerar 
användandet av PVD-
beläggning av materialet, 
då det redan finns natur-
ligt i det färdiga stålet.
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Vi ses på Elmia!

MÄSSA  | Besök Uddeholm den 13–16 
november på Elmia Subcontractor, 
norra Europas ledande underleve-
rantörsmässa och en viktig mötes-
plats för branschen.

Elmia Subcontractor i Jönköping är en av årets höjd-
punkter och en stor branschfest för underleverantörer 
inom den tillverkande industrin och deras kunder, en 
specialistmässa för produktutveckling och inköp.

– Det är ett fantastiskt tillfälle för oss att träffa 
många av våra kunder och kollegor i branschen på 
ett och samma ställe. På Elmia har vi chans att utbyta 
erfarenheter, tankar och ta del av varandras kunskap, 
säger Fanny Johansson, marknadschef.

Som vanligt träffar du Uddeholm i A-hallen monter 
06:40. I år ligger fokus på värmebehandling och det 
nya värmebehandlingscentret i Vetlanda. Det blir också 
stort fokus på additiv tillverkning.

– Vi vill hälsa alla välkomna för en pratstund, passa 
på att ställa frågor till våra experter och säljare på plats, 
säger Fanny Johansson.

Elmia är en äkta specialistmässa 
för produktutveckling och inköp. 
Här ser du innovationer och geniala 
lösningar, framtidens konstruktioner, 
smarta material och spännande 
produkter. Fyra dagar med nya mö-
ten, nya diskussioner, ny inspiration. 

MONTER 06:40

PRODUKTNYTT

SUPREME



KOENIGSEGG  | Thomas Johansson är nog ett av landets vanligaste 
namn. Men det finns bara en Thomas Johansson, 52 år, med 
doktorstitel som konstruerar en av världens snabbaste bilar. 
Supreme åkte till Bjärehalvön och träffade huvudkonstruktören 
hos den svenska supersportbiltillverkaren Koenigsegg 
Automotive.

Ingen vanlig 
sportbil
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 i möter Thomas Johansson på 
en vanlig arbetsdag som konsult 

på heltid hos Koenigsegg i Ängel-
holm. Det blir ett samtal som kretsar 

kring materialval för att hantera vikt, 
effekt och ett superfordons samlade 

prestanda. 
– När det gäller koncept, gör jag allt från ax 

till limpa, ensam, säger han.
Att vi lyckas att få en pratstund med Tho-

mas, i den slutna värld som Koenigsegg är, 
beror på att Uddeholm är leverantör till en av 
världens mest exklusiva sportbilar. Gemen-
samt drivs bland annat ett projekt kring en ny 
vevaxel – kanske motorns allra väsentligaste 
del, men Uddeholms stål och kunnande finns 
på fler ställen i Koenigseggs sportbilar, där det 
ställs höga krav på materialets prestanda.

I GRUNDEN ÄR Thomas Johansson utbildad 
teknisk officer på Flygvapnets Tekniska Skola. 
När Sverige rustade ner rustade Thomas upp 
med att läsa materiallära vid Luleå Tekniska 
Universitet. Där lärde han sig det som sedan 
blivit hans arbetsfilosofi – att maximera mate-
rial. Nästan allt konstruktionsarbete görs ma-
tematiskt utifrån material- och hållfasthetslära i 
datorns artificiella värld, FEA och topologiopti-
mering, och inte erfarenhetsmässigt i motor-
rummets provbänk.

– Min utgångspunkt är att utnyttja materialet 
på bästa sätt. Jag gör FEA-beräkningar och si-
muleringar av vilket eller vilka material som man 
bör välja utifrån kravspecifikationen. Jag matar in 
randvillkoren och det material som ska använ-
das, med dess egenskaper, och sedan räknar 
datorn ut hur detaljen ska se ut. Jag får en bild 
om var jag ska använda materialet optimalt bero-
ende på vilken tillverkningsmetod som gäller.

– Säg att det är lite fuskigt, men tack vare 
beräkningarna, simuleringen, får jag väldigt 
snabbt reda på hur detaljen bör se ut.

För sju år sedan kom han till Koenigsegg. 
Detta efter han konstruerat ett cylinderhuvud 
till dem. I bagaget hade han inte bara sin 
doktorshatt i förbränningsmotorer, utan även 
den praktiska erfarenheten av att ha byggt en 
snöskoter som vunnit SM i dragracing.

ATT BYGGA EN supersportbil som Koenigsegg 
är en blandning av avancerat hantverk och det 
allra senaste inom hightech. Kaross och chassi 
görs rent hantverksmässigt i olika kompositma-
terial och aluminium. 

Konstruktion och materialval samt system-
plattformar bygger på principen maximala 
prestanda. Allt för att skapa rätt känsla i den 
exklusiva sportbilen. Thomas Johansson 
berättar att motorer är en extrem arbetsmiljö 
med den höga belastningen på alla rörliga 
delar samt den höga arbetstemperaturen. Han 
påpekar också att på motorsidan är det många 
material och legeringar som ska samsas med 
varandra, företrädesvis aluminium och stål. 

