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INNEHÅLL

Människor, miljö och tillgångar — som 
maskiner och byggnader, påverkas negativt av 
oljud och vibrationer. Buller och vibrationer 
oavsett var, när och hur de uppkommer är 
olägenheter. Det är därför roligt att i detta 
nummer av T-Time kunna berätta om flera lös-
ningar som inom olika områden handlar om 
att absorbera energi för att uppnå vibrations- 
eller stötdämpning. Det är en av Trelleborgs 
specialiteter där våra kunskaper inom poly-
merteknik kommer väl till pass. 

Ett helt nytt erbjudande från 
Trelleborg presenteras i det här numret 
av T-Time: IntelliStok®. Det är vår senaste 

SKYDDAR MOT OLJUD OCH VIBRATIONER

Peter Nilsson, 
VD och koncernchef
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JUST-IN-TIME 
IntelliStok®, en sensor som optimerar 
lagerhantering, är ett stort steg framåt  
inom lean manufacturing.

LJUDFÖRORENINGARNA ÖKAR
Att skydda byggnader, och de som vistas 
i dem, mot buller och vibrationer är 
avgörande i den ökande urbaniseringen.

SYSTEMFÖRÄNDRING 
Materialåtervinning innebär förändrade 
konsumtionsmönster. I en cirkulär ekonomi 
blir avfall en värdefull resurs. 

TYSTARE EL 
Ett nytt material absorberar mycket av ljud  
och vibrationer som kan förekomma i fordon 
som drivs med el.
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T-Time ges ut tre gånger per år.  
De åsikter som uttrycks i denna 
publikation är författarnas eller 
de intervjuade personernas och 
återspeglar inte nödvändigtvis 
Trelleborgs åsikter. Om du har 
några frågor om Trelleborg eller 
önskar skicka oss dina kom-
mentarer om T-Time, vänligen 
mejla: 
karin.larsson@trelleborg.com

linkedin.com/company/ 
trelleborggroup
twitter.com/trelleborggroup
facebook.com/trelleborggroup
youtube.com/trelleborg 
trelleborg.com 

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 37 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, och ett rappor-
teringssegment, Verksamheter 
under utveckling.  
 
Trelleborgaktien har sedan 1964 
varit noterad på börsen, och  
listas på Nasdaq Stockholm, 
Large Cap.

www.trelleborg.com

tjänsteinnovation som kommer att kunna 
förenkla arbetsflöden i hela försörjnings-
kedjan på ett revolutionerande sätt. Vi har 
sedan länge arbetat för att våra affärer även 
ska handla om service och tjänster, inte bara 
om produkter. IntelliStok är ett bra exempel 
på just det.
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FLYTTBARA  
TERMINALER

Nya sätt att utveckla infrastruktur minskar 
kostnaderna för överföring av flytande naturgas, 

och stakar ut vägen mot en lönsam marknad.
TEXT JAMES HERMARY

EDGE LNG-ÖVERFÖRING
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EDGE LNG-ÖVERFÖRING

ndustrin för flytande 
naturgas (LNG) har alltid 
legat i teknikens framkant. 
Som Ira Joseph, ansvarig 

för analys av den globala gas- och 
energi marknaden vid S&P Global 
Platts, nyligen skrev i Platts väl-
renommerade nyhetsbrev: ”Att 
bryta med tidigare förhållnings-
sätt har en lång tradition inom 
LNG-industrin.” Den  inställningen 
har i många år varit bärande för 
Trelleborgs arbete med infrastruk-
tur för LNG-sektorn. För att LNG-
projekt ska lyckas måste de bygga 
på nytänkande när det gäller över-
föring av gasen, och ta ett annat 
grepp än man gjort tidigare.

Detta är viktigare än någonsin 
med tanke på marknadens dynamik 
som präglas av snabb utveckling. 
Den långsiktiga prognosen för LNG-
industrin är hoppfull, men inte utan 
komplikationer. Den snabba utveck-
lingen av fysisk infrastruktur får 
inte mattas av, för denna utveckling 
minskar både investeringskostna-
der och löpande utgifter för energi-
företag, terminaloperatörer och 

andra som är involverade i trans-
port av LNG.

”Efterfrågan på LNG kommer att 
öka bara om prisnivån kan sänkas, 
och det är säljarna som får stå för 
notan. Det är nödvändigt att pressa 
kostnaderna för leverans av LNG om 
vi ska kunna skapa en lönsam mark-
nad”, skriver Ira Joseph i sin analys.

Få av de stora terminalerna är 
förberedda att ta emot mindre 
LNG-transportörer, en brist som 
leverantörerna hoppas kunna korri-
gera genom att dra nytta av under-
utnyttjade flytande lagrings- och 
regasifieringsenheter (FSRU) som 
förankras nära områden med ute-
bliven efterfrågan.

— På Gastech-mässan och -konfe-
rensen förra året såg vi en  växan de 
tendens i den riktningen i och med 
att marknaden anpassar sig till nya 
trender. Det finns en stark  rörelse 
mot en mer  heltäckande kedja av 
flytande infrastruktur. Förutom 
FSRU väcker tanken på  flytande 
kraftverk allt större intresse. På 
motsvarande sätt uppgraderas 
många befintliga FSRU för att kunna 

Till vänster:
De flytande slang-
arna är anslutna 
och redo för slutlig 
installation. 

Till höger:
Kostnadsfördelar-
na med flytande 
och flexibel infra-
struktur blir allt 
mer uppenbara.
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hantera mindre transportörer och 
bunkerpråmar. Sammantaget blir 
kostnadsfördelarna med flytande, 
flexibel infrastruktur allt mer fram-
trädande, säger Vincent Lagarrigue, 
ansvarig för olje- och  havsteknik 
inom Trelleborg Industrial 
Solutions.

Konstruktions-, upphandlings- 
och byggföretag gör nu entré på 
marknaden för små till  medelstora 
LNG-projekt efter hand som den 
mognar till en heltäckande energi-
försörjningskedja. Samtidigt använ-
der de sina globala muskler och 
sin expertis för att utveckla bästa 
praxis.

Leverantörerna spelar också en 
viktig roll för att skapa nya strategier 
för infrastrukturutveckling, minska 

”Med Cryoline-tekniken,  
i kombination med en flytande 

plattform, kan man ansluta 
infrastruktur till fartyget.”

Vincent Lagarrigue, Trelleborg

Trelleborgs 
 Cryoline-teknik 
tillåter  överföringar 
som annars inte 
skulle vara möj-
liga på grund av 
miljöhänsyn eller 
geografiskt läge.
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kostnaderna för LNG-överföring och 
accelerera distributionen. Med slang-
ar som Trelleborgs Cryoline är det 
till exempel möjligt att inte bara han-
tera överföringar som annars inte 
skulle vara  rimliga på grund av miljö-
hänsyn eller otillgänghet, utan även 
att anpassa befintliga termina ler för 
att ta emot olika typer av fartyg. 

— Med Cryoline-tekniken, i kom-
bination med en flytande plattform, 
kan man ansluta infrastruktur till 
fartyget. Det minskar behovet av 
extra byggnadskonstruktioner sam-
tidigt som det möjliggör  överföring 
eller bunkring i områden som 
annars skulle vara olämpliga. Det 
kan till exempel handla om  platser 

som är för grunda för transport-
fartyg eller för djupa för att bygga 
kajer. Dessutom kan överförings-
infrastrukturen flyttas när den inte 
längre behövs på platsen, eller när 
den behöver underhåll — och den 
kan flyttas till säkrare hamn för att 
skyddas mot skador vid stormar, 
säger Vincent Lagarrigue. 

Användning av kryogena slangar 
för LNG-överföring minskar  också 
omfattningen av nödvändig infra-
struktur och hela systemet kan 
installeras och avvecklas på ett 
 enklare sätt. 

