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Trelleborg är en världsledare 
inom specialutvecklade polymer-
lösningar som tätar, dämpar och 
skyddar kritiska applikationer i 
krävande miljöer. De innovativa 
lösningarna accelererar kunder-
nas utveckling på ett hållbart 
sätt. Trelleborgkoncernen 
omsätter cirka 34 miljarder 
kronor  och har verksamhet   
i ett 50-tal länder.  

Koncernen består av tre affärs-
områden: Trelleborg Industrial 
Solutions, Trelleborg Sealing 
Solutions och Trelleborg Wheel 
Systems. 

Trelleborgaktien har sedan 1964 
varit noterad på börsen, och  
listas på Nasdaq Stockholm, 
Large Cap. 

www.trelleborg.com
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JORDNÄRA 
Tara Schrock växte upp på en bondgård 
i den amerikanska Mellanvästern.  
Nu säljer hon lantbruksdäck.

FLYG 2.0 
Frauke Urban leder en tvärvetenskaplig 
forskargrupp som utforskar möjligheterna 
med fossilfritt flyg.

FULLFJÄDRADE FENDRAR 
Det brittiska bolaget SafeSTS levererar 
pneumatiska fendrar till supertankers. 
Yvonne Mason är företagets VD.

Det är fascinerande att se hur extremt 
höga krav på kvalitet och produktsäkerhet, 
i kombination med djup materialkunskap 
och ett ständigt driv att göra saker bättre, 
leder till fantastiska tekniska lösningar —  
oavsett om det gäller flygplan, bilar eller 
medicintekniska produkter. På Trelleborg 
strävar vi efter att skapa hållbara  industriella 
lösningar, drivna av trender som elektrifie
ring, industriell automation och nya hållbara 
material. Trelleborg håller hög utvecklings
takt och vi lanserar regelbundet nya 
 produkter och lösningar. 

I detta nummer av T-Time beskriver vi hur 
Trelleborg bidrar till att delar av väg nätet för 
tung trafik kan anpassas för elektrifiering. Du 

får också läsa om Trelleborgs Rapid Deve
lopment Center som är ett svar på ett behov 
från våra kunder inom hälsovård & medi
cinteknik. Vi hjälper kunder na att snabbare 
få ut nya produkter på  marknaden, minska 
produktionskostnaderna för befintliga pro
dukter och få en smidigare övergång från 
ritbord till serieproduktion.

 

TEKNIK PÅ HÖG NIVÅ
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EDGE XXXEDGE PACKRAFTS

Ultimat  
paddling

Efterfrågan på packrafts – uppblåsbara gummibåtar – ökar.  
Många söker den adrenalinkick det ger att  paddla i vilda 

 vatten och lätta och kompakta packrafts från  Alpacka Raft gör 
 vildmarkspaddling allt mer tillgänglig. 

TEXT CARI SIMMONS  FOTO THOR TINGEY
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D et vildmarks paddlare 
tycks ha gemensamt 
är passionen och mål
medvetenheten.

De kan berätta om minst sagt 
äventyrliga projekt, som att vandra 
i dagar i oväder för att paddla i den 
otillgängliga Kaitum älv i Lappland, 
driva längs Fraser River i Kanada 
efter utmanande fjällskidåkning 
eller paddla i smältvatten och sol
sken i floden Soča i Slovenien — efter 
att ha tagit sig upp och nerför ett 
1 557 meter högt berg.

I alla dessa paddlingsäventyr är 
packrafts från Alpacka Raft invol
verade.

— Vi är verkligen imponerade 
över vad folk tar sig för. Ett exem
pel som sticker ut lite extra är en 
Nordpolsexpedition, där äventyrar
na Børge Ousland och Mike Horn 
använde packrafts från Alpacka 
Raft på en del av sin 87 dagar långa 
färd tvärs över de arktiska isvidder
na, säger Emily Ledergerber, mark
nadschef vid Alpacka Rafts huvud
kontor i Colorado, USA. 

Den erfarna duon tog sig i septem
ber 2019 an uppdraget att åka 
 skidor över jordklotets topp och 
under söka det smältande arktiska 
istäcket. Förutom skidor, tält och 
nödutrustning hade de packrafts 
från Alpacka Raft med sig.

Men det är inte bara  de  våghalsiga 
som köper packrafts.  Backpackers, 
vandrare, sportfiskare, paddlings
entusiaster och många andra 
använder dem också.

Som namnet antyder får Alpackas 
packrafts plats i packningen. De kan 
rullas ihop och packas på cykeln 
eller i ryggsäcken, tills det är dags 
att blåsa upp dem. Packrafts är lätt
are än vanliga gummibåtar. De 
väger oftast mellan två och sex kilo, 
beroende på modell, medan kon
ventionella gummibåtar är  mycket 
större och tyngre. De kan inte hel
ler vikas. Genom att en packraft är 
så enkel att ta med sig behöver man 
inte planera allt i detalj utan kan 
vara mera flexibel och spontan. 

— Packrafts ger vandrare  större 
räckvidd — och vattendragen på 
kartan blir möjligheter snarare än 

EDGE PACKRAFTS

Alpackas 
uppblåsbara båtar 
gör det möjligt att 
både vandra och 
paddla på samma 
utflykt.

Emily Ledergerber 
är marknadschef 
vid Alpacka 
Raft och 
friluftsentusiast.

”Packrafts ger  vandrare 
större räckvidd − och 

vatten dragen på kartan 
blir möjlig heter snarare 

än hinder.” 
Emily Ledergerber, Alpacka Raft

olika modeller 
av packrafts 
säljs av 
USA-företaget 
Alpacka Raft. 
Alla är upp-
blåsbara, lätta 
och tillverkade 
av Trelleborgs 
belagda vävar.
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hinder. Oavsett om det handlar om 
backpacking, kombinationen cykel 
och paddling eller om jakt och fiske 
är packrafts ett utmärkt hjälpmedel 
för att komma längre ut i naturen, 
säger Emily Ledergerber.

Alpacka Raft grundades år 2000, 
med Thor Tingey som VD. Efter 
sin egen 600 mil långa expedition 
i Brooks Range i Alaska, med en 
gummibåt som inte höll så bra som 
förväntat, var han fast besluten att 
utveckla en bättre packraft. Thor 
Tingey vände sig till sin mor, Sheri 

Tingey, grundare av Alpacka 
Raft. Hon är  kajakpaddlare, 

 kläddesigner och tidigare 
ägare av en special butik för 
skidkläder så hon var helt 
rätt person för upp draget. 
Deras första  samarbete 
resulterade i  packraften 
The White Boat och 

resten är, som man brukar säga, 
 historia.

Idag finns Alpacka Rafts pack-
rafts i ett tiotal olika modeller, med 
namn som Wolverine, Expedition 
och Forager. Varje packraft tillver-
kas mot beställning och kan anpas-
sas enligt önskemål, med olika 
material, konfigurationer, tillbehör 
och färger. Alla företagets packrafts 
är konstruerade och tillverkade 
i USA och skärs till, sys och färdig-
ställs hantverksmässigt av Alpacka 
Rafts medarbetare. Friluftsliv är 
hett, och företaget har behövt 
expandera för att hålla jämna steg 
med den stora efterfrågan på dess 
produkter.  

Thor och Sheri Tingeys passion 
för friluftsliv och packrafting åter-
speglas i det minutiösa  hantverket 
och i deras strävan att ständigt för-
bättra produkterna när det gäller 

Att paddla 
genom Grand 
Canyon är en 
naturupplevelse.  

Trelleborgs belagda vävar 
används i många frilufts
produkter, liksom inom 
tillverkning, sjöfart, flyg och 
annan industri. Trelleborgs 
medarbetare är polymer
experter och kan det 
senaste inom beläggnings, 
laminerings och smält
limsteknik för att öka materi
alets prestanda, som extrem 
termisk motståndskraft, 
flamhärdighet, vatten
tålighet, antibakte
riella egenskaper, 
UVbeständig
het och skydd 
mot röktoxi
citet.

Trelleborgs  
mångsidiga 
belagda vävar  
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EDGE PACKRAFTS

kvalitet och material. Företagets 
packrafts levereras med livstids
garanti. 