Detta ställer höga krav på leverantören och 
de material som den kan leverera. I Uddeholms 
fall är det material till axlar.

– Vi väljer leverantörer som har ett material 
som är bra och som kan bistå med teknisk sup-
port. Vi frågar exempelvis var materialet har sin 
sträckgräns, termiska egenskaper och seghet. 
Även Christian (von Koenigsegg) har bra koll 
på nya material och kan ställa de rätta frågorna 
under konstruktionsarbetet. Problemet är att 
de som tillverkar vevaxlar redan är inkörda på 
olika legeringar. För vevaxeln gäller oerhört tajta 
toleranser. Vid minsta toleransfel har vi ingen 
oljefilm, och då skär motorn!

THOMAS BERÄTTAR att han försöker hålla sig 
up-to-date avseende material och legeringar. 

Han påpekar också att det finns en ekonomisk 
aspekt vid avgörandet av materialval.

– Frågan är om vinsten med det nya mate-
ri alet är så bra att vi kan räkna hem den. 
Redan nu är Uddeholm med på en mellanaxel i 
hybridmodellen Regera. Andra aktuella bildelar 
som kan göras av material från Uddeholm är 
ventilstyrningar, ventilsäten och krängnings-
hämmare.

– Vi kan använda premiummaterial, det är 
inte materialkostnaden som är det stora, utan 
förarbetet och bearbetningen av materialet.

VIKT, EFFEKT OCH PRESTANDA är det som styr 
Koenigsegg.

– Vi försöker göra allt så lätt som möjligt och 
inom detta område råder konstruktörens frihet. 
Hjul i kolfiber är en dröm som vi var först med, 
säger Thomas med ett leende.

Hemligheten med Koenigsegg är att bilen 
har prestanda som överträffar förväntningarna 
hos köparna. Designen är viktig. Detta enda 
ner på komponentnivå – en vevaxel på en 
Koenigsegg ska utstråla Koenigsegg, enligt 
Thomas Johansson.

Den egna tillverkningen omfattar kaross 
och chassi samt hjulupphängning, resterande 
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står ett nätverk av underleverantörer för. Det 
sistnämnda utgör 30–40 procent av bilens 
byggnationskostnad. Motorblocket gjuts i 
Storbritannien och slutbearbetas av en lokal 
trimningsfirma, medan delarna byggs samman 
hos Koenigsegg i Ängelholm.

Hur ser då framtiden ut inom drivlinor för 
 supersportbilar som Koenigsegg? 

Enligt Thomas Johansson är framtiden en 
blandning mellan el, hybrid och förbrännings-
motor. 

– El? Det är ett väldigt fokus på rena elbilar, 
men det är inte samma fokus på ren el! Super-
bilar kommer att ha kvar förbränningsmotor. 
Hybridbilar är dyra, men nu kommer lätthybrid 
med 48 Volt. Det är intressant, säger han.

ENLIGT THOMAS JOHANSSON fungerar sam-
arbetet med Uddeholm ”fantastiskt bra”. Han 
drar en liten anekdot: Under konstruktionsarbe-
te hade man problem med ett ventilsäte, men 
genom ett telefonsamtal till Uddeholms expert, 
Staffan Gunnarsson, var problemet löst – det 
var inget materialfel, utan det var en för svag 
ventilfjäder som spökade.

– Det är sånt som jag gillar, avslutar Thomas 
Johansson och vi tackar för pratstunden.

Bland svensktillverkade lätta bilar (under 
3,5 ton) är Volvo och Saab de mest kända i 
modern tid. Men vi ska inte heller glömma 
KVD Tjorven som byggdes i över 1 000 
exemplar, varav en stor del var brevbärar- el-

ler servicebilar. Även brandbilar 
kom att lämna fabriken i Kalmar 
innan allt avvecklades i början av 
1970-talet. Men mer konstruktion 
och produktion av bilar har skett 
i Sverige. Bortser man från rent 

hantverksmässigt byggda tävlingsbilar, där 
Ronnie Petersons SWEBE (Sven Andersson 
och Bengt ”Bagarn” Peterson) F3-bil och den 
populära Formel Vee-racern RPB (Racing-
plast i Burträsk) är de mest kända, finns 
åtminstone två märken som presterat fler än 
tio bilar. Det är Erik Lundgrens Ockelbo och 
Bengt Lidmalms JösseCar/Indigo. Ockelbo 
utgick från en plast kaross som var snarlik 
en Alfa Romeo respektive Ferrari, medan 
Indigon hämtade inspiration från TVR. I viss 
mån lever Ockelbo vidare genom sportbils-
tillverkaren Pagano och Indigo har startat en 
begränsad produktion i Skene i anknytning till 
Von Braun Sport Cars.

