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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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FÖREBILD  
Sudha Chandrasekharan förespråkar att lära 
genom att göra. Hon tror också på mångfald, 
och var med och grundade Trelleborgs 
program Women Influencers.  

ELEKTRISK FÖRDEL 
Motorcyklar och rickshaws är billiga fordon 
med lågt effektbehov, vilket gör dem 
idealiska i Indiens elbilsrevolution.  

UNDERVATTENSRESA 
Världens längsta sänktunnel, Fehmarnbelt 
Fixed Link, mellan Danmark och Tyskland har 
börjat byggas.
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Vår ambition är att utveckla Trelleborg 
till världens främsta företag när det gäller 
specialutvecklade polymerlösningar 
inom utvalda industrier, som hälsovård 
& medicinteknik, automatisering och 
flygindustri, samt inom industriella 
applikationer. Vi ser också en stor potential 
att växa inom närliggande produkter och 
lösningar som kompletterar och stärker vårt 
befintliga erbjudande. 

I mars 2022 tecknade Trelleborg avtal 
om att avyttra sin däckverksamhet. Det är 
en milstolpe på många sätt, inte minst för 
att Trelleborg därmed kommer att lämna 
däckindustrin, som vi har varit engagerade 

i sedan 1905. Vi utvärderade olika alternativ, 
men kom fram till att en avyttring genererar 
mest värde för våra aktieägare och skapar 
spännande möjligheter för framtiden. 

Denna utgåva av T-Time ägnas i hög grad 
åt vital infrastruktur. Denna gång gör vi en 
djupdykning i våra lösningar för vatten
hantering.
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Drönare som levererar snabbmat, läkemedel och dagligvaror  
har blivit ordningen för dagen i den australiska staden Logan.  

Globalt sett har det varit segt i starten, men drönartekniken blir  
allt mer accepterad och kommersiellt framgångsrik.

TEXT DANIEL DASEY  FOTO WING

Det dagas  
för drönare

EDGE AUSTRALISKA DRÖNARE
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M az Rizk, som 
driver en livs
medelsbutik 
i Logan i öst
ra Australien, 
har just fått en 

beställning på hemleverans av en 
av hans uppskattade grillade  
kycklingar.

I andra delar av världen  skulle 
Maz Rizk lämna ut den nygrillade 
kycklingen till ett bud från Food
ora, Uber Eats, Way To Go eller lik
nande, som skulle ta den till kun
den med cykel, bil eller moped. 
Men i Logan fungerar saker och ting 
lite annorlunda. 

Maz Rizks livsmedelsbutik samar
betar med drönarleveransföretaget 
Wing, som dagligen flyger ut mäng
der av grillade kycklingar till hung
riga kunder. Kycklingen, förpackad 
i en skräddarsydd kartong, plockas 
upp av en drönare som lyfter från 
Wing och hovrar ovanför butiken. 
Drönaren släpper ner en lina med 
en krok, kycklingkartongen hakas 
fast på kroken och lyfts upp till drö
naren där den fixeras stadigt mot 
dess undersida. Den  obemannade 

farkosten surrar sedan iväg mot 
kunden.

— Kunderna älskar drönarleve
ranserna, säger Maz Rizk. 

Hans butik, Friendly Grocer 
Crestmead, levererar inte bara 
nygrillade kycklingar, utan även 
mjölk, ägg, bröd och godis via 
Wing. 

— Drönaren kan bära upp till 1,5 
kilo. Det räcker inte för att vecko
handla, men det betyder att våra 
kunder kan bespara sig en sväng till 
butiken när de har ont om tid eller 
har glömt något.

Konsumenter som förväntat sig 
allt fler möjligheter att få drönar
leveranser har hunnit se hoppet 
tändas och släckas upprepade gång
er sedan 2013 när konceptet blev en 
realitet. Det var då näthandlaren 
Amazon presenterade planer på att 
använda leveransdrönare för att 
hantera kundbeställningar, via en 
tjänst som senare fick beteckningen 
Prime Air. Med ett så stort företag 
bakom idén föreställde sig många 
att vi stod på randen till en era då 
drönare skulle bli en normalitet i 

våra städer, och leverera alla typer 
av konsumentartiklar.

Men verkligheten blev något 
annorlunda. Nio år senare kämpar 
Amazon fortfarande för att Prime 
Air ska bli en kommersiell framgång 
— trots otaliga timmar av testning, 
marknadsföring och lobby arbete 
hos tillsynsmyndigheter. Flera 
andra drönarleveranstjänster har 
lanserats med buller och bång, för 
att sedan raskt försvinna.

Men de positiva erfarenheterna 
med Wing i Logan har givit entusi
asterna nytt hopp.

Catherine Ball, futurolog och 
docent vid Australian National Uni
versity (ANU), använder Gartners 
hajpkurva för att förklara de hit
tills tveksamma framstegen med 
drönare. Modellen utvecklades av 

Ovan:
Drönare 
kommer att 
spela en allt 
viktigare roll, 
inte bara i 
vardagslivet 
utan också för 
akuta vård-
insatser.

Till vänster:
En drönare 
från Wing kan 
bära upp till 
1,5 kilo.
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forskningsföretaget Gartner i USA 
och den beskriver utvecklings
vägen för innovativ ny teknik, från 
tidigt FoUarbete till mogna produk
ter med bred acceptans. I början 
tenderar förväntningarna att stiga 
brant, i takt med att människor bör
jar se de potentiella fördelarna med 
en ny teknik. Sedan följer ”desillu
sionens dal”, eftersom de önskade 
resultaten låter vänta på sig  längre 
än förmodat. Från dalens botten 
leder ”upplysningens stigning”, när 

företagen lär sig av sina misstag, vil
ken slutligen når ”produktivitetens 
platå”, när företag framgångsrikt 
kommersialiserar tekniken och  
tjänar pengar på den. 

— Jag skulle säga att drönartek
niken just nu befinner sig i ”upp
lysningens stigning”. Det surrade 
intensivt av drönare 2015/16. Sedan, 
under 2017/18, falnade upphetsning
en. På senare tid, särskilt under 
pandemin, har tekniken funnit 
sin roll i flera sammanhang, säger 
Catherine Ball, som också är med
grundare av World of Drones och 
Robotics Congress.