Alpacka Raft har tillverkat pack
rafts i över två decennier och 
Trelleborg blev tidigt en  integrerad 
del av företaget, säger Emily 
Ledergerber. 

— Trelleborg är vår samarbets
partner på materialsidan och hjäl
per oss att tillverka marknadens 
mest innovativa packrafts. Våra tex
tilmaterial är överlägsna och sätter 
oss i särklass. 

Alla packrafts är tillverkade av 
Trelleborgs belagda vävar. Garn 
och väv beläggs och lamineras med 
polyuretan, vilket är avgörande 
för prestandan i materialet till en 
  packraft. 

De belagda vävar som används 
för att tillverka packrafts har klara 
och starka färger. Materialet erbjud
er branschens bästa värden sett till 
rivstyrka,  vidhäftningsförmåga, 
UVskydd och hållbarhet, och de 
står emot de mest utmanande för
hållanden. 

— Vi har skräddarsytt en lösning 
som är specifik för Alpacka Raft, 
säger Jenny Nichols, marknads
kommunikationsansvarig för belag
da vävar inom Trelleborg Industrial 
Solutions. 

Hon tillägger att Alpacka Raft och 
Trelleborg samverkar inom inno
vation och utveckling, och berättar 
vidare att Trelleborg utökar antalet 
lösningar på friluftsområdet genom 
att erbjuda belagda vävar även för 
klätterselar, vattenavvisande pro
dukter, uppblåsbara camping

madrasser, flytvästar, torrväskor, 
dykdräkter och liknande. 

— Kunderna beskriver vilken 
produkt de behöver och vilka 
 egenskaper den måste ha, och vår 
uppgift är att kombinera de bästa 
tygerna, substraten, beläggningar
na och maskinerna för att få fram 
en skräddarsydd lösning. Vi har 
ett prototypcenter som snabbt kan 
skapa lösningar i både gummi och 
polyuretan och kan på kort tid ta 
fram prover enligt kundens spe
cifikationer. Våra skräddarsydda 
lösningar gör att vi får så nära rela
tioner med våra kunder att vi för
står vad de vill uppnå och hur de vill 
utvecklas, säger Jenny Nichols. 

För mer information:  
jenny.nichols@trelleborg.com

” Trelleborg är vår 
samarbetspartner 
på materialsidan och 
hjälper oss att tillverka 
marknadens mest 
innovativa packrafts.” 
Emily Ledergerber, Alpacka Raft

Vildmarkspaddling är en 
utmaning. Rätt utrustning 

gör äventyret säkrare  
och enklare.

SV02-06 Content_Edge 122.indd   6SV02-06 Content_Edge 122.indd   6 2022-02-22   09:322022-02-22   09:32



T·TIME 1.2022 | 7WWW.TRELLEBORG.COMWWW.TRELLEBORG.COM 

Uppdrag:
Draw Your Tire 

E-mobilitet  
på Malta  

Trelleborgkoncernen har 
utfärdat sin första gröna obliga-
tion. Emissionen genomfördes 
med SEB som emissionsinstitut 
och obligationen ska finansiera 
energieffektivitetsprojekt inom 
produktion och administration. 
Den nya obligationen bidrar till 
koncernens klimatmål om en 
50-procentig minskning av kol-
dioxidutsläppen till 2025, ”50 by 
25”, och till visionen om netto-
nollutsläpp vid slutet av 2035. 
Obligationens nominella belopp 
uppgår till 1 miljard kronor och 
den löper på 5,5 år.

Ny
grön 
obligation

Under de katastrofala över-
svämningarna som drabbade 
Ahr-dalen i Tyskland  sommaren 
2021 bidrog en driftig Trelleborg-
medarbetare, som bor i området, 
till räddningsarbetet genom 
att reparera skadade däck 

på entreprenadmaskiner. När 
Trelleborg i Tyskland, med varu-
märket White Baumaschinenreifen 
GmbH (White), hörde talas om sin 
medarbetares insats beslutade 
man att erbjuda kostnadsfria 
däckreparationer på plats.  
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Användare av Mitas lant-
bruksdäck har uppmanats att 
hylla de däck de dagligen använ-
der, i vilken form som helst – 
skisser, målningar, grafisk form 
eller annat – och på alla konst-
närliga nivåer. 

Tanken är att visa upp de 
däck som gör skillnad för använ-
darna. Alla inskickade alster 
presenteras på Mitas webb-
plats, på drawyourtyre.digital-
contest.it/mitas. De tre bästa 
designidéerna kan bli aktuella 
för framtida reklamkampanjer 
och kreatörerna blir då också 
belönade.

Undsättning i nöden 

Trelleborgs anläggning 
i Hal Far, Malta, var nyligen 
 värdlokal för en press-
konferens med Maltas 
regering, som tillkännagav 
en investering på 3 miljo-
ner euro i infrastruktur för 
laddning av elbilar över hela 
Medelhavsön. Malta ska in-
stallera 130 nya ladd stolpar 
för el bilar över hela landet, 
vilket ökade det totala 
antalet laddningsstationer 
till 360 i slutet av 2021. 
Trelleborg är ett av flera 
företag som tillverkar elbils-
komponenter på Malta.
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Att välja rätt lantbruksdäck är avgörande för 
avkastningen. Tara Schrock, försäljningsansvarig 

för däck till eftermarknaden, vet allt om det.  
Hon växte upp i Mellanvästern och hjälper 
fortfarande till på föräldrarnas lantbruk. 

RÄTTA 
FÅRAN

När Trelleborg Wheel 
Systems i mars 2021 
rekryterade Tara 
Schrock som ny 

 försäljningsansvarig i Nordamerika 
för däck till eftermarknaden, var 
tanken att utse någon som stod sta
digt i myllan hos slutkunderna — 
lantbrukarna. 

— Jag kommer från lantbruks
världen och växte upp i ett mycket 
litet och avlägset jordbrukssamhälle 
i västra Illinois. Mina föräldrar äger 
och driver flera gårdar och vi arbe
tade ihop ända tills jag började på 
universitetet. Jag åker dit emellanåt 
och ger dem ett handtag, men det är 
pappa som får ta hand om de tunga 

jobben, förklarar Tara Schrock.
Tara Schrocks bakgrund gör att 

hon vet vad hon talar om. Hon vet 
precis vad lantbrukarna är ute  
efter — produkter som inte skadar 
marken. 

Markpackning — effekten att jor
den blir tätt sammanpressad och 
därmed mindre porös — kan ha 
stor inverkan på grödornas tillväxt, 
avkastning och kvalitet. Markpack
ning kan bero på den naturliga jord
konsolideringen genom växelvis 
naturlig uttorkning och befuktning, 
men orsaken är i de flesta fall trak
torer och andra nödvändiga, men 
tunga, lantbruksmaskiner.

Många är medvetna om mark

TEXT ANDREW MONTGOMERY  
FOTO SAVERIO TRUGLIA
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Tara Schrock växte upp med arbetet på en 
bondgård. Nu säljer hon lantbruksdäck. 

EXPERTIS TARA SCHROCK

Arbete: Försäljningsansvarig i 
Nordamerika för däck till 
eftermarknaden inom Trelleborg. 

Bor: Keithsburg, Illinois, USA.

Familj: Gift, tre barn.

Karriär: Olika befattningar inom 
försäljning och marknadsföring, 
datorprogrammerare och MBA.

Fritid: Båtliv, camping och 
friluftsliv.

Otippat: Hennes morfar Ronald 
Reason föddes år 1900 och var 
lantbrukare, men uppfann också 
det uppvärmda traktorsätet.

Tara Schrock
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packning, men förstår inte hur 
mycket den påverkar avkastningen, 
säger Tara Schrock. 

Hon förklarar vidare hur viktigt 
det är att veta vilken jordart marken 
består av. 

— Lantbrukaren känner sin jord 
bättre än någon annan. Du kan pra
ta med folk som har odlat sina åkrar 
i 50 år, de kan sin jord inifrån och 
ut. De är fullt medvetna om sina 
jordarter, och var det långt innan vi 
hade ett digitalt lantbruk. Men lant
brukarna kan trots allt dra nytta av 
att agronomer kan komma och ta 
jordprover som berättar exakt vilka 
jordmåner som finns på gården.