För mer information:  
vincent.lagarrigue@trelleborg.com

Teknikföretaget Signum 
Technology Ltd. ingår sedan som
maren 2019 i Trelleborgkoncernen. 
Signum består i sin tur av företa
gen Gall Thomson, KLAW LNG, Vee 
Bee Filtration och KLAW Products. 
Företagen levererar säkerhets
kritiska lösningar inom flödes
kontroll till olje och gasindustrin 
samt den petrokemisk  industrin. 
Som exempel kan nämnas 
 marina brytkopplingar och LNG
överföringssystem. Förvärvet kom
pletterar och utökar Trelleborgs 
produktportfölj och stärker 
Trelleborg som systemleverantör, 
framför allt inom det snabbväxan
de segmentet för LNGöverföring.

– Vi är mycket glada att kunna 
offentliggöra förvärvet av Signum. 
Tillsammans skapar vi ett  mycket 
attraktivt erbjudande av integrera
de lösningar och säkerhetskritiska 
system för överföring av LNG mel
lan fartyg och mellan fartyg och 
land, i krävande industrier. Signum 
är känt för kvalitet och innovation, 
precis som Trelleborg. Förvärvet 
kommer också ytterligare att 
stärka vår geografiska räckvidd, 
särskilt inom eftermarknad och 
service, och passar oss därför 
mycket bra ur många aspekter, 
säger JeanPaul Mindermann, 
affärsområdes chef för Trelleborg 
Industrial Solutions i en kommen
tar i samband med förvärvet.

Systemleverantör 
för LNG-överföring

Till vänster: 
Det norska teknik
företaget Connect 
LNG har utvecklat 
ett universellt 
överföringssystem 
som är baserat 
på Trelleborgs 
 Cryolineteknik.

Ovan:  
KLAW LNGsystem 
för överföring med 
offshoreslang.

” Det minskar behovet av extra byggnads
konstruktioner, samtidigt som det möjliggör 
överföring eller bunkring i områden som 
annars skulle vara olämpliga.” 
Vincent Lagarrigue, Trelleborg
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NYHETER

Datorspelet Farming Simulator 19 från 
Giants Software omfattar mer än 300  traktorer 
och lant- och skogsbruksmaskiner från stora 
maskintillverk are, fullt utrustade med däcklös-
ningar från Trelleborg och Mitas. Trelleborg Wheel 
Systems är engagerat i spelutvecklingen tillsam-
mans med spelföretaget och sponsrar för andra 
året i rad ett lag i den virtuella tävlingen Farming 
Simulator League. Lagen utmanar varandra för 

att bestämma vem som är den bästa lantbruka-
ren. Sådd, skörd och liknande lantbruksarbete 
kombineras med andra utmaningar.

I Trelleborgs e-sportteam ingår Simon Hollweck 
(till vänster i bild), Lukas Bauer (tredje från 
 vänster), Joshua Lobenhofer, Felix Hasenberger 
(längst till höger) och Oke Güths. På bilden ser vi 
även Jana Stephan vid Quality Assurance 
Giants Software.

Det historiska fartyget Pommern, 
sjösatt 1903, är det enda stora segel-
fartyget i världen som inte har byggts 
om under åren. Fartyget, som har sin 
hemma hamn på Åland, ligger skyddat i 
en specialbyggd torrdocka, konstruerad 
och byggd av Eriksson Bygg AB med 
Bengt Eriksson som projektledare.

Trelleborg Industrial Solutions levere-
rade en specialframtagen Gina-tätning 
till dockporten. 

– Det var absolut nödvändigt att hitta 
en tillverkare som kunde tillhandahålla 
en väl beprövad lösning för  dockporten. 
Trelleborg antog utmaningen och 
 visade sig vara en mycket erfaren och 
pålitlig partner, säger Emil Engblom 
från EE Engineering, som ansvarat för 
konstruktionen.

Spelet kan börja 

Unikt fartyg i 
säkra händer

Pommern är 
praktiskt taget 

oförändrad sedan 
1903 när hon 

lämnade varvet  
i Skottland. 

Digitala slangar
Trelleborg Industrial Solutions 
har tagit fram ett system som 
indikerar förslitningar i  slangar. 
Systemet innehåller en sensor 
som meddelar när det är dags 
att byta ut slangen. Slangen har 
ett nätverk av tunna kopparleda-
re som är lindade kring slangens 
inre del. En elektronisk sensor- 
och indikeringsenhet är ansluten 
till ledarna via en speciellt fram-
tagen packning. Om en ledare går 
av genererar systemet en varning 
och operatören får ett e-postmed-
delande om att slangen behöver 
service.
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Grattis!

10
år

Trelleborg i Qingdao, Kina, firar 
10 år av framsteg och  

utveckling. 
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EXPERTIS INTELLISTOK

Besparingar med  
lean manufacturing  

B

Ett nytt smart sätt att hantera lager skapar mervärde 
för kunderna eftersom de får de tjänster som de 

önskar och behöver.
TEXT JOHN N. FRANK  FOTO CHRIS LOW

egreppen just-in- time, 
lagerhantering och lean 
manufacturing kan spå-
ras tillbaka till 1940-talets 

Japan, då varvsindustrin hade 
 svaga finanser och letade efter sätt 
att minimera sina lagerkostnader. 
Metoderna blev senare  populära 
världen över via biltillverkaren 
Toyota. 

De tekniska lösningarna har för-
ändrats, men det  grundläggande 
konceptet är detsamma: ha tillräck-
ligt med material i lager för att 
hålla monteringslinjerna igång, 
men inte så mycket att kapital som 
skulle kunna användas effektivare 

på annat håll blir inlåst. Det  kräver 
effektiv övervakning av lagernivå-
erna och snabba sätt att beställa 
påfyllning innan det material som 
krävs för driften tar slut.

Ett av Trelleborg Sealing 
Solutions senaste tjänsteerbjudan-
den är IntelliStok® Advanced 
Delivery System. Systemet är ett 
verktyg för att optimera lagerhan-
teringen. IntelliStok, som ska lan-
seras under första kvartalet 2020, 
är en leverantörsstyrd lagerlösning 
och en förbättring av Trelleborgs 
ServicePLUS-program. 

Lösningen eliminerar  behovet av 
att någon går runt på lagret och 

Will Bacon
Titel: ServicePLUS Segment 
Manager
Utbildning: Master of Business 
Administration, Thunderbird 
School of Global Management, 
Arizona, USA
Familj: Gift, sex barn
Bor: Vancouver, Washington, 
USA
Intressen: Jag gillar att cykla och 
springa. Har cyklat endagsloppet 
Seattle till Portland två gånger.  
Favoritinnovation: IntelliStok®, 
följt av att utveckla SealScan.   
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IntelliStok® är en 
av Trelleborgs 

senaste tjänster. 
Lösningen hör till de 

innovationer  
Will Bacon gillar bäst.
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EXPERTIS INTELLISTOK

skannar streckkoder på komponent- 
backar för att ta reda på var påfyll-
ning behövs. 

Trelleborg har redan utvecklat 
SealScan, ett skanningssystem som 
innebär att medarbetare på en pro-
duktionsanläggning använder sina 
smarta telefoner eller surfplattor 
för att skanna streckkoder på back-
arna. Men IntelliStok tar det hela ett 
steg längre.

För IntelliStok utvecklade 
Trelleborg en tryckstyrd sensor-
platta som sitter i botten av  varje 
komponentback. Med sin egen 
mikroprocessor och med wifi- 

teknik genererar backen automa-
tiskt en beställning när den  måste 
fyllas på med komponenter. En- 
heten aktiveras regelbundet för att 
övervaka tillgången på komponen-
ter för produktionen.

Till skillnad mot andra avance-
rade lösningar för övervakning av 
lagernivåer är IntelliStok utformad 
för att passa befintliga back- och 
facksystem utan ombyggnad. Beho-
vet av manuell inventering av lagret 
eller skanning av backar försvinner, 
vilket kan innebära stora besparing 
när kostnaden för detta minskar. 