Wing, som ägs av Googles 
moderbolag Alphabet, har sedan 
2019 testat drönarleveranstjäns
ter i Finland, USA och Australien. 
Förutom verksamheten i Logan 

Trelleborg använder sin kunskap och 
expertis inom flygplanstätningar för 
att hjälpa drönarkonstruktörer. En 
drönare måste fungera tillförlitligt, 
oavsett väder. De specialiserade ma-
terialen måste motstå tuffa miljöer 
– både extrem kyla på hög höjd och 
tryckande australisk sommarvärme. 
Motorer och elektronik måste ha hög 
livslängd och arbeta tillförlitligt. Vik-
tigt i sammanhanget är att förhindra 
intrång av damm och vatten och att 
skydda känsliga elektriska dynamis-
ka komponenter.

Nya tätningar  
för nya ändamål

”Jag skulle säga att  
drönartekniken just nu befinner  

sig i ’upplysningens stigning’.”
Catherine Ball, docent vid Australian National University (ANU) 

Ovan:
En Wing-
anställd 
förbereder 
en drönare 
för nästa 
leverans.
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erbjuder Wing drönarleveranser 
i delar av huvudstaden Canberra 
i södra Australien, där det federala 
parlamentet har sitt säte.

Att beställa via tjänsten skiljer 
sig inte mycket från att beställa en 
konventionell leverans. Användar
na bläddrar i en app där det finns 
erbjudanden om kaffe, snabbmat, 
livsmedel, godis och  hygienartiklar. 
Men det finns också skillnader. För 
att kunna ta emot en leverans mås
te användaren ha ett  lämpligt öppet 
utrymme i närheten, på säkert 
avstånd från kraftledningar och 
träd. Leveranserna begränsas dess
utom till ett mindre geografiskt 
område under försöksfasen. 

Hittills har Wing i Logan fram
gångsrikt levererat tiotusentals 
muggar kaffe, liksom tusentals gril
lade kycklingar och bröd. Företaget 
är verksamt i tre länder och gjorde 
under 2021 över 140 000 kundleve
ranser — en ökning med mer än 600 
procent från 2020.

Catherine Ball tror att en del av 
framgången med Wing i Logan 
beror på att delstatliga myndigheter 
har börjat ta fram specifika regel
verk för kommersiell användning 
av drönare. Så är inte fallet i de fles
ta delar av världen. En fördel är ock
så att Logan är en förort med många 
stora parker och öppna ytor. 

Catherine Ball säger att det finns 
en hel del hinder för utbyggnad av 
kommersiella drönarverksam heter 
runt om i världen. Men lösningar  
är på väg. 

— I både Singapore och  Toronto 
utvecklas trafikledningssystem för 
fjärrstyrda farkoster, med trans
pondrar och markörer på  drönarna. 
Det skulle göra det möjligt att se var 
drönare befinner sig, i fyra dimen
sioner. Därmed skulle det gå att 
definiera trafikkorridorer där drö
nare kan flyga och spåras.

På samma sätt diskuteras nu bul
lerproblem, ett vanligt samtals
ämne i drönarsammanhang. Den 
nya generationens drönare är myck
et tystare än sina  föregångare och 

Catherine Ball påpekar att andra 
leveransmetoder inte heller är  
bullerfria. 

— Pizzor levereras till exempel 
ofta per moped med tvåtaktsmotor, 
och de är faktiskt ganska högljudda.

Så, hur ser framtiden ut? 
Catherine Ball förutser en  kraftigt 
ökad global kommersialisering av 

drönarverksamheten under det 
kommande årtiondet. Förutom drö
narleveranser kan vi förvänta oss 
att räddningstjänster mycket  oftare 
kommer att använda drönare. 
Drönare kan transportera serum till 
personer som blivit ormbitna, eller 
nå människor som är isolerade efter 
översvämningar. Myndigheter kan 
använda drönare för att distribue
ra dokument, och B2Bmarknaden 
kommer troligen att vara intresse
rad av sätt att snabbt skicka akuta 
reservdelar. 

— Hela marknaden har utveck
lats under de senaste tio åren och 
jag tror att vi under de kommande 
tio åren kommer att få se många nya 
affärsmodeller. Det var många som 
hoppades på det för fem år sedan 
men då var marknaden inte mogen, 
säger Catherine Ball. 

Wing använder elektriska, auto-
noma drönare av multicoptertyp. 
Maskinerna har 12 vertikala lyft-
propellrar och två framåtriktade 
drivpropellrar, som ger en topp-
fart på nästan 100 kilometer per 
timme.

Varje enhet väger 4,8 kilo och 
kan bära upp till 1,5 kilo nytto-
last.  

Räckvidden mellan laddningar 
är cirka 20 kilometer, och drö-
narna är utrustade med flera 
batterier och navigationssystem 
för redundansens skull. 

  
Wings drönare

Ovan:
Wing är verk-
samt i tre länder 
och utförde 
under 2021 
över 140 000 
kundleveranser. 
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T-Time blir nu heldigital
Från och med detta nummer är T-Time en helt digital tidskrift och kommer inte längre att 
tryckas. Trelleborg har övergått till onlineformat för att minska sin miljöpåverkan, men även 
för att dra nytta av de möjligheter som digitalisering och interaktivitet skapar. Det kommer 
fortsatt att vara en spännande blandning av intressanta artiklar om Trelleborgs verksam-
het och de industrier koncernen är verksam inom. Du hittar både det senaste numret och 
tidigare utgåvor på www.trelleborg.com.

100 000 
följare!
 
En milstolpe inom sociala medier 
närmar sig. Trelleborg har nästan 
100 000 följare på LinkedIn! Om du 
inte redan gör det, se till att du följer 
Trelleborgkoncernen för att få de 
senaste nyheterna: www.linkedin.com/
company/trelleborggroup    

Trelleborgkoncernen har tecknat avtal om att 
avyttra sitt affärsområde Trelleborg Wheel Systems 
till Yokohama Rubber Company för 2 100 MEUR, vilket 
förväntas ge en realisationsvinst på 6 000 MSEK. 
Transaktionen förutsätter godkännande från berörda 
myndigheter och planeras vara slutförd under senare 
delen av 2022. 

Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborg, 
säger: 

– Under Trelleborgs ägarskap har Trelleborg Wheel 
Systems under de senaste åren mer än fördubblat 
sin storlek och avsevärt ökat sin lönsamhet. Idag är 
verksamheten i mycket gott skick. Vi utvärderade 
olika alternativ för koncernen och kom fram till att en 
avyttring till denna värdering genererar mest värde 
för våra aktieägare och skapar spännande möjligheter 
för framtiden. 

Avyttring av 
Trelleborg 
Wheel Systems
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EXPERTISE SUDHA CHANDRASEKHARAN 

Sudha  
Chandrasekharan
Titel: Ansvarig för Trelleborgs anläggning  
i Denver 

Bor: Colorado, USA 

Familj: Gift sedan 20 år, två barn.  
Son på gymnasiet, redo för college,  
dotter i grundskolan. 

Karriär i korthet: Jag har inte valt den enkla 
vägen. Det var så jag växte och det var så jag 
skaffade mig de erfarenheter jag har idag.  

Fritid: Jag älskar att vandra i Colorados 
bergstrakter, odla i trädgården, måla och  
laga mat. 

Otippat: I hemlighet är jag en 
bröllopstårtbagare. Jag gör kakor och  
bakverk som är lika läckra som vackra! 
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TEXT ÅSA BEXELL HOFFMANN
FOTO MATT NAGER

Enda sättet att nå framgång är att arbeta 
tillsammans – att vara ett lag.  

Det anser Sudha Chandrasekharan  
och gör därför alltid det lilla extra för att  

lära av och stötta sina kollegor.   

VINNANDE 
MÅNGFALD

År 2020 tog Sudha 
Chandrasekharan över 
som ytterst ansvarig för 
Trelleborgs anläggning 

i Denver, USA, och var då redan 
omtalad för sin yrkes skicklighet.

Under sin mer än 20-åriga  karriär 
har Sudha Chandrasekharan haft 
ledande befattningar vid stora före-
tag inom allt från flyg och tillverk-
ning till transport och logistik. Med 
sin skicklighet och passion att låta 
företag växa och bli lönsamma har 
hon varit med och gjort många före-
tag framgångsrika. Samtidigt har 
hon själv fått rikligt med beröm och 
erkännande för sitt ledarskap.  

Hon är ingenjör i botten och har 
stor kunskap om de branscher som 
i huvudsak utgör Denveranläggning-
ens kundbas. Med den bakgrunden 
var jobbet vid Trelleborgs anlägg-
ning i Denver klart lockande.  

— Jag förstod att det var en roll 
där jag kunde göra skillnad för 

verksamheten genom att  tillämpa 
tekniker i förändringshantering. 
Jag har kunskap om de industrier vi 
levererar till och har arbetat i flera 
av dem. 

Sudha Chandrasekharan gick  
in i företaget med fokus på att lära 
sig mer. 

— Den inställningen är viktig om 
du vill bli en riktigt bra ledare. Med-
an man lär sig hur slipstenen på en 
ny arbetsplats ska dras kan man inte 
vänta på att någon ska komma och 
förklara saker och ting. Det är ett 
jobb man måste göra själv. Släpp ditt 
ego — gå ut i verkstaden och prata 
med folk och sök kunskapen där den 
finns, säger hon.

Under sina första månader i Denver 
gjorde Sudha Chandrasekharan just 
det. Hon rensade sin kalender, ställ-
de sig på lagret och packade  
produkter.  

— Jag lärde mig mycket av den 
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” Mångfald — sett 
till kön, men 
också till kultu-
rell bakgrund, 
ålder och ur-
sprung — har 
visat sig främja 
kreativitet och 
innovation.”  
Sudha Chandrasekharan, Trelleborg

erfarenheten. Inte bara hur och 
 varför vi packar våra produkter just 
som vi gör — framför allt lärde jag 
känna dem som gör jobbet. En del 
förvånades över att jag brydde mig, 
och tyckte att det var väldigt motive-
rande att jag ställde mig och packade 
tillsammans med dem. Det betydde 
mycket för att bygga gemenskap och 
få en bra kultur i företaget, säger hon.

I sin egenskap av ledare ansvarar 
Sudha Chandrasekharan för funktio-
ner som ekonomi, drift, produktion, 
produktutveckling, teknik, leverans-
kedja och logistik — men hon ska ock-
så inspirera sitt team med visioner så 
att företaget genererar tillväxt. Det är 

en utmaning som hon tar till sig.
— Att driva verksamheten framåt 

tillsammans med ett engagerat team 
— det är vad som motiverar mig och 
jag vill ju att det ska vara mitt lag som 
gör bäst ifrån sig. Att se alla med-
arbetare lära sig, utvecklas och bli 
nya ledare, det inspirerar mig verk-
ligen, säger hon.

Sudha Chandrasekharan är myck-
et stolt över sitt teams prestationer. 

— Varje gång jag ser ett plan lyfta, 
ett fordon som transporterar pas-
sagerare eller olje- och gasinstal-
lationer som fungerar som de ska 
känner jag att vi har varit med och 
bidragit till det.

Ovan: 
Sudha 
Chandrasekharan 
och hennes med-
arbetare diskuterar 
friktionstest för lager 
och hur det kan 
automatiseras.
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Nedan till höger: 
Testutrustning. 

Nedan till vänster: 
En CNC-maskin tillver-
kar tätningar.

Till vänster: 
Lagermontering.

Hennes vision för anläggningen 
i Denver är att den ska bli känd för 
sina högkvalitativa produkter och 
lösningar, och för att ge mervärde åt 
Trelleborgs kunder över hela världen.

— Värdet ligger i kvalitet och kort 
tid till marknad. Mitt mål är att 
Trelleborg ska skapa det värdet, 
säger hon. 

Sudha Chandrasekharan har alltid 
strävat efter att utmana sig själv och 
använda sina färdigheter på ett sätt 
som gynnar andra — det har hon fått 
med sig från sina föräldrar som växte 
upp i Indien. 

— När jag var liten brukade  pappa 
säga åt mig att få ändan ur vagnen 
och lägga på ett extra kol för att kom-
ma någonvart, säger hon.

Trots att många kvinnor av tradi-
tion inte arbetade utanför hemmet 
när hon växte upp uppmuntrade 
hennes far henne att utbilda sig till 
ett yrke där hon skulle kunna bidra 
till en bättre värld. 

— Människor som anstränger sig 
och använder sin förmåga till att 
göra gott för mänskligheten och mil-
jön är de som gör skillnad. Det har 
jag alltid försökt göra, säger hon. 