Däckindustrin är väl  medveten 
om markpackningsfrågan, och Tara 
Schrock har goda  kunskaper på 
området, efter att ha  arbetat med 
försäljning för flera andra däck
märken innan hon började på 
Trelleborg. 

— Ur däckindustrins synvinkel 
är det intressant att notera att jord
arten förändras varje gång man 
kör från en åker till en annan. Och 
samma åker har inte heller samma 
typ av jord överallt. Vi har sandiga 
områden på våra marker och där är 
inte markpackning något stort pro
blem. Vi har också lågt liggande och 
våt mark som ger helt andra utma
ningar. Sumpig mark tenderar att 
förbli våt, och det styr vilken utrust
ning man kan använda. 

Tara Schrock fortsätter:
— Markpackning är en viktig 

faktor för oss. Pappa går i taket 
om jag kör med lastbilen längs 
 kanten av en åker, för det  betyder 
också markpackning. Moderna 
lantbruks maskiner och redskap 
är större och tyngre än  någonsin 
och ett av de viktigaste  besluten 
rör vad gårdens maskiner ska rulla 
på. Lantbrukarna i mina  trakter 
använder både hjul och band
gående maskiner och Trelleborg 
engagerar sig också i bandgående 
lantbruksmaskiner. 

Ett av Trelleborgs svar 
på markpackningsfrå
gan och på det  bredare 

Jämfört med standardtekniken 
kan det nya däcket VF TM1000 
ProgressiveTraction® bära upp 
till 40 procent mer belastning vid 
samma däcktryck, eller arbeta 
med 40 procent mindre däcktryck 
vid oförändrad belastning. 

Däckets konstruktion med 
progressiv dragkraft är inriktad 
mot den senaste generationen 
lantbruksmaskiner. Lösningen 
ger bättre överföring av dragkraft 
från däck till mark, större verk-
ningsgrad från motorn och mins-
kad markpackning. Slitbanans 
speciella utformning med dubbla 
kanter på klackarna minskar 
däckvibrationer och bidrar till 

lägre energiförbrukning,  
minimerar bränsleför-

brukningen och förbätt-
rar förarkomforten, 

samtidigt som 
däcket får högre 
livslängd.

Lösningen för 
hållbart jordbruk

Till höger:
Tillbaka i myllan. 
Tara Schrock lärde 
sig köra traktor 
redan som barn.

Starkare och 
mjukare. Däcket 
kan bära mera 
last, men 
kompakterar 
marken mindre.
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EXPERTIS TARA SCHROCK

 problemet med begränsad areal 
odlingsbar mark och extremväder 
är däck serien TM1000 Progressive
Traction®, som enligt Trelleborg är 
”lösningen för hållbart jordbruk”. 

Tara Schrock  tillägger att företaget 
är mer fokuserat än någonsin på sina 
kunders och slutkundernas behov:

— Vi arbetar med mycket stora 
grossister och distributörer, hela 
vägen ner till oberoende däckhand
lare, över hela Nordamerika. En vik
tig del av jobbet är att utbilda alla 
dem om Trelleborgs produkter, 
eftersom det är de som har direkt
kontakt med lantbrukarna. Trots 
den brist på produkter som rått i 
hela branschen på grund av pande
min pekar försäljningsnätverkets 
kurvor uppåt på den nordamerikan
ska marknaden. Det gläder mig.

Enligt World Population Data 
Sheet från 2020 förväntas världens 
befolkning växa från 7,8 miljarder 
till 9,9 miljarder fram till 2050. Följ
aktligen är det viktigt att hitta sätt 
att bedriva ett produktivt, effektivt 
och hållbart lantbruk. Trelleborg 
levererar den utrustning som gör att 
lantbrukarna kan nå detta mål och 
är därför en viktig aktör i detta.

— Vi fokuserar också på att bli 
bättre på att prata direkt med lant
brukarna och Trelleborgs fokus på 
dem håller oss på tårna. Och stil
poäng till Trelleborg som faktiskt 
förstår att säljarbetet måste anpas
sas geografiskt. I olika regioner 
odlas olika grödor. Lantbrukarna 

använder olika typer av maskiner 
och klimatförhållandena och  risken 
för extremväder kan se helt  olika ut. 
Vi förstår odlarna och deras behov, 
och det gör att vi måste hålla inno
vationstakten uppe, säger Tara 
Schrock. 

När intervjun går mot sitt slut 
berättar hon om sina helgplaner: 
hon ska hjälpa till på familjegården, 
precis som hon har gjort sedan hon 
var liten. Ränderna går aldrig ur! 

För mer information:  
www.trelleborg.com/en/career

Ovan:
Majs är en viktig 
gröda i den 
amerikanska 
Mellanvästern.

” Vi förstår 
odlarna och 
deras behov, 
och det gör att 
vi måste hålla 
innovations
takten uppe.” 
Tara Schrock, Trelleborg

Nedan:
Tara Schrocks far 
och farbror, som 
vid 85 års ålder 
fortfarande hjälper 
till med arbetet på 
gården.
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VAR DU ÄN ÄR LIVSMEDELSPRODUKTION
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En gemensam strävan för alla Trelleborgs 
anläggningar globalt är att minska företa
gets miljöpåverkan. Teamet som driver den 
prisbelönta matsalen på Trelleborg
anläggningen i Danmark har ett starkt 
fokus på FN:s mål för hållbar utveckling 
och använder därför lokala råvaror.

Vad hör till det allra viktigaste? 
Helt grundläggande är det vi äter och 
dricker. Tillgången till mat och dryck, 
och att de är säkra att konsumera, är 
livsavgörande. Trelleborg fokuserar 
på olika sätt på det, från att utveckla 
material som förbättrar hållbarheten 
för maskiner i livsmedelsbearbet-
ning till att stödja lantbrukarna i att 
maximera grödornas avkastning. Det 
kan också handla om tätningar eller 
slangar som förbättrar produktivite-
ten i livsmedelsprocesser. 

TEXT DONNA GUINIVAN
ILLUSTRATION NILS-PETTER EKWALL

1. Livsmedelssäkra tätningar 
Livsmedelsingredienser, som citronsyra, 
kan skada tätningsmaterial. För att und-
vika potentiell kontaminering är det viktigt 
att tätningsmaterialet är kompatibelt med 
processmediet. 

2. Högpresterande slangar
Slangar konstrueras för att ge längre livs-
längd och effektiv hantering i utmanande 
dryckesapplikationer. 

3. Traktordäck 
Trelleborgs däck har ett slitbanemönster 
som skyddar marken. Det innebär bättre 
förutsättningar för grödorna och att 
avkastningen per hektar maximeras.

SÄKER 
MAT  
OCH 
DRYCK

1
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VAR DU ÄN ÄR FAKTA

Största  
burgaren
Världens största 
hamburgare 
vägde 1 164,2 
kilo och stektes 
av ett helt lag 
kockar den 9 
juli 2017. Den 
bestod av tre 
köttfärsbiffar, 
tomater, sallad, 
gurka, lök, ham-
burgerdressing 
och ett bröd.

Äkta vara
Varje dag dricks 1,9 miljarder glas Coca-Cola, i mer än 
200 länder. 

Apotekaren John Pemberton uppfann Coca-Cola 
1886. Två år senare köpte affärsmannen Asa Candler 
receptet för 550 USD. Resten är historia.

Miljonärens val
Världens dyraste dryck är Isabella’s Islay Whisky Original, 
som säljs för 6,2 miljoner dollar per enhet. Den eleganta 
engelska kristallkaraffen är dekorerad med 8 500 dia-
manter, nästan 300 rubiner och motsvarande två tackor 
vitt guld. 

Smaken varierar världen över – vad 
som är en läckerhet för den ena kan 
få magen att vända sig på andra. Här 
listar vi tio ovanliga delikatesser. Till 
förtjusning eller förskräckelse!

1. 100-åriga ägg, Kina
Inte fullt så gamla men ganska ruttna.
2. Haggis, Skottland
Ryktas vara ett vilt djur, men består i 
själva verket av inälvor från får.
3. Wasp Cracker, Japan
Tänk småkakor med hackad choklad – 
men med getingar i stället för choklad.
4. Sniglar, Frankrike
En delikatess, om du kan göra dig av 
med bilden av sniglarna som kryper 
runt i trädgården.