IntelliStok passar utmärkt in i 
Trelleborgs nya tjänsteutbud. 

” Det är en spännande utveckling som ligger i linje med 
vår tillväxtstrategi under de närmaste åren.”
Will Bacon, Trelleborg

— Med IntelliStok blir vi unika 
genom att bli en ledande aktör inom 
inventering. Det är en spännande 
utveckling som ligger i linje med vår 
tillväxtstrategi under de närmaste 
åren. Vi behöver kunna erbjuda fler 
tjänster eftersom det är vad kunder-
na behöver. De vill att underleve-
rantörer ska ta hand om uppgifter 
som inte ingår i deras kärnverksam-
het. Om Trelleborg — genom att till-
handahålla fler tjänster — kan hjälpa 
kunderna att fokusera på sin kärn-
kompetens, då erbjuder vi mer-
värde, säger Will Bacon, ansvarig 
för ServicePLUS inom Trelleborg 
Sealing Solutions.
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Till vänster:
Will Bacon med 
Bill Shirk, ansva
rig för Service
PLUS Center, och 
 IntelliStok, en 
tryckstyrd sensor
platta som sitter 
i botten av varje 
komponentback. 
 

Att erbjuda flera tjänster kan 
innebära att utföra viss förmonte
ring, till exempel att sätta in en tät
ning i en metallkomponent som 
senare ska ingå i ett större aggregat, 
eller att effektivisera en kunds inter
na verksamhet för att minska kost
nader och öka effektiviteten — och 
det är just vad IntelliStok gör.

— Vi vill utnyttja dessa möjlig
heter i de fall där vi tillsammans 
med kunden kan erbjuda en sådan 
servicenivå. Om man sedan kopp
lar ihop det med Trelleborgs teknis
ka kunnande blir erbjudandet ännu 
mer attraktivt. Det gör oss till en 
intressant partner för våra kunder, 
säger Will Bacon.

Han betonar vikten av att utbilda 
försäljningsingenjörerna så att de 
kan marknadsföra de nya tjänsterna 
och dess fördelar, liksom vilken ser
vice Trelleborg kan erbjuda.

— Säljarna utbildas i att bygga 

kundrelationer vilket hjälper dem 
att identifiera möjligheter inom 
tjänsteområdet. De får på så sätt nya 
verktyg för att analysera kundens 
behov och önskemål och matcha 
dem med tjänster som Trelleborg 
utvecklar, förklarar Will Bacon. 

Will Bacon kom in i tätnings
branschen 1998. Han har gjort kar
riär inom området, och arbetade 
till en början för AFM Inc., som 2007 
förvärvades av Trelleborg. Sedan 
dess har Will Bacon haft Trelleborg 
som arbetsgivare.

Under resans gång har han arbe
tat med försäljning, konstruktion, 
ekonomi, lagerhantering, drift och 
personalfrågor. Med sin breda erfa
renhet är han väl kvalificerad och 
har god insyn i Trelleborgs service
erbjudande med ServicePLUS
programmet som primärt verktyg. 

För mer information:  
will.bacon@trelleborg.com

Den enkla metoden 
för lagerpåfyllning
IntelliStoksystemet är framtaget för 
att spara tid och resurser, minska 
kostnaderna och underlätta 
lagerpåfyllning, särskilt i växande 
företag. IntelliStok ersätter fysisk 
lagerinventering och manuell 
beställning.
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FULL FART  
GENOM STAN
Antalet cyklister blir varje år allt fler. Cykeln är  
ett klimatsmart och hälsosamt transportmedel.
TEXT PETRA LODÉN  ILLUSTRATION NILS-PETTER EKWALL
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VAR DU ÄN ÄR URBANT LIV
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1. Cyklar 
Däck för stads
gator – med 
god vidhäftning 
på både torra 
och våta ytor. 
Framgafflar och 
stötdämpare 
kräver tätningar 
för att göra färden 
bekvämare.

2. Kaféer
Gummitätningar 
för höga tempe
raturer och högt 
tryck i espresso
maskiner. Tryck
dukar för tryck 
på olika typer av 
förpackningar.

3. Blombutiker
Växthusslangar 
som är lätta att 
hantera och sam
tidigt står emot 
väderinverkan och 
nötning. 

4.  Byggnader  
Tätningslösningar 
skyddar byggnader 
mot varierande 

väder, medan håll
bara och pålitliga 
tätningsprofiler 
optimerar sol
panelers prestan
da. Absorberande 
lager utestänger 
vibrationer och 
störande buller. 

5. Vägar
Schaktfri rör
tätningsteknik 
för reparation 
av vatten och 
avloppsledningar 
underlättar trafik
flödet.

6. Tunnelbanor  
Tunneltätningar 
står emot höga 
vattentryck i 
kombination med 
stora rörelser i alla 
riktningar. 

7. E-mobilitet 
Tätningar i eaxeln, 
den  kombinerade 
elmotorn och 
växel lådan, möjlig
gör tekniken i 
elbilar.

2

2

3 4

46

lla typer av transport
medel behövs i ett 
modernt samhälle. 
Många väljer att cykla, 

både till jobbet och på fritiden. Vissa 
gör det för miljön, andra av hälso
skäl eller för känslan av frihet. I takt 
med att trafiken i våra städer blir 
allt tätare framstår cykling som 
klart mer attraktivt än att sitta fast 
i bilköer. 

Trenden mot stadscykling föddes i 
Nederländerna, där cykeln länge har 
varit ett populärt transport medel: 
40 procent av all arbetspendling i 
Amsterdam sker på cykel. 

Trelleborgs produkter bidrar till 
att göra cykling till en smidig, trev
lig och stimulerande upplevelse. Och 
många butiker, kaféer och arbets
platser i citykärnan dit människor 
cyklar använder tekniskt avance
rade, moderna och energibespa
rande lösningar från Trelleborg. 

A
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1 %
Det kan tyckas att expanderande städer tar mycket 
mark i anspråk, men faktum är att bara cirka en pro
cent av jordens landyta är bebyggd.

392 meter
Världens längsta och djupaste vägtunnel byggs för närvarande i Norge, norr  
om Stavanger. Den ska bli 27,3 kilometer lång och den djupaste punkten ligger  
392 meter under markytan. Den planeras stå klar 2026.
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VAR DU ÄN ÄR FAKTA

6 procent av Trelleborgs nettoomsättning 
genereras från infrastrukturlösningar.
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1863
London Underground  
öppnade sin första under
jordiska linje 1863 och den 
första elektrifierade tunnel
banelinjen 1890, vilket gör 
tunnelbanesystemet till 
världens äldsta. 

Shanghais tunnelbana är världens 
största citytransportsystem, med 

en total linjelängd på 676 kilometer. 
Tunnelbanesystemet öppnades 1993 och 
är därmed det tredje äldsta systemet i sitt 
slag i Fastlandskina, efter tunnelbanorna 

i Peking och Tianjin. Systemet har växt 
avsevärt under åren fram till Expo 2010, 

och expanderar fortfarande. Den senaste 
utbyggnaden togs i drift i december 2018.

676
kilometer

6 timmar
Koffeinets halveringstid är cirka 6 tim
mar, vilket innebär att en person som 
dricker kaffe klockan 15 har hälften av 
koffeinet kvar i kroppen klockan 21, och 
en fjärdedel klockan 3 nästa morgon. 
Hur kaffe påverkar oss är individuellt, 
men de som inte kan sova på kaffe bör 
undvika drycken efter lunch.

30 %
Målet för elfordons marknads
andel har satts till 30 procent av 
alla fordon (utom tvåhjulingar) 
fram till 2030, enligt 
Internationella  
energirådet (IEA).