PÅ BESÖK I VERKSTADEN. 
Thomas Johansson, 
huvudkonstruktör hos 
Koenigsegg Automotive, 
flankerad av Andreas 
 Johansson och Philip 
Frifelt Lundqvist från 
voestalpine High Perfor
mance Metals Sweden.

V
”Vi försöker göra allt 
så lätt som möjligt och 
inom detta område 
råder konstruktörens 
frihet. Hjul i kolfiber är 
en dröm som vi var 
först med.”

Diamanten i den 
svenska bilkronan

Supreme #2 2018 Supreme #2 2018
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Talurits kärnprodukter är pressverktyg, presslås 
och pressar samt maskiner som kapar och 
lindar upp stållina och maskiner för att testa 
lyftredskap.

– Vi samarbetar med Uddeholm sedan flera 
decennier tillbaka. De specialtillverkar stål åt 
oss som är vidareförädlat och värmebehand-
lat för att få de egenskaper vi vill ha och vi 
har även ett certifikat på det. Stålet används 
bland annat till de pressverktyg vi säljer, säger 
Thommy Andersson.

Uddeholm lagerhåller de vanligaste block-
storlekarna åt Talurit. De utför också de mate-
rialanalyser och tester som krävs samt sköter 
administrationen kring detta.

DE STÖRRE KUNDERNA tillverkar produkter 
som används inom offshore, sjöfart, till riggar, 
ankare, trålar och annan fiskeriutrustning samt 

yachting men även till byggnation och kon-
struktion som hamnar, broar och lyftkranar.

Redan på 1950-talet började man exportera 
och i dag går 97 procent av tillverkningen på 
export. Varumärket Talurit finns registrerat i 
cirka 90 länder.

Något som blir tydligt när Supremes team 
går igenom Talurits lager där hyllorna är fyllda 
av lådor med olika slutdestinationer till världens 
alla hörn. 

Även om företaget haft både upp och ned-
gångar så har man successivt expande-
rat och  hela tiden växt globalt på nya 
marknader. Förutom i Sverige och 
Tyskland så finns Talurit numera 
även i Barnsley, Storbritannien samt 
i Singapore och Ningbo, Kina.

– Asien och framförallt Kina är 
vår största marknad där vi försöker 

förgrena oss ytterligare. På senare år har vi 
satsat mycket i Indien som är i uppstarten, och 
även i USA och Ryssland. Vi gör många affärer 
med Norge och länderna i mellanöstern, säger 
Thommy Andersson.

DEN HUVUDSAKLIGA målgruppen finns inom 
offshoreindustrin i oljeproducerande länder. 
Främst inom business-to-business och få pro-
dukter går direkt till slutanvändare.

– På senare tid har vi också tagit fram 
produkter inom nya branscher som till exempel 
lekplatser där vi utvecklat och tagit patent på 
ett korslås. Det är en produkt som används för 
att fästa linor i pyramidnät för lekplatser, säger 
Thommy Andersson. 

Att det är tryggt och säkert för barnen på 
lekplatsen är något som de flesta föräldrar tar 
för givet men det är nog få som känner till att det 
är göteborgsföretaget Talurit som ligger bakom.

– En annan ny bransch är produkter till 
ziplines och linbanor som ökat mycket senare 

tid. Det finns oändligt med applikations-
områden för presslås. Vi har också 

utvecklat automatiska kapmaskiner 
till underleverantörer till bilindustrin 
för stållina som används bland 
annat till fastsättningen för säker-

hetsbälten i bilar, säger Thommy 
Andersson.

Talurit tar säkerheten
på största allvar
PIONJÄRER  | Talurit AB i Göteborg utvecklar och tillverkar utrustning 
och unika patenterade system för mekanisk splitsning av stål-
lina. Talurit är pionjärer på området och världsledande genom 
sina höga krav på kvalitet och säkerhet.

– Säkerheten är extremt viktig och vi lägger mycket tid   
på att göra egna säkerhetstester och riskanalyser, säger 
Thommy Andersson, vd.

Talurit ställer mycket höga krav på effektivi-
tet, säkerhet, tillförlitlighet och kvalitet vilket är 
något som kunderna sätter stort värde på.

– Vi har en regelbok som är något av en 
bibel för våra användare med tabeller och 
instruktioner för alla våra splitsningssystem. 
Är det något fall där det går snett så är det 
oftast beroende på att man inte följt de regler 
och instruktioner som anges i våra manualer. 
Vi lägger mycket tid på att göra egna säker-
hetstester, riskanalyser och verifiera alla våra 
produkter och samarbetar även med universite-
tet i Stuttgart som gör en del tester. Vi är också 
medlemmar i arbetsgruppen för Europastan-
darden för presslås, säger Thommy Andersson.