5. Vegemite, Australien
Tillverkad av jästextrakt, en biprodukt 
från ölbryggning. Antingen älskar du det, 
eller.... inte.
6. Skallerorm, USA
Serveras friterad i sydvästra USA.
7. Marsvin, Sydamerika
Serveras vanligen helstekta.
8. Cazu Marzu, Italien
Också känd som maskost – innehåller 
levande insektslarver.
9. Bärfisar, Afrika
Används för att smaksätta grytor eller 
njutas som de är. De lär smaka som 
äpplen.
10. Tripe, över hela världen
Magslemhinna från olika djur, med en 
svampliknande konsistens.

Dagligt bröd
På medeltiden användes ofta hårda men absorberan-
de brödplattor som tallrikar. Efter en måltid åt man upp 
tallriken, eller gav den till fattiga eller till hundarna. 
En teori är att sådana brödtallrikar är ursprunget till 
dagens pizza.
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En smarrig skaller-
orm till middag? FOTO: SHUT TERSTOCK
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SKYDDAR DET BETYDELSEFULLA ELVÄGAR

Vägen mot 
framtiden

Elvägar är en nyckelfaktor i arbetet för att Sverige ska kunna 
uppnå målet att minska utsläppen av växthusgaser  

från inrikes godstrafik på väg med 70 procent. Trelleborg bidrar 
med skräddarsydda tätningslösningar till landets  

olika teststräckor för elvägar. 
TEXT ANDREW MONTGOMERY
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SKYDDAR DET BETYDELSEFULLA ELVÄGAR
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S verige ligger långt framme när 
det gäller elvägar. Målet är att 
minska utsläppen av växthus
gaser från inrikes godstranspor

ter på väg med 70 procent från 2010 till 
2030. Men eftersom minskningen bara 
var 20 procent 2020 måste landet fram till 
2030 minska utsläppen med ytterligare en 
miljon ton varje år.

Till år 2035 vill regeringen att 300 mil 
vägar avsedda för tung trafik ska ha elek
trifierats. Trafikverket har identifierat 
lämpliga vägar och hittills har fyra lös
ningar testats. 

En sträcka försågs med luftledningar 
som matar lastbilar via strömavtagare på 
taket. Den fyraåriga testperioden — längs 
två kilometer av E16 nära Sandviken — 
avslutades 2020.

En annan försökssträcka är  projektet 
eRoad Arlanda, ett två kilometer långt 
vägavsnitt mellan Arlanda flygplats och 

Rosersberg logistikcenter. Fordonen an
vänder en rörlig arm för att hämta elenergi 
från en elskena som ligger inbäddad i väg
banan. Testet inleddes 2018.

En tredje sträcka är en konduktiv för
bindelse mellan elvägen och fordonet via 
en strömavtagare under fordonet. Ström
avtagaren ansluter till elektriska skenor 
som ligger ovanpå vägbanan, varifrån el
energi överförs för att ladda fordonets 
batterier. Denna lösning testas mellan 
2020 och 2022 i projektet Evolution Road i 
Lund, med en stadsbuss som huvudsakligt 
testfordon. 

Det fjärde projektet är Smartroad Got
land — en 1,6 kilometer lång elväg mellan 
flygplatsen och Visby centrum. Detta är 
ett induktivt system där mottagare under 
fordonets chassi kontaktfritt hämtar 
 elenergi från en kopparledare som är för

” Elvägar är en lösning 
med stor potential 
som också utnyttjar 
befintlig väginfra-
struktur.”
Jan Pettersson, Trafikverket

En elbuss och en 
ellastbil laddas tråd-
löst från Electreons 

elväg utanför Visby på 
Gotland.

Smartroad Gotlands 
laddningssystem är 
försänkt i asfalten. 
Det minskar behovet 
av att ladda batteriet 
när fordonet står 
stilla.
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E-mobilitet växer
Marknaden för e-mobilitet växer snabbt 
i takt med att ny teknik och nya företag 
föds. Originaldelstillverkare och system-
leverantörer står inför stora  utmaningar 
och ständigt förändrade krav eftersom 
det inte finns några klart definierade stan-
darder eller etablerade lösningar för 
 kunden att utgå från. Innovationstakten är 
 intensiv, och pressen att snabbt få ut rätt  
produkter på marknaden är hård.
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sänkt i vägbanan. Det treåriga testet avslu
tas 2022.

— Det behövs många olika  lösningar 
för att all slags trafik ska kunna övergå 
till ett fossilfritt system. Elvägar är en lös
ning med stor potential som också utnytt
jar befintlig väginfrastruktur. Det kan 
också behövas andra tekniker än de som 
används i våra demoprojekt, säger Jan 
Pettersson, programchef på Trafikverket. 

Trafikverket säger i sin senaste  rapport 
om utveckling av elvägar att  konceptet 
framstår som mest lämpat för fjärr
transporter på de mest trafikerade vägar
na. Motorvägarna mellan Stockholm, 
Göteborg och Malmö kommer att priori
teras. 

Incitamentet att investera i fordon för 
elvägar styrs av andelen gods som trans
porteras på dessa vägar. Trafikverket 

beräknar att volymen måste vara minst 
40 procent för att göra lösningen lönsam. 

Jan Pettersson är hoppfull. 
— Baserat på demoprojekten och andra 

överväganden har vi identifierat minst 
240 mil väg som lämpar sig för elektrifie
ring, säger han.

Emobilitet är på stark uppgång. Men för 
att hålla utvecklingstakten behöver kun
derna tillförlitliga och kompetenta kompo
nentleverantörer, som också snabbt kan 
möta deras behov: från design, produkt
utveckling och prototyper fram till serie
tillverkning.

Trelleborg står redo. Företagets dedike
rade kundfokus och kombinationen av 
innovation, teknik och en effektiv FoU
organisation minskar tiden från produkt
utveckling till tillverkning av de första 
funktionella prototyperna.

Trelleborg har levererat  skräddarsydda 

” Vi har identifierat 
minst 240 mil väg 
som lämpar sig för 
elektrifiering.”
Jan Pettersson, Trafikverket

En hybridlastbil med 
strömavtagare på 

taket kör på elvägs-
sträckan på E16.

I den första fasen av 
testet av Evolution 
Road ligger elskenan 
ovanpå vägbanan.  
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SKYDDAR DET BETYDELSEFULLA ELVÄGAR

tätningslösningar till de beskrivna elvägs
projekten, inklusive ett särskilt EPDM
material med mycket låg konduktivitet.

— Vi har utvecklat skräddarsydda 
gummi tätningar för elskenorna, säger 
Anna Scheuren,  utvecklingsansvarig 
för tätningsprofiler inom Trelleborg 
Industrial Solutions. 

Materialet måste ge en tillförlitlig tät
ning mot vatten som kan tränga in i 
skensystemet, så att elenergin överförs 
störningsfritt till mottagarenheterna. 

— Det är en mycket krävande tillämp
ning, inte bara på grund av  förslitningen 
som orsakas av strömavtagarna under 
testfordonen, utan också med tanke på 
den vanliga ickeelektriska trafiken på väg
arna. Tätningen måste klara mycket tuffa 
väderförhållanden, med vägtemperaturer 
som varierar från minus 40 grader  Celsius 
under den kallaste delen av vintern till 
mer än 60 grader under de varmaste som
mardagarna, fortsätter Anna Scheuren. 

Trelleborg arbetar inte bara med elvägs
projekt utan utvecklar ständigt ledande 
lösningar för alla delar av emobilitets
branschen. 

— Vi är en mycket viktig aktör på denna 
växande framtidsmarknad och kommer 
att fortsätta att driva på nya innovationer 
som gör att elbilar kan köra längre, snabb
are och med högre verkningsgrad, säger 
Anna Scheuren. 