750 kalorier
En person som cyklar bränner i 
genomsnitt mellan 450 och 750 
kalorier per timme.
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SKYDDAR DET BETYDELSEFULLA LAGER

Staden vilar 
på sina lager
I våra trånga städer byggs det ofta intill trafikerade 

genomfarter eller ovanpå tunnelbanespår. 
Utmaningen ligger i att skydda både fastigheterna 
och de som vistas i dem mot buller och vibrationer. 

TEXT ANDREW MONTGOMERY
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SKYDDAR DET BETYDELSEFULLA LAGER

WWW.TRELLEBORG.COM

orskning från FN visar 
att nästan 70 procent av 
världens befolkning år 
2050 kommer att bo i stä

der. Gör tankeexperimentet att mer 
än sex miljarder människor ständigt 
utsätts för brusande trafik, bygg
slammer, sirener, tutande bilar och 
vibrationer från tunnelbanetåg.

Tåg, tunnelbana och bilar är de 
största orsakerna till buller och 
vibrationer. Det är inte bara män
niskokroppen som reagerar nega
tivt utan även byggnader  påverkas. 
Det finns ett växande behov av 
strategier för buller och vibrations
isolering av byggnader, särskilt med 
tanke på det ökande antalet kom
mersiella fastigheter och bostads
komplex som byggs i stadsmiljöer 
över hela världen. 

Buller och vibrationer är inte bara 
störande, utan kan även vara skad
liga. Världshälsoorganisationen 
(WHO) beskriver buller som ett 
underskattat hot som kan  orsaka 
hörselnedsättning, hjärt och 
kärlproblem, kognitiv försämring, 
stress och depression. 

WHO:s riktlinjer för miljöljud 
rekommenderar lägre nivå än 30 
decibel med Aviktning (dB(A)) i 
sovrum för sömn av god kvalitet 
och mindre än 35 dB(A) i klassrum 
för att möjliggöra goda undervis
nings och inlärningsförhållanden. 
Det är ljudnivåer som närmast kan 
jämföras med ett tyst bibliotek eller 
ett rum med lågmälda samtal. En 
EUstudie har dock visat att cirka 
40 procent av invånarna i EU:s med
lemsländer utsätts för trafikbuller 
på nivåer som överstiger 55 dB(A). 
20 procent utsätts för nivåer som 
överstiger 65 dB(A) under dagen, 

och mer än 30 procent utsätts för 
nivåer över 55 dB(A) på natten.

Det är alltid effektivast att 
 angripa buller och vibrationer vid 
källan. I linje med FN:s globala mål 
för hållbar utveckling, nummer 11 
(håll bara städer och samhällen), 
tillhandahåller Trelleborg teknik 
för just detta, till exempel i form 
av vibrationsdämpande system 
på tåg, vägfordon och maskiner. 
Dock krävs det även åtgärder för 
att kontrollera och isolera buller 
och vibrationer i husgrunder. När 
Trelleborgs innovativa isolerande 
lager installeras i byggnadens grund 

F

och  bärande  struktur kan åtgärden 
dramatiskt minska mängden vibra
tioner från källor nära byggnaden 
som fortplantas i byggnaden. 

Efter en första utvärdering av 
en expert på akustik säkerställer 
lagertillverkaren att lagrens egen
frekvenser är anpassade till de 
vibrationsfrekvenser som kan för
väntas i byggnaden. Lagersystemets 
egenfrekvens måste vara avsevärt 
 lägre än den utifrån kommande 
exciterande frekvensen, så att för
hållandet mellan de båda värdena 
blir så stort som möjligt (med exci
terande frekvens avses vibrationer 
som leds genom marken och in i en 

Ovan: 
I takt med den 
ökande urbanise
ringen och allt 
intensivare city
trafik överförs 
vibrationer från  
trafikleder och järn
vägar direkt in i 
byggnader, vilket 
orsakar problem 
med buller och 
vibration.
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byggnadsstruktur, vilken i praktiken 
får funktionen av en högtalare som 
omvandlar vibrationerna till ljud). 

Idealt ska förhållandet mellan 
egenfrekvens och exciterande 
frekvens ligga nära tre. Det ger ett 
transmissionsindex på 0,1, vilket 
innebär att 90 procent av de exter
na vibrationerna utestängs. Med 
andra ord, om den exciterande frek
vensen från omgivningen är 30 Hz 
ska en egenfrekvens i lagersystemet 
på 10 Hz eftersträvas.

Branschen står dock inför  vissa 
utmaningar. Simon Wolfert, kon
struktionsingenjör inom Trelleborg 
Industrial Solutions, förklarar:

— Det finns inga specifikationer 
som vägledning vid konstruktion av 
vibrationsdämpande produkter.  
Till exempel beaktas inte alltid 
nödvändigt utrymme för utböjning 
i lagerkonstruktioner. Utböjningen 
påverkas i hög grad av hur byggna
dens vikt är fördelad — och det har 
stor betydelse för lagrens funktion. 

Påverkan på byggnader blir en allt 
viktigare faktor. I takt med intensiv 
urbanisering uppförs många bygg
nader nära trafikleder och järn
vägar, vilket utsätter byggnadens 
bärande struktur för buller, vibra
tioner och mekanisk belastning.

— Därför måste byggnadskon
struktioner inkludera strategier 
som tar hänsyn till föränderliga 
miljöförut sättningar och  isolerande 
lager är ett exempel på det, säger 
Simon Wolfert.

Men när det gäller strategier finns 
det inte mycket vägledning att få.

Han resonerar vidare kring vår 

Till höger: 
Ljud- och vibra-
tionsdämpande 
lager i en byggnads 
grund och bärande 
struktur är ett 
 viktigt sätt att 
minska inverkan 
av marköverförda 
vibrationer.
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föränderliga miljö och att detta, 
i kombination med strängare 
bestämmelser inom byggbran
schen, gör att våra byggnads
konstruktioner måste bli ännu  
mer avancerade. 

— Infrastrukturen är byggd för  
att hålla, så vi kan inte tillåta under
måliga produkter och tekniker. 
Markvibrationer är något vi  måste 
leva med, men med tanke på de 
kostnader och ansträngningar som 
gäller för vibrationsdämpning i 
efterhand är det viktigt att ge indu
strin förutsättningar att göra rätt 
från början. En bra konstruktions
vägledning som beskriver princi
perna kommer att bidra till bästa 
praxis från tillverkarnas sida och 
utgöra en trygghet för arkitekter, 
entreprenörer och fastighetsägare, 
säger Simon Wolfert. 

För mer information:  
simon.wolfert@trelleborg.com 

” Byggnadskonstruktioner  
måste inkludera strategier  
som tar hänsyn till föränderliga 
 miljö förutsättningar.”
Simon Wolfert, Trelleborg
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ven med Londonmått 
mätt får Principal Tower 
betraktas som högt. 
Det är ett 50  våningar 

högt bostadskomplex, precis 
norr om den intensivt  trafikerade 
järnvägsstationen Liverpool 
Street Station i finansdistriktet. 
Byggnaden är avsedd för såväl 
bostads- som kontorsändamål. 
Amazons Londonkontor är en 
av hyresgästerna.

Fastigheten blev klar 2019. 
Byggbolaget lyckades pussla in 
den i ett trångt, redan exploaterat 
område. Principal Tower  placerades 

 dessutom direkt ovanpå järnvägen 
till och från Liverpool Street Station. 

I byggnadens grund behövdes 
en lösning för att minimera buller 
och vibrationer som överförs via 
marken till byggnaden och de boen-
de som — beroende på läge — har 
betalat upp till 3,1 miljoner GBP för 
sina lägenheter. År 2013 vände sig 
byggbolaget till Trelleborg för att 
beställa de buller- och vibrations-
isolerande lager som 2016 installera-
des i grunden. 