I hela sitt yrkesliv har Sudha 
Chandrasekharan verkat i nätverk 
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Trelleborgs  
anläggning i Denver, 

Colorado, konstruerar och 
tillverkar specialutvecklade 

tätningar i polytetrafluoreten 
(PTFE) och polymera lager 

– avsedda för kritiska 
applikationer.
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och program som stödjer och upp-
muntrar kvinnor i traditionellt man-
liga branscher som tillverkning och 
transport. Hon tror att många begå-
vade kvinnor har avskräckts från att 
göra karriär inom dessa industrier 
för att de tror att jobbet kräver fysisk 
styrka. 

— Män och kvinnor har förstås oli-
ka erfarenheter  vilket formar deras 
förhållningssätt till näringslivet. 
Mångfald — sett till kön, men  också 
till kulturell bakgrund, ålder och 
ursprung — har visat sig främja krea-
tivitet och innovation. Att utnyttja 
detta i verksamheten kan göra pro-
dukter och tjänster mer säljbara och 
ett företag mer lönsamt, säger hon.

Stärkt av det stöd hon hade under 
sin uppväxt kom Sudha  
Chandrasekharan att spela en av-
görande roll för etableringen av  
Trelleborgs program Women Influen-
cers. Avsikten är att uppmuntra kvin-
nor att göra karriär inom branscher 
som traditionellt uppfattas som min-
dre lämpade för  kvinnor, bygga upp 
ett nätverk av mentorer, skapa en 

mer inkluderande och mångsidig  
arbetskraft och koppla samman 
kvinnor inom tillverkningsindustrin. 

Hon säger att programmet skapar 
gemenskap mellan kvinnor i ledan-
de ställning och ger unik tillgång till 
tankeledarskap och resurser som 
kan vägleda och stödja nästa genera-
tion kvinnliga ledare, men tillägger: 

— Kvinnor utgör 50 procent av värl-
dens befolkning, men bara en av fyra 
kvinnor inom tillverkningsindustrin 
har en ledande befattning. Det är för 
lite för min ambition. Jag eftersträvar 
helt jämlika möjligheter.

Just mångfaldskulturen avseende 
kön och etnicitet är något som Sudha 
Chandrasekharan uppskattar med 
Trelleborg och som hon tänker fort-
sätta främja. 

— Att ha en personal präglad av 
mångfald är en av våra viktigaste 
styrkor. Det driver vår organisation 
framåt och bidrar till att vi blir ett 
vinnande team.  

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

Ovan till  
vänster:  
Sudha 
Chandrasekharan 
och en av hennes 
kollegor under-
söker kvaliteten 
på en bearbetad 
tätning.

Ovan till höger:  
Produktionshallen 
i Denver.

” Det är ett jobb 
man måste göra 
själv. Släpp ditt 
ego — gå ut i  
verkstaden och 
prata med folk.”   
Sudha Chandrasekharan, Trelleborg

Till vänster:
CNC-bearbetning 
med vatten.
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VAR DU ÄN ÄR PREFABRICERADE BOSTÄDER
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TEXT DONNA GUINIVAN
ILLUSTRATION NILS-PETTER EKWALL

1

2

TAK ÖVER 
HUVUDET

1. Tätningsprofiler
Strukturella tätningselement i modul-
byggda hus fyller flera funktioner. De har 
mycket hög väderbeständighet och för-
hindrar fuktinträngning, minskar buller,  
fördelar vikt och separerar material för 
bästa brandskydd.

2. Hydrauliska tätningar
Inuti cylindrar och ställdon i grävmaskiner 
och annan anläggningsutrustning som 
underlättar lyft och förflyttning av tunga 
laster, används tätningar i olika konfigu-
rationer för att ge maximal prestanda och 
smidig funktion.

3. Vibrationsdämpande lösningar
Upphängningskomponenter kapar under-
hållskostnader för byggmaskiner genom att 
öka såväl underhållsintervallet som fordo-
nets livslängd. De ger högre prestanda och 
förbättrar förarens säkerhet och komfort.

4. Vatteninfrastruktur
Bland vattentätande lösningar kan nämnas 
ett brett urval av högkvalitativa tätningar för 
betong- och plaströr, manhål och kopplingar. 
Tillsammans borgar de för säker och effek-
tiv dricksvattenförsörjning och bortledning 
av avloppsvatten.

Vad hör till det allra viktigaste? 
Alla vill ha ett tryggt hem. Med en 
ständigt växande befolkning ökar 
efterfrågan på bostäder kraftigt. 
Det har lett till en blomstrande 
byggmarknad för såväl konventio-
nella byggnader som för modulära 
lösningar, som är hållbara och 
minskar tiden från första spadtaget 
till inflyttning. Trelleborgs innova-
tioner tätar effektivt olika moduler 
i prefabricerade hus, medan företa-
gets polymerlösningar säkerställer 
att byggmaskinerna kan utnyttjas 
maximalt och förse byggplatsen 
med material.

2

1
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VAR DU ÄN ÄR FAKTA

Bröd
En vanlig inflyttnings-
present är ett bröd 
– en symbol för att 
livets nödtorft aldrig 
ska saknas i det nya 
hemmet.  

Ers Majestät
Buckingham Palace i London är världens dyraste 
privathem – för närvarande värderat till 6,7 miljar-
der USD.

1882
År 1882 byggde Sir W. G. Armstrong & Compa-
ny, den första grävmaskinen med hydraulisk 
teknik. Modellen användes för att bygga 
hamnen i Hull, England. Dagens grävmaskiner 
använder hydraulvätska, men på 1800-talet 
tillämpades vatten som hydraulmedium.  

mijarder
Det behövs uppskattningsvis två miljarder nya 
bostäder under de kommande 80 åren för att ge 
tak över huvudet åt en växande världsbefolkning.  

15 biljoner USD
Av prognoserna att döma kommer den globala bygg-
marknaden att växa med 4,5 biljoner USD, till 15,2 
biljoner, mellan 2020 och 2030, varav 8,9 biljoner 
USD kommer att omsättas på tillväxtmarknaderna.
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SKYDDAR DET BETYDELSEFULLA VATTENTÄT INFRASTRUKTUR

En ständigt växande befolkning kräver mer infrastruktur 
och de broar och tunnlar som byggs blir allt större och 

allt längre. Det är en utmaning för konstruktörerna 
men Trelleborg har tätningssystem, med en förväntad 

livslängd på 120 år, som skyddar mot vatteninträngning, 
markrörelser och vattentryck.