FÖR ATT UNDVIKA PROBLEM som kan uppstå 
under pressningen av ett presslås på en 
stållina försöker Talurit utbida alla användare. 
Man har också utvecklat maskiner som känner 
av när trycket blir för högt och då stängs av 
automatiskt. Då räddar man inte bara själva 
pressverktyget utan säkerställer också att låsen 
pressas korrekt. En del maskiner är utrustade 
med en ljusbarriär som automatiskt stänger av 
maskinen om någon kommer för nära. Detta för 
att undvika klämskador.

En annan produkt som utvecklats för att öka 
säkerheten är ett så kallat T-LOC som är en för-
stärkningsring i stål som håller ihop presslåset 
om det skulle överlastas. Något som används 
till stållinor med högre hållfasthetsklass.

JUST NU PÅGÅR något av ett generationsskifte 
i branschen och många står inför en digital resa 
men variationerna är stora bland våra kunder 
runt om i världen. 

– Vi har en webshop för mindre företag och 
privatpersoner där man kan beställa och betala 
direkt när det handlar om enstaka produkter 
och mindre volymer men vi ser det mest som 
en service och som ett steg i företagets digitali-
seringsprocess, säger Thommy Andersson.

För den yngre generationen som är uppväxta 
med digitaliseringen är det självklart med till ex-
empel touchscreen för att styra en maskin men 
vissa kunder är inte mogna.

– Vi ser positivt på framtiden och att det 
händer mycket digitalt, här finns också säker-
hetstänket med och driver på utvecklingen. Vi 
har själva gjort en enorm resa de senaste åren 
och arbetat strategiskt för att bredda oss i en 
bransch som annars är väldigt nischad, säger 
Thommy Andersson. / Erica Holm

ETT FÖRETAG MED  
LÅNGA ANOR
1946 kom Gerhard Rohland till Sverige 1948 och 
startade företaget Talurit AB i Göteborg. Företaget 
togs senare över av sonen Bernhard Rohland, 
Talurits före detta vd som dock fortfarande är aktiv i 
styrelsen som ordförande.

Gerhard var en mycket duktig affärsman som 
utvecklade företaget och registrerade patent runt 
om i världen. Bernhard drev sedan utvecklingen 
vidare och startade upp den egna tillverkningen av 
maskin er och verktyg i verksamheten. Han utveck
lade också system av presslås och var drivande 
inom standardiseringsarbetet avTalurits produkter. 

Thommy Andersson kom in i företaget 1992 
som vice vd. Då var man cirka 22 personer totalt i 
Sverige och i tyska dotterbolaget i Gottmadingen. 
Sedan dess har Talurit utökats med flera dotterbo
lag och säljkontor runt om i världen. I dag arbetar 
33 personer på Talurit i Sverige med en omsättning 
på 70 miljoner kronor. Hela koncernen omfattar runt 
75 personer och omsätter cirka 150 miljoner kronor.

”Vi har en regelbok som 
är något av en bibel för 
våra  användare med 
tabeller och instruktioner 
för alla våra splitsnings-
system.”

DET HÄR GÖR 
TALURIT

Presslås är ett cylindriskt 
ovalt rör som träs på en 
stållina, eller så kallad stål
vajer, för att göra en ögla. 

Vajer och presslås läggs 
därefter i en hydraulisk press 

med speciella verktyg (press
backar) som är anpassade efter 
storlek och typ av presslås. 
Låset pressas därefter samman 
så att låset formar sig tätt runt 
stållinorna. Förfarandet kallas 
mekanisk splitsning. Aluminium 
är det vanligaste materialet för 
presslås, men även stål, rostfritt 
stål och koppar förekommer.

Varumärket TALURIT är i dag känt över hela världen 
och 97 procent går på export. Talurits produkter 

levereras till mer än 80 länder varje år.

Thomas Westerberg, 
slipare på Talurit.

Thommy Andersson,  
vd på Talurit AB.

FOTO JEANETTE LARSSON
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Uddeholm 
vill göra skillnad 
för klimatet
INNOVATIONER  | Uddeholm strävar alltid efter att producera stål som är så 
miljövänligt som möjligt, något som är en ständigt pågående process 
för att uppnå ett hållbart samhälle.

Nya tekniska innovationer spelar en viktig roll i många av de fram
tida globala miljöutmaningarna. Uddeholms nätverk av experter runt 
om i världen arbetar för att skapa lösningar som är hållbara, säkra 
och långvariga – både för egen del och för kunderna.

Den stora utmaningen är att hitta en långsiktig balans mellan  
sociala, miljömässiga och ekonomiska intressen. 
 
TEXT ERICA HOLM

Redo för biogas
FOSSILFRITT  | Uddeholm har som mål att bli det första 
stålföretaget i världen med en helt fossilfri produktion 
och att senast 2022 ha en kontinuerlig inblandning av 
biogas.