— Som konstruktör och tillverkare 
av lagren låg utmaningen i kombina-
tionen av de externa belastningarna 

och byggnadens relativt lilla basyta, 
förklarar Simon Wolfert, konstruk-
tionsingenjör inom Trelleborg. 

— 50 våningar väger en hel del. 
Utmaningen för oss var att göra 
byggnaden strukturellt stabil, men 
samtidigt absorbera de  exciterande 
vibrationerna. Lösningen blev en 
specialutvecklad konstruktion för 
alla stödpunkter. Den mest iögon-
fallande konstruktionen är ett lager-
system placerat i viss vinkel för att 
hantera de horisontella  krafterna 
som överförs genom en lutande 
pelare, dämpad av fyra lager som 
vart och ett testats med upp till 
900 tons belastning. 

Att testa lagren med en belast-
ning av den storleksordningen 
var ett äventyr i sig. Processen 
genomfördes i två steg och i sin egen 
anläggning genomförde Trelleborg 
ett lagstadgat kompressionstest. 

 
— Det är inte alla som har kapa-
citet att testa med belastningar på 
900 ton. Även ett dynamiskt test 
utfördes. Men på så kort tid kunde 
vi inte hitta en tillräckligt kvalifice-
rad extern testanläggning som kun-
de applicera så stor belastning vid 
samtidig vibration och dessutom 
mäta reaktionen. Lösningen blev att 
bygga en skalenlig modell för tester 
och sedan extrapolera resultaten 
till produkterna i full storlek, berät-
tar Simon Wolfert.

Resultatet är troligen Trelleborgs 
tyngst belastade tillämpning för 
lager av denna typ. Enligt Simon 
Wolfert är Principal Tower världens 
högsta byggnad med grundisolering 
mot markburen vibration.

— Det här är ett projekt som har 
tänjt på gränserna för det möjliga 
och där Trelleborg kan visa sin  
styrka. 

Ä

PRINCIPAL TOWER, 
LONDON

” 50 våningar väger en  
hel del. Utmaningen  
för oss var att göra det  
strukturellt stabilt.”
Simon Wolfert, Trelleborg

Simon Wolfert, 
konstruktions

ingenjör vid  
Trelleborg 
Industrial 
Solutions.

Kundcase

Till vänster: 
Principal Tower 
i London, ett 50 
våningar högt 
bostadskomplex, 
har isolering 
mot markburna 
vibrationer i 
husgrunden.
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NYHETER

Trelleborg Sealing Solutions är 
sponsor för GreenTeam, en tysk racing-

organisation för studenter, och förser på så 
sätt sina potentiella framtida ingenjörer med 
både tätningar och tätningskompetens. 

GreenTeam Uni Stuttgart konstruerar, 
 bygger och testar helelektriska tävlingsbilar 
för Formula Student Electric-tävlingen. Teamet 
består av studenter från många olika  områden: 
maskinteknik, elteknik, företagsekonomi, 
humaniora och kommunikationsvetenskap. 

– I vårt GreenTeam-projekt samarbetar 
fler än 60 studenter för att bygga en eldriven 
racerbil för internationella tävlingar. Det har 
gått väldigt bra för oss och vårt team har sen 
2010 varit ett av de tio främsta på världsrank-
ningslistan för eldrivna Formula Student racer-
bilar, säger Florian Fröhlich, från GreenTeam 
Uni Stuttgart e.V.

Mexikos statligt ägda oljebolag Pemex har 
tecknat avtal med Trelleborg, värt flera miljoner 
dollar. Pemex kommer att använda Trelleborgs 
 Elastopipe-system på offshore- oljekomplexet 
Abkatun A, som består av sju plattformar 
i Campechebukten i Mexikanska golfen. 

Elastopipe är ett patenterat flexibelt rörsystem 
som är utvecklat för sprinklersystem i högrisk-
områden och är känt för sin motståndskraft mot 
 korrosion, explosion, slag och bränslebränder. 
Pemex-kontraktet är den hittills största beställ-
ningen av Elastopipe.

Mexikanskt oljebolag väljer Elastopipe 

Sammanfattning  
av Trelleborgs  

årsbokslut  
2019:

Antal länder med  
verksamhet

50

36 588
Försäljning, MSEK  

4 658
EBIT, MSEK

exklusive jämförelsestörande 
poster

23 935
Antal anställda

Studentsponsring x 2

Formula Student, ett initiativ från 
Institution of Mechanical Engineers med 

syftet att främja kompetens inom teknik, utma-
nar studenter att konstruera, bygga, utveckla, 
marknadsföra och tävla som ett team, med en 
egen ensitsig racerbil. Trelleborg sponsrar team 
runt om i världen med Confor-skum, ett material 
som har till uppgift att absorbera och avleda slag 
och stötar.
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Expansion  
i Bulgarien
Trelleborg har byggt ut sin 
anläggning i Pernik, Bulgarien. 
Där tillverkar Trelleborg Sealing 
Solutions komponenter i flytande 
silikongummi (LSR) för fordons-, 
läkemedels- och sanitetsutrustning 
samt för hushållsapparater och 
spädbarnsvård. Anläggningen har 
också egen kapacitet inom kon-
struktion och tillverk-
ning av formverktyg. 
Pernik har ett nära 
samarbete med 
Trelleborg Sealing 
Solutions kompe-
tenscentrum för 
LSR i Stein am 
Rhein, Schweiz.
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en innovativa hydrau-
liskt styrda axelbuss-
ningen HALL® för axlar 
i järnvägsfordon tillåter 

axlarna att i viss mån anpassa sig till 
spårkurvor, men samtidigt behålla 
sin vinkelräthet och styvhet i hög 
hastighet på raka spår. Med HALL kör 
tåg mer kostnadseffektivt, använder 
mindre energi, släpper ut mindre 
koldioxid, avger mindre  hjulgnissel 
när de passerar snäva kurvor och 
minskar också behovet av underhåll 
på spår och hjul. Men tyvärr kunde 
Bombardier, en av världens ledande 
tillverkare av tåg, inte dra nytta av 
HALL-tekniken eftersom den inte 

DTyst  
i kurvan

När tågtillverkaren Bombardier samarbetade med 
Trelleborg för att skapa en ny version av Trelleborgs 

axelbussning HALL föddes en produkt som sparar ännu 
mer energi- och underhållskostnader.

TEXT MICHAEL LAWTON  FOTO STEFAN NILSSON
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passade ihop med tågens boggier.
Andreas Wolf, då Chief 

Suspension Engineer hos 
Bombardier, nu ansvarig för ingen-
jörsgruppen för  tågapplikationer 
inom Trelleborg Industrial 
Solutions, drar sig till minnes:

— Bombardier kontaktade 
Trelleborg för att inleda ett 
gemensamt utvecklingsprojekt. 
Samarbetet resulterade inte bara 
i en speciell version av HALL som 
passar Bombardiertåg, utan den 
vidareutvecklade  konstruktionen 
förbättrade axelbussningens gene-
rella prestanda ytterligare.

I Bombardierversionen måste 

för olika stora krafter vinklas axeln 
i motsvarande riktning. Det är till 
särskilt stor nytta i samband med 
start och stopp, och när tåget passe-
rar snävare kurvor. Bombardier ska 
använda systemet på alla nya tåg 
som kör på linjer med många kur-
vor. Uppskattningsvis kommer det 
att spara 145 ton koldioxid på tio år 
för varje tåg om fyra vagnar.

En tredje version, kallad Passive 
Radial Steering, har en smart ven-
til som hydrauliskt låser axelvink-
lingen under vissa omständigheter 
och förbättrar fordonets gång 
genom särskilt snäva kurvor. I en 
kurva med en radie på 300 meter 
minskar hjulförslitningen med 
90 procent. Det betyder direkt 
 ekonomisk vinst till exempel på 
bergs rutter i Schweiz, särskilt 
med tanke på att spåravgifterna 
i landet är lägre för tåg som sliter 
mindre på rälsen. 