Säker överfart

TEXT CARI SIMMONS
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E fterfrågan på vattentät 
infrastruktur är  s törre än 
någonsin, och ökar i takt 
med att städerna växer 

och att klimatförändringarna ger 
upphov till hårdare stormar,  större 
markrörelser och stigande havs
nivåer. Enligt Meteorologiska världs
organisationen inom FN har antalet 
väderrelaterade katastrofer fem
faldigats under de senastes 50 åren, 
fram till 2021, och i uppgifter som 
samlats in av tankesmedjan Institu
tet för ekonomi och fred utgjorde 
översvämningar 42 procent av alla 
katastrofer mellan 1990 och 2019.  

Urbaniseringen spelar också en 
roll i den föränderliga situationen, 
med allt större städer som behöver 
skydd mot havs och flodvatten. 

— Idag ser vi den utvecklingen 
över hela världen — i USA, Bangla
desh, Australien ...  Medvetenheten 
om behovet av att skydda stads
bebyggelse mot översvämningar 
ökar och vi ser fler initiativ för att 
omsätta den i handling, säger Rene 
Fredriks, ansvarig för infrastruktur
lösningar inom Trelleborg.

Resandet ökar också och önskan 
att knyta samman städer har drivit 
efterfrågan på sänktunnlar som ett 
hållbart alternativ till broar. 

— En bro kräver mer utrymme att 
bygga, jämfört med  sänktunnlar 
som dras under vattenvägar. De 
behöver mindre markyta och är där
för relativt ekonomiska, säger Rene 
Fredriks. 

Sänktunnlar har också ett  lägre 
koldioxidavtryck eftersom de 
erbjuder rakare väg till destinatio
ner och järnvägsknutpunkter än vad 
sjööverfarter och sjöfrakt gör. 

Det finns många sänktunnel
projekt över hela världen, vilket är 
en reaktion på den ekonomiska till
växten och ett effektivt sätt att mins
ka trafikinfarkter i städer. Enbart i 
Kina planeras tio nya sänktunnlar. 

Trelleborg, som har flera decenniers 
erfarenhet av sådana tunnelprojekt, 
har blivit en ledande aktör inom tät
ningslösningar för infrastruktur 
under vattnet. 

Företagets engagemang i sänk
tunnelprojekt går tillbaka till 1959, 
då Vredestein, som senare förvärva
des av Trelleborg, var leverantör till 
tunnelkonstruktören George Massey 
i Vancouver, Kanada. Sedan dess har 
Trelleborg levererat komponenter, 
tjänster och kunskap till nästan 60 
sänktunnelprojekt. Det senaste och 
längsta av dessa är den 18 kilometer 
långa Fehmarn Bälttunneln.

Varje projekt innebär unika ut
maningar, beroende på mängden  
sediment,  havsbottenförhållanden, 
seismiska överväganden, 

Håller tätt
Förutom tätningar 
för  sänktunnlar  
er bjuder Trelleborg 
vattentäta infra
strukturlösningar till 
havsbaserade vind
kraftverk, storm
barriärer, sluss
portar, torrdockor 
och vattenkrafts
dammar.

Ovan: 
Trelleborg 
har levererat 
komponenter, 
tjänster och  
expertis till 
ShenZhong 
Link i Kina, 
världens 
bredaste sänk
tunnel.
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” Medvetenheten om behovet av att  
skydda stadsbebyggelse mot över
svämningar ökar och vi ser fler initia
tiv för att omsätta den i handling.”  
Rene Fredriks, Trelleborg

vatten temperatur och havsdjup. 
Det finns dessutom andra faktorer 
att beakta för sänktunnlar, till  
exempel vilken inverkan ett sjun
kande fartyg skulle ha på tunneln. 

För varje sänktunnelprojekt 
special anpassar Trelleborg tre  
kritiska komponenter — Gina och 
Omega tätningarna samt Water
stop. Gina och Omegatätningarna 
skräddarsys för att ge optimal tät
ning i varje sänktunnelprojekt och 
dess avsedda användning. De för
hindrar att vatten tränger in i tun
neln genom externt tryck, medan 
Waterstop elementen absorberar 
rörelser från vattentryck och sätt
ningar i strukturen. 

Alla tre lösningarna från 
Trelleborg baseras på högkvali ta
tivt gummi, som måste behålla sin 
elasticitet och samtidigt vara till
räckligt robust för att klara krävan
de saltvattenförhållanden.

GINATÄTNING
Ginatätningen används mellan sektionerna i sänktunnlar för att 
förebygga vatteninträngning på grund av externt vattentryck och  
för att absorbera relativrörelser mellan sektionerna.

OMEGATÄTNING
I sänktunnlar fungerar Omegatätningen som en sekundär 
vattenbarriär som samverkar med Ginatätningen.

WATERSTOP
Waterstop tätar skarvar mellan segmenten i en tunnelsektion.

Trelleborgs tre tätningssystem  
för sänktunnlar

Trelleborgs tätningssystem har 
en förväntad livslängd på upp till 
120 år, med små eller inga krav på 
underhåll. Det är avgörande för 
sänktunnlar eftersom de är svåra 
att komma åt för underhåll. 

— Vi har låtit ett oberoende insti
tut genomföra åldringstester som 
bekräftade egenskaperna hos vår 
gummiblandning. Gummi är en 
mycket flexibel naturprodukt som 
håller upp till 120 år under vatten, 
säger Rene Fredriks. 

Han tillägger att gummi gene
rellt klarar sig längre under vatten 
eftersom det inte utsätts för ozon, 
vilket är den vanligaste orsaken till 
förslitningar. 

— Våra kunder är beroende av 
mer än bara våra produkter. De 
förlitar sig också på vår specialist
kunskap, konstruktions och  
teknikexpertis och tillverknings
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kapacitet — i kombination med bästa 
konstruktionspraxis, kvalitetsmate
rial och dokumenterad erfarenhet.