– Vi har investerat strategiskt för framtiden och står 
redo att gå över till biogas. Problemet är att det inte 
finns tillräcklig volym och därför driver vi även frågan 
politiskt för att skynda på utvecklingen, säger Cecilia 
Johnsson, miljöchef Uddeholm.

Uddeholm arbetar med ett långsiktigt miljöarbete och 
2012 valde man att konvertera sin produktion från olja och 
gasol till naturgas. Då ersatte Uddeholm eldningsolja med 
flytande naturgas (LNG). Detta var då ett strategiskt val för 
framtiden och när man installerade naturgassystemet så 
förberedde Uddeholm samtidigt för biogas.

I maj togs ett första steg mot framtidens energisystem 
och Uddeholm provkörde hela sin produktion i Hagfors 
på biogas, då i form av fordonsgas. Företaget Skangas, 
som Uddeholm samarbetat med sedan konverteringen 
till naturgas, levererade biogas i flytande form (LBG) från 
Gasum biogasanläggning i Lidköping, tillverkad av skal 
från betor och potatis med mera. Den flytande biogasen 
förångades sedan till gas på plats i Hagfors för att an-
vändas till värmning och värmebehandling i någon av de 
närmare 40 ugnar som drivs med gas.

– Vi har även moderniserat ugnsparken i samband 
med konverteringen för att få ugnarna så energieffektiva 
som möjligt med beaktande av bästa möjliga teknik som 
finns på marknaden, säger Cecilia Johnsson.

BIOGAS KAN ERSÄTTA NATURGAS och användas direkt i 
samma processer. Det beror på att de båda gassorterna 
till största delen består av metan och är utbytbara och 
därmed kan användas i samma leveranskedja. 

– Under ett dygn testkördes hela anläggningen med 
biogas och vi vill ersätta naturgas med biogas så fort det 
är möjligt. Sedan körde vi ytterligare ett dygn på biogas 
i samband med vårt 350-årsjubileum den 28 juni, säger 
Cecilia Johnsson.

GENOM ATT ERSÄTTA naturgas med biogas så minskar 
Uddeholm utsläppen av koldioxid från sin produktion ytter-
ligare. Problemet är dock att det inte finns tillräcklig volym 
av biogas vilket också gör att det är flera gånger dyrare 
än naturgas, en kostnadsökning som skulle slå hårt mot 
Uddeholm.

Uddeholm har bevakat tillgång och pris på fordonsgas. 
Uddeholms behov av gas i verket var år 2017 totalt 170 
GWh, år 2016 uppgick produktionen av flytande biogas i 
hela Sverige till 44 GWh, en ekvation som inte går ihop. 

– Vi står redo men tillgången finns inte – och priset är 
orealistiskt. Därför driver vi även frågan politiskt för att får 
ner priset på biogas. Vi vill att produktionen av biogas ökar 
och då krävs det fler biogasanläggningar. 

NU NÄR INDUSTRIN har gjort de investeringar som behövs 
för att förverkliga detta och gå över till biogas så måste för-
utsättningarna för en ökad produktion av biogas i Sverige 
möjliggöras genom politiska beslut. Förhoppningen är att 
nya regler ska få fart på produktionen av biogas.

– Vi vill även utreda syntetisk biogas vilket är billigare 
att framställa men som har ett lägre energiinnehåll, säger 
Cecilia Johnsson.

Rökgasprojektet
UTSLÄPP  | År 2016 installerades ett nytt rökgasfilter till stålverket och 
året därpå gjordes anpassningar inne i verket. Det är det största 
arbetsmiljösatsningen i Uddeholms historia, en investering på   
80 miljoner kronor.

– Nu kan vi summera resultatet och det är fantastiskt, personalen i 
stålverket är lyriska. Miljömässigt kan också konstateras på fantas-
tiska resultat, säger Cecilia Johnsson.

Utsläppet av stoft från stålverket var tidigare över 15 ton årligen, 
därtill kom diffusa utsläpp från fönster. I dag är det inga diffusa utsläpp 
och från filtret uppgick utsläppet till enbart 400 kg för hela 2017.

– Jag skulle tro att vi har de minsta stoftutsläppen i världen från ett 
stålverk.

Ett annat fantastiskt resultat är att det nya filtret ersatt två av stål-
verkets tidigare filter. Dessa två filter var belägna norr om verket vilket 
medförde buller för de närboende. Tack vare att filtren kunnat stängas 
har bullernivån i området minskat med cirka 4–5 dB(A) nattetid, från 
52 dB(A) till 47 dB(A).

Restprodukter
AVFALL  | Uddeholms har ett mycket lyckat samarbete med Hagfors 
kommun när det gäller omhändertagande av slaggprodukter. 
Sedan 2010 används löpande restprodukter från Uddeholms 
produktion som konstruktionsmaterial vid sluttäckning av kom-
munens deponi av hushållssopor.