För mer information:  
andreas.wolf@trelleborg.com 

” En ’hydraulisk gungbräda’: När kraf-
terna på varje hjul är ungefär lika är 
systemet balanserat och styvt, men 
när det utsätts för olika stora krafter 
vinklas axeln i motsvarande riktning.”
Alexander Zahnbrecher, Trelleborg

Till vänster: 
Resande med 
Bombardiertåg 
störs nu mindre 
av hjulgnissel i 
kurvorna.

Till höger: 
FLEXX Curve kan 
installeras som  
en plug and 
play-lösning.

Till höger: 
FLEXX Curve 
har en innovativ 
konstruktion som 
gör att det kan be-
lastas med stora 
vertikala krafter.

enheten hantera stora vertikala 
belastningar, men FLEXX® Curve 
Standard, som Bombardiers lösning 
kallas, tillämpar i huvudsak HALL-
principen. HALL kan dessutom 
eftermonteras på Bombardiertåg 
med FLEXX Compact-boggier.

Den verkliga innovationen  ligger 
i den tvärkopplade versionen, där 
HALL-enheterna på båda hjulen 
av en axel är hydrauliskt samman-
kopplade i vad Trelleborgs projekt-
ingenjör Alexander Zahnbrecher 
beskriver som en ”hydraulisk gung-
bräda”. När krafterna på varje hjul 
är ungefär lika är systemet balan-
serat och styvt, men när det utsätts 

CASE BOMBARDIER
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BÄTTRE AFFÄRER RASCH

agens ventilations
system ska inte bara 
kunna hantera stora 
luftflöden för att kunna 

ventilera allt tätare fastigheter. I en 
tid av ökande klimat och miljöhän
syn blir det också allt vanligare med 
intelligent styrning av systemen så 
att de kan variera luftflödet till där 
behovet finns, eller inte finns. På 
så sätt kan energiförbrukningen 
minimeras — ett allt viktigare krav 
från fastighetsbolag och fastighets
förvaltare där många vill bli miljö
certifierade enligt den internatio
nella BREEAMstandarden.

En viktig länk för att nå målet 
med låg energiförbrukning är de 

rörliga spjäll som installeras i fastig
hetens ventilationssystem. Trenden 
är att det installeras allt fler sådana 
aggregat i moderna hus.

Och här kommer Rasch AB in. 
Ursprungligen ett  familjeföretag 
startat av tre bröder på 1930talet 
har Rasch AB idag vuxit till en av 
Sveriges ledande tillverkare av olika 
typer av ventilationsprodukter, 
bland annat brandskydd och luft
spjäll för installationer, i allt från 
kärnkraftverk och gruvor till skolor, 
kontor och shoppingcenter.

När Rasch för några år sedan 
genomförde en  produktutveckling 
för att göra konstruktionen av ett 

av sina större jalusispjäll lättare 
och nättare dök ett problem upp: 
med befintlig tätningslist blev det 
för tungt för elmotorerna att stänga 
jalusierna ordentligt.

— Då ringde vi Peter Somvall, vår 
kontakt på Trelleborg, för att se om 
vi tillsammans kunde hitta en lös
ning på problemet, berättar Anton 
Berner, produktutvecklare på 
Rasch.

Carina Ström, inköpsansvarig på 
Rasch AB, instämmer:

— Vi fick direkt en bra dialog och 
ett bra samarbete, och Trelleborg 
har verkligen hjälpt oss mycket i 
processen, säger hon.

Trelleborgs team gick grundligt 

Energismarta 
tätningar 

Nära samarbete var nyckeln när ventilationsföretaget 
Rasch AB fick problem med tätningarna för en av 

företagets spjällprodukter.
TEXT PER-OLA KNUTAS  FOTO TOBIAS OHLS

D

Carina Ström och Anton Berner från  
ventilationsföretaget Rasch i Motala 

tycker att de haft ett bra samarbete med  
Peter Somvall från Trelleborg kring 

produkt utvecklingen. 
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BÄTTRE AFFÄRER RASCH

Peter Somvall betonar att det var 
viktigt för Trelleborgs team att lyss
na på montörerna, då nyckeln till en 
framgångsrik produkt handlar om 
att hitta en lösning som är lätt att 
montera.

— Vi vet att det är på byggarbets
platsen som det kostar pengar. 
Därför är det viktigt för oss att  hitta 
monteringsvänliga lösningar som 
dessutom måste kunna produceras 
i stora volymer och samtidigt klara 
stränga toleranskrav.

Trelleborg är sedan många år 

till väga för att gå till botten med 
Raschs problem. Peter Somvall, 
affärsutvecklare för tätnings
profiler inom Trelleborg Industrial 
Solutions, tog med sig en  designer 
och en produktutvecklare till 
anläggningen i Motala för att disku
tera med företagets produktutveck
lare och montörer. 

— Vi såg snabbt att det var ett 
designproblem, inte ett material
problem, säger Peter Somvall.

Därefter vidtog en process som 

alla inblandade beskriver som 
en ”tajt relation” där även Anton 
Berner och hans kollegor besökte 
Trelleborg i Värnamo.

— Vi hade ett väldigt bra sam
arbete. Peter och hans medarbe
tare kom till oss och klämde och 
kände, tog prover, simulerade och 
analyserade och kom sedan upp 
med en skiss som vi sedan diskute
rade och  justerade. Under proces
sen tog vi också fram en prototyp 
som vi testade här i Motala, säger 
Anton Berner.

Ovan:
Produktutveck-
laren Anton 
Berner uppskattar 
samarbetet med 
Peter Somvall från 
Trelleborg vilket  
resulterade i 
skisser och en 
prototyp som 
testades på plats 
i anläggningen i 
Motala.
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en viktig leverantör av tätnings
lösningar till Raschs  produkter 
och Peter Somvall säger att 
Trelleborg fått många lärdomar av 
utvecklingsarbetet med det stora 
jalusispjället.

— Det har påverkat hela produkt
sortimentet hos Rasch. Våra tät
ningslösningar bidrar till att alla 
företagets spjäll nu går lättare att 
vrida, säger han. 

För mer information:  
peter.somvall@trelleborg.com

Till höger: 
Tack vare det gemensamma 
produktutvecklingsarbetet 
kunde Trelleborg förse Rasch 
med de optimala tätningarna 
för jalusispjäll. 

Rasch har levererat ventila
tionsprodukter till stora 
välkända byggprojekt, bland 
annat shoppinggallerian Mall 
of Scandinavia i Solna.

”Vi hade ett väldigt bra samarbete. 
Under processen tog vi också fram en 
prototyp som vi testade här i Motala.”

Anton Berner, Rasch
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TANKAR & TRENDER CIRKULÄR EKONOMI

r 1984, när Julia 
Stegemann — nu pro-
fessor i miljöteknik 
vid University College 

London (UCL) — föreslog att hon 
skulle forska om återvinning av 
plast som sitt doktorandprojekt, 
skrattade hennes professor och 
avfärdade idén: ”Varför skulle 
någon vilja göra det?” 

Så må vara att Julia Stegemann 
inte lyckades driva igenom  detta 
specifika projekt, men hennes 
instinkter ledde ändå in henne på 
rätt spår. Världens växande avfalls-
berg är idag en central fråga för 
forskarvärlden, näringslivet, myn-
digheterna och samhället i stort. 
Vi står inför ökande miljöpåverkan 
som luft- och vattenföroreningar, 
markföroreningar från  kemikalier 
och ineffektiv användning av 
 knappa naturresurser. 

Vi konsumerar idag cirka 1,75 
gånger jordens  förnyelsekapacitet. 
Det betyder att vi använder 75 
procent mer naturresurser än vad 
som återskapas, enligt den  ideella 
organisationen Global Footprint JO
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Network. Det är en trend som inte 
visar några tecken på avmattning 
under de kommande decennierna.