För mer information:  
anna.scheuren@trelleborg.com

” Vi är en viktig aktör 
på denna växande 
framtidsmarknad.”
Anna Scheuren, Trelleborg
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Gummiduk
Duk i etenpropendien
gummi (EPDM) är en av de 
mest mångsidiga typerna 
av gummiduk och den som 
är bäst lämpad för utom
husbruk. Den är mycket slit
tålig, även under  mycket 
aggressiva förhållanden, 
som ånga, UVstrålning, 
ozon, salpeter eller extrem
väder. EPDMduk  bibehåller 
också sina egenskaper 
inom ett brett temperatur
område, vilket gör den 
idealisk för industrin, till 
exempel byggnads, for
dons och marinindustri 
samt utomhustillämpning
ar av alla slag. EPDMduken 
som har använts i elvägs
projekten skräddarsys för 
tillämpningen.

Fordonen använder en 
rörlig arm för att hämta 
elenergi från en elskena 
som ligger försänkt i 
vägbanan.

eRoad Arlanda är ett 
projekt med en två 

kilometer lång elväg 
från Arlanda flygplats 

till ett näraliggande 
logistikcenter.
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Tunnelaffär spikad
Trelleborg vann upphandlingen av tunneltätningar till Femern Link 
Contractors (FLC) för byggandet av den 18 kilometer långa tunneln under 
Fehmarn Bält mellan Danmark och Tyskland. Den färdiga tunneln kommer att 
ha en fyrfilig motorväg och två elektrifierade järnvägsspår och blir världens 
längsta sänktunnel.
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Nya dominikanska brofogar  
Sommaren 2021 renoverades hängbron 
Juan Bosch över floden Ozama i Santo Domingo, 
Dominikanska republiken. Bron har försetts med sex 
nya Transflex 900-packningar, eller expansionsfogar, 
från Trelleborg – en för varje körfält. 

Det lokala företaget Proyectos Industriales, S.A. 

(Pinsa) arbetade dygnet runt i 45 dagar för att byta 
polymerfogarna och lägga en ny vägbana. Juan 
Bosch-bron är 648 meter lång och 30 meter bred och 
förenar kommunen Santo Domingo Este med 
National District.
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Trelleborg har presenterat ett nytt strategiskt partner-
skap med det japanska rederiet Nippon Yusen Kabushiki 
Kaisha (NYK Line) som blir Trelleborgs agent i Japan. 
Rederiets dotterbolag, Japan Marine Sciences, kommer visa 
landets hamnar vilka säkerhets- och effektivitetsvinster som 
finns att göra med Trelleborgs förtöjningslösning DynaMoor. 

Partnerskapet mellan Trelleborg och NYK Line syftar också 
till att minska utsläppen från sjöfartssektorn globalt genom 
en renare och mer hållbar förtöjningsteknik, vilket är av stra-
tegisk vikt för Trelleborg som del i företagets åtagande att 
stödja FN:s 17 mål för hållbar utveckling.

Japanskt partnerskap 
inom förtöjning
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miljoner kronor kommer 
fram till 2026 att investeras i 
Trelleborgkoncernens nya pro-
duktionsanläggningar i Ryssland, 
Vietnam, Marocko och Japan.

År 2021 öppnade företaget sin 
första afrikanska produktions-
anläggning i Kenitra, Marocko, för 
att tillverka bälgar till bilar.

– Investeringarna är avsedda 
att öka koncernens geografiska 
närvaro. De gör det möjligt att 
fatta fler affärsbeslut nära kun-
derna, vilket skapar konkurrens-
fördelar och en ännu större mark-
nads- och kundmedvetenhet, 
säger Peter Nilsson, VD och kon-
cernchef för Trelleborg.

300
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SNABBT PÅ 
MARKNADEN
Trelleborgs Rapid Development Center förkortar 
ledtiderna för nya produkter, och förser kunder 
inom hälsovård & medicinteknik med ett team  
av dedikerade experter under resan från prototyp 
till produktion.
TEXT CARI SIMMONS  FOTO TRELLEBORG

T relleborg har samarbetat 
med kunder inom hälso
vård & medicin i mer än 
25 år, till en början med 

formgjutna silikonkomponenter för 
medicintekniska produkter. Idag kan 
Trelleborg erbjuda tjänster som sili
konextrudering, termoplastisk form
gjutning, silikonduk, mikrogjutning, 
slitsning, limning och lasermärkning 
på enheter som diagnostiska instru
ment, stentar och pacemakers.  

Under 2021  tog Trelleborg ännu 
ett steg i supporten till dessa  kunder 
genom att öppna ett Rapid Develop
ment Center (RDC) för att  hjälpa 
kunderna att snabbare få ut sina 
produkter på marknaden. Ett 
utvecklings centrum med kontrolle
rad tillverkningsmiljö, full material
spårbarhet och kapacitet att klara 
snäva toleranser är avgörande med 
tanke på precisionskraven inom den 
medicintekniska industrin. 

Dessutom försöker kunder 
inom hälsovård & medicin
teknik i allt högre grad att 
konsolidera sina leveran
törer och hitta lösningar 
där allt finns under ett 
och samma tak. 

— RDC är 
Trelleborgs svar 

på den utvecklingen, säger Andrew 
Gaillard, senior försäljningsansvarig 
för produkter till hälsovård & medi
cin     teknik inom Trelleborg Sealing 
Solutions.

Andrew Gaillard som har erfaren
het av att arbeta hos en ledande 
tillverkare av medicintekniska pro
dukter fortsätter: 

— Trelleborg har breddat sitt mate
rialutbud och erbjuder fler lösningar, 
till exempel  flerkomponentsgjutning, 
mikrogjutning och förmonterade 
komponentuppsättningar.

RDC stöder kunderna inom 
tre avgörande områden: lägre 
 kostnader, kortare tid till marknad 
och tillgång till expertis. 

Via RDC kan Trelleborg hjälpa kun
derna att sänka sina tillverknings
kostnader genom att tidigt engagera 
sig i ett projekt och redan från start 
bedöma tillverkningsmöjligheterna.

— Kunderna är ofta ute efter att 
minska kostnader i tillverknings
processen. Utmaningen ligger i att 
80–90 procent av en komponents till
verkningskostnad ligger i hur den 
konstrueras. Små förändringar i kon
struktionen kan minska den  slutliga 
komponentkostnaden enormt, utan 
att inverka på produktens  prestanda̧  
säger Chris Tellers, ansvarig för 
Rapid Development Center inom 
Trelleborg Sealing Solutions.

Det kan räcka att lägga till en radie 
på verktyget för att minska produk
tionskostnaderna kraftigt. En sådan 
liten ändring kan få verktyget att 
fyllas snabbare och komponenten 
att lossna lättare.   

— För vår del betyder det såväl kor
tare cykeltider som  lägre kostnader, 

förklarar Chris Tellers. 
RDC hjälper också kun

derna att förkorta tiden till 
marknad. 

— Ibland behöver vår 
kund helt enkelt ” misslyckas 

på löpande band” 
och beta av en rad 

Till vänster:
Rapid Develop
ment Center tar 
fram prototyper 
för den medicin
tekniska industrin.

Trelleborgs Rapid 
Development  
Center (RDC)
Trelleborgs nya Rapid Develop
ment Center erbjuder kunder inom 
hälsovård & medicinteknik silikon
gjutning (både högkonsistens
gummi och flytande silikongummi), 
silikonextrudering, egen verktygs
hantering, montering,  tampografi, 
slitsning, lasermärkning, limning, 
termoplastisk formgjutning, mikro
gjutning, flerkomponentgjutning 
och ett internt  automationsteam 
för att utveckla och stödja hög
volymstillverkning. RDC öppnade 
officiellt i augusti 2021, i Delano, 
Minnesota, USA, och är öppet för 
kunder över hela världen.

BÄTTRE AFFÄRER RAPID DEVELOPMENT CENTER
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konstruktions idéer för att så snabbt 
som möjligt vaska fram det som fung-
erar och klara en snäv deadline. Vårt 
Rapid Development-team och våra 
processer är specifikt utformade 
för att göra just det. Vi kan anpassa 
oss till våra kunders behov och krav 
baserat på deras projektmål, säger 
Chris Tellers. 

Samtidigt som konstruktions-
arbetet pågår kan Trelleborgteamet 
planera tillverkningen av produkten. 