Uddeholms restproduksgrupp jobbar hårt för att öka återvinning av 
restprodukter och i dag finns inget som inte nyttjas på något sätt och 
inget deponeras, det vill säga läggs på hög. Under 2018 så har lyck-
ade försök genomförts för att återvinna olivinsand vilket minskar för-
brukningen av nyinköp. Tegelrester säljs för att återvinnas. Glödskal, 
3000 ton per år, återvinns delvis i ljusbågsugnen som syrebärare och 
resterande del säljs vidare som råvara. 

– Det är en otrolig utveckling med fokus på olika materials innehåll 
och egenskaper, stålindustrin gör så mycket mer än bara stål, säger 
Cecilia Johnsson.

2045
EU:s klimatmål är noll utsläpp av koldioxid från fossila källor år 
2050. Sveriges mål är att uppnå detta 2045.

Stålindustrins koldioxidutsläpp härrör från olika processer. För 
ett skrotbaserat verk som Uddeholm så är 93 procent av koldioxid
utsläppen kopplade till fossila bränslen, resterande 7 procent från 
råvaror. 

2012–2014
Fram till år 2012 nyttjade Uddeholm olja och gasol till värme 
och värmebehandling förutom den andel som även i dag nyttjas 
av elkraft. Mellan år 2012 och 2014 konverterades 34 ugnar till 
naturgas. Avtal slöts med norska företaget Skangas. Projektet var 
omfattande och inkluderade därtill energieffektivisering av flertalet 
ugnar. Projektet var en miljöinvestering och efter införande kunde 
konstateras att NOx, svavel, stoft, CO2 och energinyttjande mins
kat samtidigt som flertalet säkerhetsaspekter förbättrats. 

Strategiskt var en aspekt att möjliggöra nyttjande av biogas.  
I och med att projektet realiserats var verket samtidigt redo för 
biogas med ett högre energivärde, som fordonsgas.
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HÅLLBARHET

”Under ett dygn testkördes hela 
anläggningen med biogas…”

”Jag skulle tro att vi har de 
minsta stoftutsläppen i världen 
från ett stålverk.”
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– Det är viktigt för mig att vara insatt i kundernas behov 
för att på bästa sätt kunna bidra till att deras applikatio-
ner fungerar optimalt. Dessutom är det en väldigt rolig 
del av mitt jobb, säger Andreas. 

Sedan drygt tio år är han regionchef för Småland 
och intilliggande landskap. Totalt rör det sig om flera 
hundra kunder inom regionen, varav ett 40-tal som han 
personligen besöker regelbundet.

– Jag besöker mina kunder regelbundet och servar 
dem på olika sätt. Ofta blir det mycket diskussioner om 
materialval och applikationer. 

KUNDERNA FINNS inte alltid nästgårds – upptagnings-
området är vidsträckt – men det har aldrig varit något 
hinder även om det blivit många mil i bilen, hela 16 500 
mil under tre år närmare bestämt!

– Efter årsskiftet blir det lite mindre bilåkning när vär-
mebehandlingscentret i Vetlanda står färdig. Då flyttar 
lagret i Anderstorp och samtidigt flyttar vi försäljnings-
kontoret i Växjö till Vetlanda.

PARALLELLT MED det ordinarie arbetet har det nya 
centret för värmebehandling sysselsatt regionchefen 
en längre tid. Bygget, upphandling av maskiner samt 
planering av kommande produktion har tagit mycket tid 
i anspråk. 

– Det är en mycket viktig satsning vi gör för att 
lagermässigt kunna hantera tyngre vikter, vara mer 
flexibla och ha färre produktionsstörningar. I det nya 
värmebehandlingscentret som kan serva hela Sverige 
och våra nordiska kollegor om behov finns kommer vi 
att kunna ta helhetsansvar och även erbjuda kunderna 
värmebehandling av stålet, säger Andreas Johansson 
och berättar att detta är något som har efterfrågats av 
kunderna. 

Starke man 
i Småland

PROFILEN  | Gedigen materialkunskap 
kombinerat med en strävan att 
hjälpa kunderna att hitta lösningar 
på olika problem är utmärkande för 
Uddeholms starke man i Småland.

”Det känns viktigt att få berätta om Uddeholm 
och förhoppningsvis få eleverna intresserade av 
ett framtida jobb inom industrin och kunna visa 
att det inte längre är tungt och smutsigt utan 
mer ett hightech-arbete.”