Den cirkulära ekonomin erbjuder 
en lovande möjlighet att tygla det 
ohållbara konsumtionsmönstret. 
Ellen MacArthur Foundations 
definition av cirkulär ekonomi 
har fått stort genomslag och en 
svensk version enligt EU är denna: 
”I en cirkulär ekonomi bibehålls 
 värdet av produkter och  material 
så länge som möjligt. Avfall och 
resurs användning minimeras, och 
 resurser behålls inom ekonomin 
när en produkt har nått slutet av sin 
livscykel, för att användas på nytt 
och skapa ytterligare värde.”

Den vision om hållbar resurs-
användning som erbjuds av den  
cirkulära ekonomin har  inspirerat 
mycket av Julia Stegemanns akade-
miska karriär. Hon tror att det 
är en strategi som kan leda till 
ökad ekonomisk stabilitet med 
 rättvisare resursdelning, och en 
 miljöpåverkan från konsumtion 
som ligger inom gränserna för vad 
vår planet tål.

I en värld som förbrukar mycket mer 
resurser än den kan återskapa är kanske 

den cirkulära ekonomin det enda som 
kan hjälpa oss att ändra våra vanor.  

TEXT AMY BROWN  
FOTO FRED MACGREGOR

Å

Vi  konsumerar 
idag cirka 1,75 
gånger jordens 

förnyelse
kapacitet. Det 
betyder att vi  
använder 75 
procent mer  

naturresurser 
än vad som åter

skapas. 

1,75
=
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Den vision om hållbar 
resursanvändning 

som erbjuds av den 
cirkulära ekonomin 

har inspirerat mycket 
av Julia Stegemanns 
akademiska karriär.
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TANKAR & TRENDER CIRKULÄR EKONOMI

— Jag har alltid varit intresserad 
av avfall och resurseffektivitet, men 
den cirkulära ekonomin är något 
som har vuxit fram under min tid 
i forskarvärlden. Den har som mål 
att utnyttja våra resurser på bästa 
sätt, utan att bidra till nya problem, 
säger Julia Stegemann.

Julia Stegemann har ett nära 
samarbete med sina kollegor på 
UCL Circular Economy Lab, ett tvär
vetenskapligt initiativ som syftar 
till att förbättra designen av bygg
nader och produkter, främja deras 
återanvändning och återvinning 
och återföra uttjänta material till 
marknaden. 

Allt fler branscher undersöker 
dessa möjligheter. Enligt Peter Lacy 
och Jakob Rutqvist, författare till 
Waste to Wealth: Circular Economy 
Advantage, driver kanske den 
cirkulära ekonomin den största 

omvandlingen i näringslivet sedan 
den industriella revolutionen för 
250 år sedan och skulle kunna 
innebära ökad produktion värd 4,5 
miljarder USD fram till 2030.  

— Trots framstegen befinner vi 
oss bara i de tidigaste stadierna av 
den cirkulära ekonomin och jag tror 
att den nödvändiga systemföränd
ringen fortfarande är ganska långt 
borta, säger Julia Stegemann.

För henne handlar systemföränd
ring om att skapa sammanlänkade 
system som resulterar i totalt sett 
mindre användning av resurser.

— Men det är ingen mening med 
att skapa ett materialkretslopp om 
vi inte kan få efterfrågan under 
kontroll. Vi kan helt enkelt inte fort
sätta att öka efterfrågan — vi måste 
minska den.

Ett exempel på detta  dilemma 
är övergången från plast till 

pappersförpackningar. Det är en 
 nödvändig förändring, inte minst 
på grund av det växande problemet 
med plast som ackumuleras i oce
anerna, men en direkt övergång 
till pappersförpackningar flyttar 
bara problemet från en sektor till 
en annan och belastar våra skogs
resurser, förklarar hon.

Industrins förmåga att ta itu 
med denna typ av utmaningar är 
avgörande för att förverkliga den 
 cirkulära omvandlingen. 

— Tillverkningsindustrin är den 
sektor som måste driva den cirkulä
ra ekonomin eftersom konsumen
terna bara kan agera på det aktuella 
utbudet. Det är branschens ansvar 
att driva fram innovationer så att 
konsumenterna får fler alternativ 
och kan göra ett mera hållbart val, 
säger Julia Stegemann. 

En betydande mängd avfall gene
reras i byggbranschen — inte minst 
i form av spillvirke. I ett projekt 
har professor Julia Stegemann 
från University College London, 
tillsammans med doktoranden och 
arkitekten Colin Rose, granskat 
sätt att utnyttja den höga kvaliteten 
och värdet i nytt virke, som annars 
försvinner i den konventionella 
avfallshanteringen. Korslimmat 
trä, av virke från rivningsavfall, 
kan potentiellt ersätta konventio
nellt korslimmat trä, som normalt 
tillverkas av nytt virke. Materialet 

kan dessutom i vissa tillämpningar 
ersätta konstruktionsstål och arme
rad betong.

— Det här exemplet på uppgrade
ring av spillmaterial för att minska 
behovet av material med större 
miljö påverkan är en utpräglat cirku
lär ekonomisk praxis, eftersom man 
försöker bevara materialets värde. 
Genom att återvinna spillvirket för 
att producera nytt material ger vi 
det i praktiken ett nytt liv med ett 
högre värde än virket hade vid sin 
ursprungliga användning, säger 
Julia Stegemann.

” Det är ingen mening med att skapa ett material
kretslopp om vi inte kan få efterfrågan under 
kontroll. Vi kan helt enkelt inte fortsätta att öka 
efterfrågan — vi måste minska den.”
Julia Stegemann, University College London

Nytt liv  
åt nytt timmer

Ovan:
Korslimmat trä från spillvirke kan 
potentiellt ersätta konventionellt 
material, som normalt tillverkas av 
nytt virke.

F
O

T
O

: U
.S

. D
E

P
A

R
T

M
E

N
T

 O
F

 A
G

R
IC

U
LT

U
R

E

SV26-29 People and trends.indd   28SV26-29 People and trends.indd   28 2020-02-17   12:022020-02-17   12:02



T·TIME 1.2020 | 29WWW.TRELLEBORG.COM

Bakgrund: Jag har en ganska 
blandad bakgrund. Jag är tysk och 
växte mesta dels upp i Kanada. 
Jag har bott i Storbritannien i 22 år, 
och idag bor jag i ett 1700-talshus 
som tillhörde en hugenottvävare, 
i Spitalfields i London.

Utbildning: Högskoleingenjör och 
teknologie master i kemiteknik; 
doktorsexamen i miljöteknik från 
McMaster University, Kanada; 
doktorsexamen i miljöteknik 
från Imperial College of Science; 
Postgraduate Certificate in 
Learning and Teaching in Higher 
Education från Oxfords universitet.

Arbete och karriär: Jag har 
 alltid varit intresserad av avfall och 
resurseffektivitet, och mitt intresse 
för den cirkulära ekonomin har 
växt under min tid i forskarvärlden. 

Nuvarande befattning: professor 
i miljöteknik, University College 
London. 

Tidigare befattningar: lektor i 
miljöteknik, Oxfords universitet; 
forskningsassistent, Imperial 
College; chef för avfallshantering, 
Wastewater Technology Centre 
inom Environment Canada.

Familj: Man och den 15-åriga 
burmesiska katten Filbert Tati, som 
kan säga ”nej” på engelska, och 
många andra ord och meningar på 
katt-burmesiska.

Intressen: Läsning, trädgårds-
skötsel och att skämma bort 
Filbert.

Dold talang: Utmärkt förståelse 
för katt-burmesiska (jobbar fort-
farande på uttalet).