På Trelleborgs långa  referenslista 
finns Öresundsbron och den till
hörande sänktunneln som förbinder 
Sverige och Danmark. Förbindelsen 
över Öresund har underlättat tra
fiken och förbättrat affärsmöjlig
heterna för de två  skandinaviska 
grannländerna sedan den  invigdes 
år 2000. Tunneldelen består av 20 
prefabricerade betong sektioner, var 
och en med en vikt på 55 000 ton. 
Trelleborg levererade en specialfram
tagen Ginatätning för att täta skar
varna mellan tunnelsektionerna. 
Waterstopelementen  vulkaniserades 
på plats på grund av de logistiska 
utmaningarna i detta enorma projekt.

Trelleborg spelade också en vik
tig roll i det kinesiska bro och sänk

tunnelprojektet Hongkong Zuhai
Macau, som öppnades för trafik 2019. 
Jätteprojektet förbättrar trafik flödet 
mellan Hong Kong, Macao och Zuhai 
och var extra komplicerat att för
verkliga eftersom det kombinerar 
en bro, en tunnel och en konstgjord 
ö. Med sin längd på nästan sex kilo
meter är detta för närvarande värl
dens längsta  djupvattenssänktunnel. 
Utmaningarna i sammanhanget var 
vattendjupet på över 40 meter, tät 
trafik och sannolikhet för seismisk 
aktivitet, vilket  innebär att tätning
arna måste kunna stå emot jord
bävningar och andra markrörelser. 
Trelleborgs uppgift var att säker
ställa att de 33 tunnelsektionerna 
förblir säkra djupt nere i havet.

Trelleborg levererar även tunnel
tätningssystem till världens bre
daste sänktunnel, ShenZhong Link 
i Kina, längre upp i Pärlflodens 

mynning. Med sin bredd på upp 
till 46 meter finns det plats för åtta 
 körfält och trafikkapaciteten blir 
90 000 bilar per dag. Tunneln ska 
bestå av 31 sektioner, där en typisk 
sektion är 185 meter lång och upp 
till 70 meter bred. Trelleborgs Gina 
och Omega tätningar placeras mel
lan tunnel sektionerna för att förhin
dra att vatten tränger in på grund av 
 yttre vattentryck och för att absorbe
ra rörelser som orsakas av marksätt
ningar, krypning av betong (när den 
deformeras under konstant belast
ning), temperatureffekter och jord
bävningar. ShenZhonglänken ska stå 
klar år 2024.

— Trelleborg erbjuder kostnads
effektiva lösningar med utökat 
service paket och garanti. Detta  
backas upp av vårt goda renommé 
och över 100 års erfarenhet och kom
petens när det gäller lösningar för att 
täta, dämpa och skydda infrastruk
tur och offshoretillgångar, säger 
Rene Fredriks.  

För mer information:  
rene.fredriks@trelleborg.com

En del av Öresundsbron 
betraktades som en 

potentiell fara för flygtrafiken 
från Kastrup när den 

planerades. Därför övergår 
bron till en tunnel de sista 

fyra kilometrarna före 
Danmark.
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SKYDDAR DET BETYDELSEFULLA VATTENTÄT INFRASTRUKTUR

“ Våra kunder är 
beroende av mer 
än bara våra pro
dukter. De förlitar 
sig också på vår 
specialistkunskap, 
konstruktions och 
teknikexpertis, till
verkningskapacitet 
... och dokumente
rad erfarenhet.”

 Rene Fredriks, Trelleborg
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Förbättrad patientvård
Slangar och slangteknik är avgörande för tillämpningar inom hälsovård 
& medicinteknik, från sårvård till katetrar och läkemedelsadministration 
via slangar. Det finns ett stort utbud av konstruktioner, från klassiska enkla, 
ihåliga rör till extruderade flerkanalsslangar med ventiler, kopplingar och 
olika dimensioner i samma slang. En ny vitbok från Trelleborg beskriver hur 
avancerad extrudering hjälper medicintekniktillverkare att förbättra sina pro-
dukter. Den är ett måste för konstruktörer på jakt efter innovationer som kan 
förbättra patienters livskvalitet. 

Trelleborg har byggt ut produktionsanläggningen och för-
säljningskontoret för marina lösningar och infrastruktur
produkter i Qingdao med över 50 procent, till mer än 23 000 
kvadratmeter. Det återspeglar den snabba tillväxten på den 
kinesiska marknaden. Den utbyggda anläggningen kommer 
ytterligare att stärka Trelleborgs FoUarbete inom blandningar 
och polymerteknik och förbättra den operativa spetskompe-
tensen och innovationskapaciteten. 

Trelleborg i Slovenien donerade nyligen lyftkuddar till frivilliga brand-
män i byn Begunje na Gorenjskem i kommunen Radovljica i regionen Övre 
Carniola. Lyftkuddarna från Trelleborg, kan användas för att lyfta brand
bilar och andra fordon i nödsituationer. 

En viktig aktör för Trelleborgs hållbarhetsresa är tillverk-
ningsanläggningen i Bielsko-Biala i södra Polen, som sedan 
2021 har försörjts med 100 procent förnybar vind och  
vattenkraft. Anläggningen är Trelleborgs största anläggning 
för tätningar till plast och betongrör samt manhål och 
anslutningar – för både dricksvatten och avloppstillämp-
ningar över hela världen. Anläggningen minskade hela 
koncernens samlade miljöavtryck genom att gå över från 
koleldad el till rena energiformer!

NYHETER

Expansion i Qingdao 

Lyftkuddar för brandkåren

Hållbar förebild
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Titthålskirurgi  
under jord

Schaktfri rörrenovering, i stället för den 
traditionella metoden ”gräv, kapa och byt ut”,  

är en idealisk lösning för att reparera 
rörledningsnät i storstäder. Det sparar  

tid och pengar, stör trafiken mindre  
och minskar utsläppen.

TEXT JAN HÖKERBERG

A sien- Stillahavsområdet 
är världens största och 
mest diversifierade 
marknad för vatteninfra-

struktur. Ett vanligt problem i hela 
regionen är åldrande rörledningar 
och ökande vattenläckage. I Austra-
lien och Nya Zeeland närmar sig en 
stor del av infrastrukturen slutet av 
sin 50-åriga livslängd. Samtidigt gör 
befolkningstillväxten och klimatför-
ändringarna situationen än svårare.