— På det sättet kan vi röra oss fram-
åt extremt snabbt När teamet tar 
itu med tillverkningen av  verktygen 
har alla besvärliga frågor redan 
 besvarats. Det finns heller inget 
behov av att blanda in någon annan 

grupp eller något annat företag — då 
 skulle vi få börja om med alla frågor 
igen, säger Chris Tellers. 

Det är viktigt inom all industri att 
snabbt komma ut med sina produk-
ter på marknaden, för att generera 
intäkter, men enligt Andrew  Gaillard 
är det extra viktigt för just denna 
industrigren. 

— Inom hälsovård & medicinteknik 
innebär tidig lansering av en produkt 
att patienterna kan få  livräddande 
hjälp och behandlingar tidigare. 
En annan orsak till värdet av snabb 
utveckling inom vårdsektorn är att 
funktionaliteten måste testas i kli-
nisk miljö. Efter test och återkopp-

ling kan våra kunder föra in olika 
anpassningar, och produkten kom-
mer snabbt tillbaka till den kliniska 
testmiljön, säger han.

Slutligen har kunderna tillgång till 
Trelleborgs experter — och i många 
fall även till externa materialexper-
ter, som hjälper dem att välja rätt 
material för sin produkt och sina 
behov. Även detta kan inverka posi-
tivt på kostnader och ledtider. 

Att döma av efterfrågan — sex pro-
jekt under RDC:s två första månader 
— är kunderna ivriga att samarbeta 
med Trelleborg.

Nyligen kontaktade en global medi-
cinteknikkund RDC för att få hjälp 
med en tätningsprototyp. 

— De kontaktade oss för vår tät-
ningsexpertis, vår konstruktions-
kompetens och vår förmåga att 
snabbt genomföra test på prototyper 
i flera konfigurationer och material. 
Här ingick komponenter gjutna i fly-
tande silikongummi och bearbetade 
komponenter, förklarar Chris Tellers.

Centret granskade ett antal 
material alternativ och genomförde 
iterativa test på bara tio arbetsdagar.

— Vi hjälpte dem att komma fram 
till en effektiv lösning på tätnings-
problemet och få fram en fullt 
fungerande och långlivad tätnings-
prototyp, säger Chris Tellers.   

För mer information: 
chris.tellers@trelleborg.com

– Vi har breddat 
vårt material
utbud och antalet 
lösningar, säger 
Andrew Gaillard, 
Trelleborg. 

” Vi kan anpassa 
oss till våra 
kunders behov 
och krav 
baserat på deras 
projektmål.” 
Chris Tellers, Trelleborg
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Frauke Urbans tvär
vetenskapliga forskar
grupp undersöker de 
möjligheter och hinder som 
är kopplade till en övergång 
till fossilfri luftfart.  
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Mot 
fossilfritt

flyg
Frauke Urban har inga planer på att sluta flyga.  

Och det verkar många av oss andra inte heller ha.  
Inte helt, i alla fall. Frauke Urban fokuserar därför  
på att öka sin kunskap om hållbara energisystem 
för att hjälpa beslutsfattare och personer inom 
luftfartsindustrin att göra flyget mer hållbart.

TEXT SUSANNA LINDGREN  FOTO JOHAN KNOBE

F rauke Urban arbetar 
med en  tvärvetenskaplig 
grupp av forskare för att 
staka ut vägen mot grön 

luftfart. Hon leder forskargruppen 
från Kungliga Tekniska  Högskolan 
(KTH) och Linköping  universitet 
(LiU) som har fått i uppdrag att 
påskynda övergången till biobase
rade jetbränslen, elflygplan och 
vätgasdrivna flygplan. Gruppen 
kartlägger förutsättningarna för 
Sveriges ambitiösa mål att göra allt 
inrikesflyg fossilfritt till 2030 och 
att alla flyg som startar från  Sverige 
ska vara fossilfria till 2045. Då är 
det tänkt att alla flyg, både inrikes 
och utrikes som börjar i Sverige, ska 
vara fossilfria.  

— Vi skulle naturligtvis  kunna 

föreställa oss en värld där vi inte 
 flyger, men det vore orealistiskt. 
Vi lever i en sammanlänkad värld, 
där människor och varor  förväntas 
 kunna korsa gränser, och vi 
 kommer därför att fortsätta att flyga 
i framtiden. Pandemin kan ha fått 
många att flyga mindre än de  gjorde 
tidigare, men flyget är här för att 
stanna, säger Frauke Urban. 

Den stora frågan för Frauke 
Urban är därför hur man kan göra 
flyg mer hållbart. Enligt Interna
tionella Energirådet (IEA) står luft
fartssektorn för två procent av de 
globala koldioxidutsläppen. Under 
det senaste årtiondet har flygindu
strin försökt minska sina utsläpp 
genom att forska i nya  material 
som gör flygplan lättare och 
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aerodynamiskt bättre, och för att ge 
motorerna högre verkningsgrad.

— Men det räcker inte. För att göra 
en verklig skillnad måste bränslet 
vara fossilfritt, säger Frauke Urban.

Det pågår nu en utveckling där 
man blandar traditionella fossila jet
bränslen med bränslen från förny
bara källor. Biobränslen används 
ofta i Sverige, men i allmänhet i 
 mycket små mängder, ungefär två 
till tre procent av den totala bränsle
mängden. Det är långt från det möj
liga 50/50förhållandet mellan 
biobränslen och fossiloljebaserat 
flygbränsle. De främsta orsakerna 
till dessa blygsamma framsteg är pri
set och tillgången på biobränslen.

— Det finns få tillverkare och bio
bränslen är fortfarande relativt 
dyra. Samtidigt har entusiasmen 
från slutkunderna — flygresenärer
na — varit måttlig, dels på grund av 
priset, dels för att de kanske inte 
förstår att de kan göra en personlig 
insats, säger Frauke Urban.

Idag kan flygresenärer på stora 
svenska flygbolag betala extra för 
att välja biobränsle när de köper en 
flygbiljett. Den aktuella  kostnaden 
är cirka 300 kronor per fossil
fri  timme i luften. Det motsvarar 

drygt 700 kronor extra för en flyg
resa mellan Stockholm och  London, 
och hittills har inte tillräckligt 
många resenärer valt denna extra 
kostnad för att det ska utgöra en 
 tydlig  skillnad. 

Enligt Frauke Urban är en ökad 
användning av biobränslen och 
andra ersättningsbränslen för 
befintliga flygplansjetmotorer 
en nödvändig men tillfällig över
gångslösning i väntan på ny hållbar 
 teknik. Utsikterna är dock lovan
de för framtiden och det finns flera 
 initiativ för att gå över till elflyg. 

Hon tar flygjätten United Airlines 
som ett exempel. Bolaget  beställde 
nyligen 100 exemplar av det 
elektriska flygplanet ES19 från 
det svenska startupföretaget 
Heart Aerospace. ES 19 är ett litet 
elflygplan som drivs med litiumjon
batterier och har plats för 19 pas
sagerare. Batterierna liknar dem 
som används i bilar, men ger en 
räckvidd på 40 mil. Initiativ som 
detta gör Frauke Urban överty
gad om att svenska flygplatser kan 
nå sitt mål om fossilfritt inrikes
flyg, trots att det bara återstår nio 
år till  mål datumet. 

Till höger: 
United Airlines har 
beställt 100 elek-
triska 19-sitsiga 
passagerarplan 
från startup-
företaget Heart 
Aerospace.  

SETA-projektet är en tvärveten-
skaplig forskargrupp vid Kungliga 
Tekniska högskolan, KTH, och 
Linköpings universitet, LiU. 
Syftet är att ge nya insikter som 
kan hjälpa flygbolag, flygplatser, 
myndigheter, flygplanstillverkare 
och andra aktörer inom luft-
fartsindustrin att fylla några av 

kunskapsluckorna för en övergång 
till fossilfritt flyg. 

Det mesta av forskningen 
inom detta område handlar om 
de tekniska dimensionerna, 
eftersom elflygplan, vätgasteknik 
och processer för raffinering av 
biobränslen behöver utvecklas. 
Omvandlingen kräver dock 

också nya socioekonomiska, 
socio tekniska, politiska och 
hållbarhetsrelaterade lösningar. 
SETA-projektet fokuserar även på 
dessa frågor, till exempel genom 
att undersöka nya affärsmodeller 
och hur de kan stödja hållbar 
luftfartsteknik.