Vad driver dig? Respekt för 
naturen är min drivkraft. Jag har 
alltid försökt att vara medveten om 
min personliga resurseffektivitet, 
och det i en utsträckning som min 
familj och mina vänner antagligen 
har haft svårt att förstå. Men även 
om jag försöker göra mitt bästa är 
det, med alla alternativ som vi kon-
sumenter har tillgång till, inte lätt 
att leva på ett sätt som är hållbart 
och resurseffektivt. 

Julia Stegemann
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TEKNIK APPLIED DAMPING MATERIAL

är de första elbilarna 
kom trodde många att 
den bullriga förbrän-
ningsmotorn snart 

skulle vara historia. Men även om 
el- och hybridbilar är mer lågmälda 
betyder det inte att de är ljudlösa.

Elektriska drivlinor har sina egna 
problem med ljud och  vibrationer. 
Och i elbilen finns inte längre det 
typiska bullret från en förbrän-
ningsmotor för att maskera andra 
strukturburna ljud, till  exempel 
från växellådan. Men det finns 
ytterligare en ny ljudkälla. 

— Elektriska växelriktare för höga 
effekter är en av de större källorna 
för oönskat ljud i en  elektrisk driv-
lina, säger Reine Axelsson, produkt-
ansvarig för laminat för dämpnings - 
lösningar inom Trelleborg Sealing 
Solutions. 

Detta förhållande oroar for-
donsindustrins tillverkare av 
original utrustning (OEM-tillverkare) 
och deras underleverantörer. 
E-mobilitet är en snabbt växande 
marknad, och det sista den  behöver 
är en bullrig bil som avskräcker 
potentiella köpare. 

polymerer får vi bättre dämpning 
över ett bredare frekvensregister 
och temperaturområde, säger 
Arvid Norberg, ansvarig för för-
säljning och  marknadsföring 
för dämpningslösning ar inom 
Trelleborg Sealing Solutions. 

Den exakta materialsammansätt-
ningen är hemlig. Dock kan avslöjas 
att polymererna är baserade på 
nitril-butadien-gummi (NBR), och 
limskiktet är vanligtvis en akryl, 
även om andra material också kan 
vara aktuella. 

Men det är en utmanande 
utvecklingsprocess eftersom 
elektriska drivlinor har ännu 
striktare renhetsstandarder än 
förbränningsmotorer. 

En komponentleverantör som 
hade problem med ljud från en 
elektrisk växelriktare kontaktade 
Trelleborg för att få hjälp. 

Trelleborgs lösning är baserad på 
samma grundteknik som används 
för företagets bromsshims. Det 
kallas Applied Damping Material 
(ADM), en kompakt dämpnings-
platta som består av metallskikt 
som har vulkaniserats ihop med 
gummi till ett starkt och hållbart 
laminat. Tillsammans är polymer-
erna, gummit och limmet en 
utmärkt materialkombination för 
att absorbera mekanisk energi 
och dämpa vibrationerna som ger 
 upphov till buller. 

Laminatet fungerar på alla typer 
av vibrerande konstruktioner i 
drivlinor för bilar, men Trelleborg 
har tagit fram en ny variant av ADM, 
anpassad just för växelriktare.

— Vi har utvecklat ett helt nytt 
material för växelriktare  eftersom 
de genererar ett bredare  register 
av ljud. Genom att kombinera 
 olika tjocklekar av metall och 
olika typer och tjocklekar av 

Om du trodde att elbilar var tysta, tänk ett varv 
till. Elektriska drivlinor är förvisso tystare än 
förbränningsmotorer, men de har sina specifika 
ljud- och vibrationsproblem. Men ny teknik från 
Trelleborg gör resan tystare – och bekvämare.

TEXT ANDREW MONTGOMERY

N

Arvid Norberg, 
ansvarig för 

försäljning och 
marknadsföring 
för dämpnings-
lösningar inom 

Trelleborg Sealing 
Solutions.

En skönare resa
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— Det viktigaste är att det inte 
finns några lösa metallpartiklar 
som är större än ett givet gränsvär
de. Sådana skulle kunna tränga in i 
motorn eller till och med i elektro
niken och orsaka kortslutning. 
I vårt uppdrag ingår att övervaka 
förekomsten av partiklar på de 
 komponenter vi levererar, säger 
Reine Axelsson. 

Arvid Norberg tillägger att det 
handlar om partiklar i storleks
ordningen tiondelar av  millimeter, 
som i stort sett är osynliga för 
blotta ögat. 

Med starkt tilltagande  emobilitet 
anser Arvid Norberg att ADM har 
en betydande  marknadspotential. 
Trelleborg Sealing Solutions 

beslutade redan för flera år sedan att 
bredda sitt erbjudande från bromsar 
och befästa sin  marknadsledande 
position inom  dämpningslösningar 
och den här utvecklingen är en del 
av det. Teamet som arbetar inom 
detta område växer också.

— Vi ligger i framkant på markna
den och ser emobilitet som en 
mycket viktig faktor under de kom
mande åren, säger Arvid Norberg.

Men i vilken riktning kommer 
 tekniken att utvecklas?

— Vi använder lättare material i 
alla sammanhang där det är  möjligt. 
Vi fokuserar på buller och vibratio
ner, men vi undersöker också hur 
vi kan agera på andra önskemål 

från våra kunder. Det finns också 
nya EUdirektiv om akustisk miljö 
på arbetsplatsen att ta hänsyn till. 
Hälso och säkerhetskraven när 
det gäller buller och vibrationer 
blir allt strängare, men det är bra 
för oss eftersom vi betraktas som 
den ledande utvecklaren av broms 
och dämpningsprodukter, säger 
Reine Axelsson.

Tekniken kan användas även 
inom andra sektorer, till exempel 
konsumentelektronik. Det ger ADM 
en enorm potential och innebär 
att Trelleborg ligger steget före 
 konkurrenterna. 

För mer information:  
arvid.norberg@trelleborg.com

•  Ljud är trycksvängningar som  
breder ut sig som vågor i det 
 om givande mediet. 

•  Buller definieras som varje ljud 
som subjektivt uppfattas som 
störande. Det handlar då om hör
bara förändringar i lufttryck, där 
en mycket liten vibration (i detta 
fall från växelriktaren)  samverkar 
med den omgivande luften och 
ger upphov till tryckvågor som så 
småningom når det  mänskliga 
örat. – Det är precis som en hög
talare i ett stereosystem, säger 
Reine Axelsson. 

•  När något oscillerar kring en statisk 
position säger vi att det vibrerar.

•  ”Constrained Layer  Damping” 
avser att använda ett visko
elastiskt dämpande skikt som är 
begränsat (blockerat) av ett yttre 
metallskikt.

•  Vibrationer i strukturen  orsakar 
deformation i det begränsade 
dämpskiktet.

•  Dämpning skapas genom defor
merande skjuvning i  dämpskiktet.

•  Mekanisk energi (vibration) 
omvandlas till en liten mängd 
värme i dämpningsskiktet 
( strukturell dämpning).

•  Trelleborgs ADM (Applied 
Damping Material) minskar 
vibration erna i strukturen, vilket 
reducerar dess förmåga att över
föra vibrationer till luften.  
– I praktiken betyder det att vi 
vrider ner högtalarvolymen, säger 
Reine Axelsson.

Vad är det som hörs?

Ovan: 
När ljudet från  
en förbrännings
motor inte längre 
maskerar ljudet 
från växellådan 
och elektriska 
växel riktare 
behövs nya inno
vativa lösningar. 
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På Trelleborg är vi övertygade om att fördelarna med våra lösningar sträcker 
sig längre än funktionalitet och prestanda. När det är möjligt ska de även bidra 
till bättre hållbarhet. Faktum är att många av våra lösningar skyddar både 
miljön och människor och infrastruktur och tillgångar. Det är detta vi kallar 
Blue Dimension™ – Solutions for Better Sustainability.
www.trelleborg.com

ion™Blue Dimensskyddar miljön
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