Varje år förlorar Australiens störs-
ta stad, Sydney, cirka 47 miljarder 
liter dricksvatten i form av l   äckage 

— cirka 52 olympiska  simbassänger 
om dagen — och upplever en  kraftig 
ökning av antalet ”akuta” läckor. 
Med allt vanligare  förekommande 
långa perioder av torka utsätts 
kommunens vattenförsörjning för 
extrem belastning. Hela systemet 
behöver bli mera robust.

I Nya Zeeland uppskattas det att 
mer än hälften av  rörledningarna i 
huvudstaden Wellington  behöver 
bytas ut under det kommande 
decenniet, till en kostnad av omkring 
400 miljoner USD. 

I många stora asiatiska städer är 

det ett svinn på upp till 40 procent 
av dricksvattnet på grund av läckage 
innan det når konsumenternas kra-
nar, jämfört med 20 procent i många 
städer i Europa och USA. Vatten-
förlusterna har flera orsaker, bland 
annat rörsystemens komplexitet och 
kvalitet. Det är ett kostsamt och väx-
ande problem för såväl vattenleve-
rantörer som ägare av rörledningar.

När ett dricksvattenrör läcker hit-
tar det utströmmande vattnet ofta 
en väg under jord, där det absorbe-
ras i en process som kallas exfiltre-
ring. Förutom förlusten av värdefullt 
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BÄTTRE AFFÄRER RÖRTÄTNINGAR I ASIEN-STILLAHAVSOMRÅDET

” Genom att välja schaktfri rör
reparation i stället för traditionell 
grävteknik blir arbetet oftast klart 
över natt – vilket har stora ekono
miska och miljömässiga fördelar.” 
William Wong, Trelleborg

Anpassade lösningar
Trelleborg erbjuder anpassade lösningar för praktiskt 
taget alla typer av projekt inom rörläggning och rör-
renovering.

– Vi har material, utrustning och tillbehör för iso-
lering av rör. Vid renovering av avloppsrör används 
våra flexibla rörfoder i kombination med polymer-
hartsbaserade system. Dessutom är våra proppar 
och genomströmningsproppar optimalt lämpade för 
tillfällig blockering och förbikoppling av flöden i sam-
band med provning och reparation av rör. Mindre och 
lokala läckor kan vi reparera med en hartsimpregne-
rad glasfibermatta, vilket är en snabb lösning, säger 
William Wong.

dricksvatten kan rören förorenas 
genom infiltrering av substanser 
från omgivande mark, till exempel 
från gödningsämnen och från defek-
ta eller felaktigt förlagda dagvatten-
ledningar.

Ett defekt rör kan utsättas för 
rotinväxt, sedimentfyllning eller 
brott. Kontinuerligt vattenläckage 
sköljer bort den omgivande jorden, 
vilket kan leda till rörhaveri, kollaps 
av vägunderbyggnader och över-
svämning.

I högtrafikerade stadskärnor blir 
det allt svårare att komma åt kom-
plex underjordisk infrastruktur med 
traditionella schaktmetoder.

— Det är svårt att föreställa sig allt 
som döljs under körbanan på en van-
lig stadsgata. Det är stamledning ar 
för vatten och gas, elkablar, avlopps-
ledningar, och förmodligen även 
fiberoptiska kablar som korsar var-
andra på olika nivåer. Ju tätare 
befolkning desto mer underjordisk 
infrastruktur. För att inte tala om allt 
som är installerat på marknivå. Fak-
tum är att det i de flesta städer helt 
enkelt inte finns något fysiskt utrym-
me för att schakta och lägga nya rör, 
säger William Wong, ansvarig för 
affärsutveckling för Trelleborgs rör-
tätningar i Asien-Stillahavsområdet.

Tiden är också en viktig faktor, 
eftersom det kan ta många månader 

att gräva upp en enda vattenledning 
och att stänga av gator orsakar stora 
störningar för företag och invånare. 

Men det finns en lösning. 
— Genom att välja schaktfri rör- 

reparation i stället för traditionell 
grävteknik blir arbetet oftast klart 
över natt — vilket har stora ekono-
miska och miljömässiga fördelar. 
Schaktfri rörreparation kan jäm-
föras med att använda  titthålsteknik 
istället för öppen kirurgi, säger 
William Wong, som har arbetat med 
rörrenovering i över 20 år. 

Möjligheten att välja schaktfri rör-
renovering styrs av två faktorer. För 
det första måste insatsen vara mer 
effektiv i fråga om tid och  kostnader, 
och mindre störande och förorenan-
de, än schaktmetoden. För det andra 
måste reparationen vara långsiktigt 
hållbar. Den blir ingen ekonomisk 
vinst om det krävs täta reparations-
insatser.

Rörrenoveringstekniken kallas 
CIPP-fodring (cured-in-place pipe) och 
är också ett tystare ingrepp än det 
traditionella ”gräv, kapa och byt ut”. 

Den schaktfria CIPP-metoden går 
ut på att ett nytt CIPP-foder, något 
mindre än den ursprungliga rör-
dimensionen, förs in i det gamla 
röret, av betong eller stål, och fästs 
i det. 

Även om rörledningens tvärsnitts-
area minskar kommer flödet att öka 

eftersom det nya fodret har  mycket 
slätare inneryta än det  ursprungliga 
röret.

Tekniken passar utmärkt för 
insatser i storstäder, av vilka många 
redan har tagit den till sig. 

— Hongkong har nyligen lanserat 
ett omfattande program för att ersät-
ta och renovera stamledningar för 
vatten i hela staden, och i  Singapore 
har man redan renoverat större 
delen av nätverket för att minska 
vattenförlusterna. Såvitt jag vet har 
 flera storstäder i Kina nyligen lanse-
rat eller håller på att lansera omfat-
tande program för renovering av rör-
ledningar, säger William Wong.

Trelleborg har både kompetens 
och ett stort utbud av produkter 
för rörrenoveringsprojekt. William 
Wongs ambition är att Trelleborg ska 
vara en partner i många  kommande 
projekt i regionen och bidra till att 
skapa en mer hållbar och  vattentät 
framtid för Asiens storstäder.  

För mer information: 
william.wong@trelleborg.com 
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Moushumi Mohanty  
och hennes personal har 

genomfört en CSE-workshop 
med flera indiska delstater. 
Målet var att dra upp mer 

detaljerade planer för 
att klara den fortsatta 
övergången till eldrift.
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Elbilsrevolutionen har kommit till Indien, men inte  
på det sätt man skulle kunna tro.