Forskningsprojekt om  
övergången till fossilfri luftfart

Nedan: 
Anders Forslund, 
VD för Heart 
 Aerospace.
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— Vätgasbaserat bränsle befinner 
sig för närvarande i forsknings- och 
utvecklingsfasen. Airbus är ett av 
företagen som investerar i utveck-
lingen av flygplan som drivs med 
vätgas. EU har en etablerad vätgas-
strategi och bränslet beräknas börja 
användas i kommersiell trafik från 
omkring 2035, säger hon. 

Så vad bidrar Frauke Urban och 
hennes forskarkollegor med i den 
pågående utvecklingen mot ett håll-
bart samhälle? Hon har arbetat i 18 

år med hur industrin och  ekonomin 
kan bli mer hållbar och mindre 
beroende av fossila bränslen. Det 
var mot den bakgrunden hon tog 
initiativet till Sustainable Energy 
Transformations in Aviation (SETA), 
vilket är ett fyraårigt forsknings-
projekt som finansieras av svenska 
Energimyndigheten.  

— Sverige är ledande när det gäl-
ler forskning kring att minska kol-
dioxidutsläpp och har potential att 
bli ett av de första länderna som gör 
sitt flyg fossilfritt, men det finns ris-
ker och problem framöver, säger 
Frauke Urban. 

Eldriven luftfart kommer att 
behöva en helt ny infrastruktur 
för laddning av flygplan. Bristen 
på biobränslen är en annan utma-
ning. Vätgas kan bli aktuellt som 
 bränsle längre fram, men visioner 
och investeringar måste fortfarande 

”Vi skulle naturligtvis kunna 
föreställa oss en värld där vi inte 
flyger, men det vore orealistiskt.”

Frauke Urban, 
Kungliga Tekniska högskolan (KTH)
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Till vänster: 
Flygplanet ES-19 
ska  typgodkännas 
under tredje 
kvartalet 2026, 
och trafiken ska 
komma igång 
samma år.
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sammanjämkas för att ett fossilfritt 
flyg ska vara möjligt. 

— Det är lite som diskussionen 
om hönan och ägget.  Investeringar 
krävs, men det kommer bara att ske 
om det finns en sannolik marknad, 
och det kommer bara att finnas en 
marknad om det sker storskaliga 
investeringar, säger Frauke Urban.

SETA:s bidrag är att utforska de 
sociotekniska möjligheter och hin
der som är kopplade till en över
gång till ett fossilfritt flyg. Den 
tvärvetenskapliga forskargruppen 
från KTH och Linköpings universitet 
har kunskap som går utöver teknisk 
utveckling — den fokuserar också 
på management och ekonomi, livs
cykelanalys och statsvetenskap. 

Gruppens arbete omfattar allt 
från att identifiera nödvändiga för
ändringar i myndigheternas policy 
och branschens investeringsstrate
gier till enskilda kunders beteende 
— förutom att undersöka hållbar
heten hos olika fossilfria  lösningar 
för luftfart. Och Frauke Urban är 
övertygad om att saker och ting går 
i rätt riktning.

— Självklart är vi bara en liten del 
av en mycket större rörelse som 
delar visionen om fossilfri luftfart. 
Inom ramen för SETAprojektet kan 
teamet och jag bidra till  lösningen 
på komplexa frågor kring hur luft
fartsindustrin kan minska sina kol
dioxidutsläpp och bli mer hållbar, 
och bidra till att mildra klimatför
ändringarna. Om jag kommer att 
flyga med ett batteridrivet plan 
2030? Absolut!” 

” Om jag kommer 
att flyga med ett 
batteridrivet plan 
2030? Absolut!”
Frauke Urban, 
Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

Bor: Stockholm, med make och två barn.

Arbete: Docent och universitetslektor 
i ledning av hållbara energisystem vid 
Institutionen för industriell ekonomi och 
organisation, INDEK, KTH.     

Reser med: 
– Jag cyklar i möjligaste mån. Vid behov 
använder jag en bilpooltjänst för elbilar. Jag 
flyger när jag besöker min familj i Tyskland. 

Vad driver dig? 
– Jag hoppas att min forskning kan vara en 
av de pusselbitar som passar i det stora 
pusslet om hur man kan leva mer hållbart 
och hur man kan omstrukturera ekonomi, 
industri och samhället på ett sätt som mild-
rar klimatförändringarna.  

Frauke Urban
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Rätt 
smörjning

Trelleborgs avancerade 
tätningslösningar och  
expertis inom smörjning 
hjälper kunderna att  
förbättra prestandan  
hos sin utrustning.
TEXT ELAINE MCCLARENCE  
ILLUSTRATION TRELLEBORG

Det finns mycket som 
kan göra att en hydrau-
lisk utrustning fungerar 
sämre. Friktion, för-

slitning, tryck, hastighet, ytegen-
skaper och ojämnhet kan påverka 
funktionen negativt, vilket orsakar 
kostsamma och tidskrävande stille-
ståndstider. 

Trelleborg motverkar stille-
ståndstider med en strategi för 
smörjhantering. Strategin utgår 
från en helhetssyn på hur hydrau-
lisk utrustning fungerar, med målet 
att förbättra maskiners prestanda 
och öka deras livslängd.

” Idag är smörjning 
och tätning 
avgörande för 
hela maskinens 
prestanda.” 
Mandy Wilke, Trelleborg
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— Idag är smörjning och tätning 
avgörande för hela maskinens pre
standa. Smörjhantering är mer 
än att bara välja och applicera ett 
smörjmedel. Det handlar om att sty
ra och anpassa smörjförhållandena 
för alla komponenter i ett tätnings
system. Det minskar belastningen 
på varje komponent och ökar sys
temets livslängd sett till friktions
förslitning, förklarar Mandy Wilke, 
senior ansvarig för globala tekniska 
och immateriella rättigheter inom 
Trelleborg Sealing Solutions. 

Trelleborgs svar på utmaningar
na med optimering av smörjning 

och tätning bygger på en omfattan
de testprocess av den nya smörj
hanteringstekniken.

— Trelleborgs smörjhantering 
är en unik tätningslösning som är 
utformad för att fungera effektivare 
och ge högre verkningsgrad i varje 
enskilt användningsområde, säger 
Francesco Marano, globalt ansvarig 
för hydrauliktätningar till ett antal 
segment inom Trelleborg Sealing 
Solutions. 

Förutom att maximera det 
hydrauliska systemets  prestanda 
erbjuder smörjhanteringstekniken 
andra fördelar, som att öka maski
nens livslängd, minska underhålls
behovet och sänka den totala 
kostnaden, eftersom maskinen 
är i drift oftare och under längre 
 perioder. 

— Den här tekniken har redan 
visat sig öka  underhållsintervallen 

i entreprenadmaskiner, säger 
Francesco Marano. 

Trelleborg konstaterar att företag 
i många branscher börjar inse att 
smörjhanteringen är viktig för att 
förbättra prestandan i alla typer av 
moderna maskiner. 

Mandy Wilke fortsätter: 
— Dagens krav ökar trycket på att 

maskiner ska fungera tillförlitligt 
under längre perioder, samtidigt 
som kraven på kostnadseffektivitet 
ökar. För att möta kraven är det vik
tigt att maskiner och annan utrust
ning fungerar friktionsfritt. Här 
spelar smörjhantering för tätnings
system en viktig roll och för att 
utveckla effektiva tätningssystem 
krävs samarbete med en erfaren 
partner inom tätningslösningar.   

För mer information:  
mandy.wilke@trelleborg.com

” Den här tekniken har redan visat 
sig öka underhållsintervallen i 
entreprenadmaskiner.”  
Francesco Marano, Trelleborg

Hållbar  
smörjning
En effektivare 
smörjprocess 
innebär att mindre 
smörjmedel går 
åt, vilket är en 
vinst för miljön. 
En maskin som 
är smord på 
rätt sätt är mer 
energieffektiv, 
läcker mindre 
olja och uppvisar 
lägre friktions- och 
ljudnivåer.