Hockey 
och jakt
Yrke: Regionchef Småland, 
Östergötland och Blekinge 
samt ansvarig för lagret i 
Anderstorp.
Ålder: 44 år
Bor: I Bäckseda, strax 
utanför Vetlanda, där han 
har vuxit upp. Han har också 
en liten gård omgiven av 30 
hektar mark.  
Familj: Sambo som är 
tandsköterska och sonen 
William, 8 år. 
Intressen: En del av fritiden 
går åt till sonens hockeyträ-
ning. I övrigt tar jakt- och 
skogsarbete den mesta 
av tiden – vilket inte känns 
som ett tvång utan tvärtom 
som rena nöjet. Skogsvård, 
att röja, gallra och hugga i 
skogen och jakt med hund 
är det optimala sättet att 
koppla av på tycker han.
Bakgrund: Är utbildad 
verktygsmakare och job-
bade som det under åtta år 
på Sapa (som nyligen bytt 
namn till Hydro) där han 
också var arbetsledare. Kom 
till Uddeholm i Växjö 2002 
och började som innesäljare 
för att efter fem år gå vidare 
till tjänsten som regionchef.
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– Nu satsar vi för fullt och har bland annat anställt 
fyra operatörer som kommer att få specialistutbildning 
inom området.

Sedan tidigare består Andreas gäng av totalt åtta 
medarbetare, innesäljare, utesäljare och personal på 
lagret i Anderstorp.

– Det är viktigt för mig att finnas som ett stöd för dem 
i deras arbete att sköta servicen gentemot alla våra 
kunder, vilket de gör på ett mycket bra sätt.

DE FÖRSTA FEM ÅREN på Uddeholm jobbade Andreas 
som innesäljare och ställdes ofta inför en rad olika 
frågeställningar och situationer.

– Det var en bra inkörsport i företaget, att lära sig 
våra produkter och samtidigt förstå våra kunders verk-
samheter och villkor.

Andreas som är en praktiskt lagd problemlösare är 
utbildad verktygsmakare från början – något som han 
menar har underlättat förståelsen för kundernas behov.

– Det blir mycket diskussioner om materialval och 
applikationer och då känns det tryggt att kunna bidra 
med relevant kunskap.

ANDREAS KUNNANDE kommer även bra till pass när han 
någon gång per år håller föredrag på universitet i Växjö 
för elever som går teknisk utbildning inom material och 
industriell ekonomi.

– Det känns viktigt att få berätta om Uddeholm och 
förhoppningsvis få eleverna intresserade av ett framtida 
jobb inom industrin och kunna visa att det inte längre är 
tungt och smutsigt utan mer ett hightech-arbete.

Andreas träffar även kunder på regionens årliga 
kundseminarier. Kontaktytorna är med andra ord många 
och varierade – något han uppskattar.

– Jag sitter med i ledningsgruppen för det svenska 
bolaget och har dessutom en del kontakt med kollegor 
inom koncernen voestalpine i olika frågor när det kom-
mer till den nya satsningen med värmebehandlingscen-
trat, ett bra kunskapsutbyte. Det är positivt att få jobba 
lokalt med det mindre företagets fördelar och samtidigt 
ha tillgång till den stora koncernens resurser, säger  
Andreas Johansson avslutningsvis. / Mona Höynä-
Carlsson

PROFILEN

FOTO JEANETTE LARSSON
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”Jag ser fram emot uppstarten på plats”

”Det är alltid bra att få den 
senaste informationen”

Det var dans 
och hålligång
JUBILEUM  |  Uddeholms 350-års-
jubileum firades under sista 
veckan i juni med en festival i 
Hagfors.

– Det blev fantastiskt lyckat 
och uppskattat. Vi firade till-
sammans med säljbolag från 
hela världen, kunder, anställ-
da och deras familjer, säger 
Robert Gustafsson, varumär-
kes- och kommunikationschef 
på Uddeholm.

Veckan inleddes med konferens, seminarier 
och verksvisning där bland annat nya värmebe-
handlingsanläggningen och den nya pulver-
anläggningen visades, något som var mycket 
uppskattat.

– Det betyder mycket att träffa sina kollegor 
och ha trevligt tillsammans samt att få ett ansik-
te på personer man annars mest har mejl- och 
telefonkontakt med, säger Robert Gustafsson.

Själva jubileet firandes med en festival i Hag-
fors dit alla var välkomna. Festivalen gästades 
av flera kända artister, bland annat medverkade 
Sarah Dawn Finer som konferencier. Huvud-

attraktionen var Zara Larsson som drog en 
stor publik. Hon uppträdde tillsammans med 
Starboys, Björn Starrin och Johan Östling.

– Det officiella firandet drog en publik på 
7 000 personer vilket är mer än hela ortens 
befolkning på lite drygt 5 000 invånare. Våra 
inbjudna gäster samlades i VIP-tältet och som 
mest var vi nog 700 personer där. Medverkade 
gjorde även näringsminister Mikael Damberg, 
säger Robert Gustafsson.

På fredagskvällen ordnades en stor perso-
nalfest för alla anställda i Hagfors med familj.  
/ Erica Holm

HOS OSS
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1668 | Uddeholm grundas och Spanien 
erkänner Portugals självständighet.

VETLANDA  | Byggnationen av det 
nya värmebehandlingscentret 
i Vetlanda är i full gång.  
Om allt fortskrider enligt 
 planerna är det produktions-
start i  januari 2019.

High Tech Value Added Service Center i Vet-
landa börjar ta form och investeringen i de nya 
lokalerna är den största enskilda i företagets 
historia. Värmebehandlingscentret samlar lager, 
försäljning och vakuumhärdning under samma 
tak. Något som höjer servicen gentemot kun-
derna ytterligare och gör det möjligt att erbjuda 
fler tjänster samt ökad flexibilitet, ökad lagerka-
pacitet och reducerade leveranstider.

I SEPTEMBER var bottenplatta, väggar och tak 
på plats och i oktober påbörjades installationen 
av el, ventilation, rörmokeriarbeten och inner-
väggar samt målning inomhus.

– Vecka 43 kom det första lasset utrustning 
från Tyskland. Det är roligt att se hur bygget 
fortlöper och vi har ett mycket gott samarbete 

med Byggbolaget i Vetlanda. Det är viktigt för 
oss att ha en partner som vi kan lita på och att 
allt fungerar väl, säger Andreas Johansson, 
regionchef Växjö.

Efter nyår påbörjas flytten av lagret. Vecka 
två är det slutbesiktning och därefter inflyttning 
av säljkontor med mera.

– Jag ser fram emot uppstarten på plats, 
det ska bli fantastiskt roligt och spännande. 
Vetlanda har ett fördelaktigt läge geografiskt 
och med en strategisk positionering når vi på 
ett bra sätt ut till våra kunder inom landet. 

Förutom värmebehandling, lager och kontor 
med försäljningsavdelning kommer det även att 
finnas konferensmöjligheter. / Erica Holm

”Vetlanda har ett fördel-
aktigt läge geografiskt 
och med en strategisk 
positionering når vi på 
ett bra sätt ut till våra 
kunder inom landet.”

UNDER SEPTEMBER och oktober har Uddeholm genomfört en rad välbesökta 
seminarier på olika orter runt om i Sverige med fokus på skademekanismer, stålval, 
bearbetning och värmebehandling. Deltagarna fick en djupare inblick i hur man 
genom ökad kunskap kan optimera verktyg och komponenter samt hur materialval, 
bearbetningsprocess och värmebehandling påverkar verktygets eller komponen-
tens livslängd. Berne Högman berättade om hur man identifierar skademekanis-
mer samt vikten av att välja rätt stålsort till rätt applikation. Därefter gav Staffan 
Gunnars son en inblick i hur bearbetningsprocess och skärdata påverkar kompo-
nenten eller verktygets tillverkningstid, kostnad och prestationsförmåga.

NÄSTA STEG ÄR värmebehandling och där talade Berth Nilsson om hur värmebe-
handling inverkar på verktygets eller komponentens kvalitet och prestanda. Genom 
att värmebehandla på rätt sätt kan du få de egenskaper du vill ha och därmed ta 
tillvara stålets fulla potential. 

Under seminariet var det även stort fokus på 3D-printing och Anton Alveflo de-
lade med sig av sina erfarenheter och de senaste nyheterna inom additiv tillverkning.

Efter seminariet i Göteborg fick vi möjlighet att prata med en av deltagarna.

Ida Fröjd, 
projektledare RLM  
Mekaniska AB.

– Seminariet var mycket 
lärorikt, det är alltid bra att få 
den senaste informationen 
och repetera gamla kunska-
per. Dessutom trevligt att 
träffa sin leverantör, andra 
kollegor i branschen och 
knyta nya kontakter. Jag 
tyckte det var intressant 
att höra mer om hur man 
värmebehandlar snabbt och 
effektivt, vakuumhärdning 
samt materialomvandling. 
Det ska bli spännande att se 
vilka möjligheter som kom-
mer att finnas när det nya 
värmebehandlingscentret 
öppnar.
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www.uddeholm.se

Uddeholm AM Corrax är utvecklat för att möta de höga krav som ställs 
på materialegenskaper inom additiv tillverkning. Med kundens behov  
som ledstjärna och metallurgisk expertis som grund kan nu marknads- 
ledaren Uddeholm leverera det AM-stål som branschen väntat på. 

3D-PRINTING PÅ EN NY NIVÅ

FÖRSTA AM-STÅLET  
FÖR VERKTYG

Sedan 1668 har vi utvecklat innovativa och banbrytande lösningar som skapar mervärde. Våra engagerade medarbetare finns i nästan nittio länder  
och tillsammans levererar vi ökad konkurrenskraft till kunder över hela världen. Välkommen till Uddeholm, #1 inom högpresterande verktygsstål.

KVALITET SOM  
FORMAR FRAMTIDEN

• Korrosionsbeständigt verktygsstål

• Max hårdhet 50 HRC

• Mycket bra homogenitet

• Mycket bra polerbarhet

• Speciellt anpassad för  
AM-teknologi

Uddeholm AM Corrax