Nedan:
Rundade tätnings-
läppar och låg 
friktion ökar 
tillämpningens 
livslängd.

I konventionella tätningskonfiguratio-
ner har tätningen högt kontakttryck 
mot kolvstången, vilket medför att 
inte tillräckligt mycket olja når den 
primära kontaktzonen och ännu min-
dre olja når de sekundära tätning-
arna. Det betyder ökad friktion och 
förslitning av en maskin. Trelleborgs 
lösning är att konstruera rundade 
tätningskanter som reducerar kon-
takttrycket och därmed minskar 
såväl friktion som förslitning.

Tätningslösningen gör att en tjock-
are och bättre fungerande oljefilm 

kan bildas under det tryckbelastade 
primära tätningselementet. Det mins-
kar belastningen på den tätningen. 

Filmvolymen styrs av en integrerad 
backventil så att oljeflödet passerar 
den primära tätningen och når kon-
taktytan på den sekundära tätningen 
och dess motgående yta. Det mins-
kar kontakttrycket mot kolvstången, 
vilket gör att precis tillräckligt mycket 
smörjmedel kan komma in i hydraul-
systemet för att smörja stången. 
Sammantaget minskar det både frik-
tion och förslitning på tätningen.

Så fungerar det
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CASE SAFESTS LTD

Vid rodret
Marinentreprenören Yvonne Mason växte upp 
i ett fiskarsamhälle. Idag är hon specialist på 

lastöverföring mellan fartyg, en verksamhet som 
kräver robusta fendrar för att inte fartyg ska  

skava sönder varandra.

Y vonne Mason har  aldrig 
varit långt från havet. 
Hon växte upp i det salt
stänkta Norfolk, på Eng

lands Nordsjökust. Hennes far var 
bogserbåtskapten, och nu är hon 
gift med en fartygskapten. Idag är 
Mason VD för SafeSTS Ltd, ett före
tag som hyr ut och säljer pneuma
tiska fendrar, med hela världen som 
marknad. 

Yvonne Masons framgångar som 
företagsledare i sjöfartssektorn upp
märksammades då hon 2020 till
delades OBE (Officer of the Order 
of the British Empire). Det är en 
utmärkelse som drottningen av 
England kan ge en person som spe
lar en viktig lokal roll i någon verk
samhet, eller vars arbete har gjort 
dem nationellt kända inom sitt spe
cifika område.

Alla som vet något om båtliv kan 
nog identifiera en pneumatisk fen
der, men Yvonne Masons  produkter 
är inte sådana som hänger runt 
relingen på fritidsbåtar. 

— Det här är inga billighets
produkter, säger hon och pekar på 
en av företagets enorma pneuma
tiska fendrar på 4,5 x 9,0 meter som 
hänger på sidan av en supertanker. 

På senare tid har SafeSTS Ltd 

utökat sin fenderverksamhet och 
strävat efter att standardisera sitt 
globala erbjudande, som fokuserar 
på kvalitet, säkerhet och miljö. I maj 
2021 utsågs SafeSTS TTL till distribu
tör i Storbritannien av Trelleborg
tillverkade fendrar.

SafeSTS anlitas ofta för rädd nings
insatser, till exempel för att lätta  
på lasten hos fartyg i sjönöd och 
överföra den mellan fartyg av  olika 
storlek.

Att förebygga skador på ett 
 fartygs överbyggnad är en förhål
landevis enkel uppgift i samband 
med lastöverföring, men ändå är 
den pneumatiska fendern en tek
niskt avancerad produkt och utgör 
en viktig komponent inom STS
överföring — där STS står för ship
toship, skepptillskepp. Fendrar 
levereras med ett nät av kedjor 
och bildäck som extra skydd. De 
 kräver olika säkerhetstillstånd och 
 licenser, liksom överensstämmelse 
med ett antal ISOstandarder. 

Yvonne Mason har det  rådande 
geoekonomiska perspektivet på 
sina pneumatiska fendrar: 

— Utveckling av hamninfra
struktur är en viktig drivkraft för 
 global logistik, samverkan och 
 global  tillväxt.

”Om en fender 
havererar kan det 
leda till en allvarlig 
olycka!” 
Yvonne Mason,  
VD för SafeSTS Ltd

Trelleborgs fendrar
En pneumatisk fen-
der är i princip en 
stor blåsa fylld med 
luft, men där blås-
väggarna kan vara 
tjocka som en 
 limpa. Men det är 
inte bara tjockleken 
som räknas. Det är 
konstruk tionen och 
tillverkningsproces-
sen som skiljer de 
 bästa pneumatiska 
fendrarna från andra 
produkter på mark-
naden.

Trelleborgs till-
verkningsprocess 

bygger på att pneu-
matiska fendrar ska 
vara så effektiva och 
säkra som möjligt. 
Trelleborgs fendrar 
tillverkas i sin  helhet 
i en specialbyggd 
form, utan några för-
vulkaniserade kom-
ponenter.

Denna gjutnings
process ger 
Trelleborgs pneuma-
tiska fendrar ISO
överensstämmelse, 
med definierade 
absorptions och 
reaktionskrafter.

TEXT ALEXANDER FARNSWORTH  
FOTO SIMON BUCK
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Hon säger att lastöverföring 
till mindre fartyg för många 
 hamnar kan vara en lösning i 
ett tidigt  skede, medan hamnen 
byggs ut, men att metoden ock-
så kan vara ett mera långsiktigt 
 alternativ. STS-överföring är under 
alla omständigheter en viktig del 
av verksamheten i en hamn och 
 måste ingå i all planering, enligt 
Yvonne Mason, och hon betonar 
att STS-industrin  måste  respekterar 
de stränga säkerhets- och miljö-
standarder som gäller. 

— Det är viktigt att den utrustning 
vi använder är av högsta kvalitet, 
för om en fender havererar kan det 
leda till en allvarlig olycka! 

När hon inte reser världen 

runt för att besöka hamnanlägg-
ningar och identifiera hamnar 
där hennes företag kan  förbättra 
lasthanterings processerna,  tränar 
Yvonne Mason hästar. Med all 
utrustning och all psykologi som är 
inblandad i hästträning,  konstaterar 
Mason att hennes fritid inte skiljer 
sig så mycket från jobbet. Och i hen-
nes jobb är den psykologiska sidan 
mycket viktig.

— Att lyssna, ett trevligt bemö-
tande och gott humör... det är så 
man skapar relationer och bygger 
det förtroende som krävs för att 
kunder na ska våga anförtro oss så 
riskfyllda uppgifter, säger hon. 

För mer information:   
paul.merrie@trelleborg.com

Ovan: 
Yvonne Mason, 
VD för SafeSTS 
Ltd, och några 
pneumatiska 
fendrar från 
Trelleborg, vilka 
har en livslängd 
på 15 år.

SafeSTS
SafeSTS TTL Ltd grundades 2009 
av Yvonne Mason och hennes 
make Bob Gilchrist. 

Huvudkontoret ligger i  Norfolk, 
England, med divisioner i Moçam-
bique, Dubai, Brasilien, Japan och 
Singapore. Företaget, med  cirka 
50 medarbetare, har  kommit att 
bli den självklara leverantören 
av fendrar till sjöfarts- och hamn-
verksamheter. Förutom fendrar 
specialiserar sig företaget på last-
överföringsslangar för flytande 
gasol och olja.

PTX är en snabblossande krok 
för marina slangöverförings system. 
Den har konstruerats i samarbete 
med Trelleborg.
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Att skydda det betydelsefulla handlar om att minimera vår 
negativa inverkan på miljön och maximera den positiva, och 
att åstadkomma hållbara förändringar livsviktiga för planeten 
och för samhället. Våra fokusområden sträcker sig från miljö till 
hälsa och säkerhet – från regelefterlevnad till etiska relationer 
med alla våra intressenter och med samhället som helhet.  
Vi har alltid helheten för ögonen, men vi fokuserar samtidigt  
på områden där vi kan göra verklig skillnad.

the essentialProtecting
VERKSAMHETEN

SAMHÄLLS - 
ENGAGEMANG

EFTERLEVNAD 
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