Indisk 
elektrifiering

TEXT PATRICK GOWER  FOTO AMIT DEY

E-scootern ePluto 7G från PureEV har plats för två personer 
och har en räckvidd på 90–120 kilometer per laddning.   

TANKAR & TRENDER MOUSHUMI MOHANTY 
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TANKAR & TRENDER MOUSHUMI MOHANTY 

E lektrifieringen har kom-
mit hit, men det handlar 
om fordon på två eller tre 
hjul, inte fyra. 

Det säger Moushumi  Mohanty, 
chef för Electric Mobility Program-
me vid Centre for Science and 
Environment (CSE), en tankesmedja 
i New Delhi. Hon fortsätter: 

— Regeringen ger stora subventio-
ner till segmenten för två- och tre-
hjulingar, och den fordonstypen 
kommer att vara i fokus i landets 
resa mot elektrisk mobilitet på kort 
till medellång sikt. 

Motorcyklar och trehjulingar — 
främst rickshaws — är populära, rela-
tivt billiga och har lågt effektbehov, 
vilket gör dem idealiska för elektri-
fiering i stor skala. Mer än hälften av 
den indiska regeringens stöd paket 
för att påskynda tillverkning och 
införande av elfordon riktar sig till 
två- och trehjulssegmenten.

Den indiska regeringen har lagt 
ribban högt. Målet är att 30 procent 
av alla nya fordon ska vara eldrivna 
till 2030, ett mål som skulle kräva 
att elbilssektorn expanderar med 

en årlig takt på 46 procent fram till 
målåret. 

Vid en första anblick ser det rim-
ligt ut, åtminstone när det gäller 
två- och trehjulingar. Mellan 2011 
och 2019 växte marknaden för el-
drivna tvåhjulingar med 19  procent 
per år, och den för eldrivna tre-
hjulingar växte med 73 procent,  
enligt tankesmedjan CSE. Dessa an-
märkningsvärda ökningar räknas 
dock från ett mycket blygsamt start-
värde, och de blir svårare att vid-
makthålla på en större marknad. 

Trots den snabba tillväxten är 
marknaden för elfordon fortfaran-
de liten i förhållande till den för för-
bränningsmotorer. Tvåhjuliga for-
don stod för mer än 84 procent av 
alla elfordonsregistreringar 2021, 
medan tvåhjuliga elfordon bara 
har en andel på 0,15 procent av hela 
marknaden för två-, tre- och fyr-
hjuliga fordon. Det betyder att det 
är en lång resa för att nå regering-
ens uppsatta mål för 2030. 

— Siffrorna är inte så imponeran-
de ännu, men vi förväntar oss att de 

ska lyfta under de närmaste två till 
tre åren, säger Moushumi Mohanty.

Ökad acceptans handlar till en 
del om produkttillgänglighet —  
en av de många ”hönan eller 
ägget”-situationer som har brom-
sat expansionen av elbilssektorn 
globalt. Tillverkarna vill gärna ha 
garantier om en stabil efterfrågan 
innan de sätter i gång med produk-
tion i större skala, medan den nya 
produkten måste vara ett attraktivt 
alternativ för konsumenterna för 
att det ska bli tillräckligt stor efter-
frågan. Moushumi Mohanty säger 
att det för några år sedan var precis 
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Till höger: 
Yulu Miracle- 
cyklar finns 
att hyra vid 
tunnelbane-
stationer. Pend-
lare hyr dem 
i en Yulu-zon 
och ställer dem 
ifrån sig i en 
annan. 
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PEOPLE & TRENDS  MOUSHUMI MOHANTY

samma situation med laddnings-
infrastruktur — med intressenter 
som var ovilliga att investera när det 
inte fanns så många elbilsägare.

— Både tillverkare och konsumen-
ter måste våga satsa på den nya 
tekniken för att den ska lyfta och 
accelerera. Det har gjorts  några 
stora satsningar för att  utveckla 
laddnings infrastruktur i Indien, 
men mycket mera måste till och 
Indien arbetar på det, säger hon.

Stenen är dock i rullning. Förra 
året gav  elskotertillverkaren Ola 
ett investeringslöfte på 2  miljarder 

” Det är en lång väg att gå, med 
två steg framåt och ett tillbaka. 
Men det är så det är, eller 
hur? Man lär sig, anpassar sig 
och förändras — i en ständig 
rörelse.”  

  Moushumi Mohanty, chef för Electric Mobility Programme 
vid Centre for Science and Environment (CSE) 
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USD i en fabrik i den sydöstra 
indiska delstaten Tamil Nadu. 
Anläggningen ”Future Factory” 
ska producera tio miljoner elskotrar 
per år. Samtidigt har Bajaj Auto, 
en ledande tillverkare av både två- 
och trehjuliga modeller, lovat att 
öka produktionen genom att inve-
stera nästan 134 miljoner USD och 
bygga ut sin fabrik i Pune. I augusti 
2021 tillkännagav TVS, Indiens tred-
je största tillverkare av tvåhjulingar, 
att man skulle spendera lika mycket 
på att lansera en ny serie elcyklar.

Delstaterna utnyttjar också sina 
befogenheter för att driva på över-
gången till eldrift. I januari till-
kännagav Delhis regering föreskrif-
ter som innebär att 50 procent av 
alla nya tvåhjulingar och 50 procent 
av alla nya bilar som arbetar med 

Bor: Gurugram, i huvudstads-
regionen Delhi, Indien

Yrke: Chef för Electric Mobility  
Programme vid Centre for Science  
and Environment

Vad gör dig motiverad? 
Min man har astma, och vi har 
märkt att när vi är på semester 
i Kerala, där luften är renare, 
använder han inte sin inhalator 
lika mycket som han gör här. Det 
är en realitet i mitt eget liv och 
har betydelse för mitt engage-
mang i Indiens elbilsutveckling.

Intressen: Jag älskar trädgårds-
arbete, läsning och matlagning.

Moushumi Mohanty

appbaserade leveranser och taxi-
tjänster ska vara eldrivna senast i 
mars 2023.

Många av dessa reformer bygger 
dock på tillverkarnas förmåga att få 
fram batterier. Det kan vara svårt 
att få tillgång till råvaror och 30—40 
procent av råmaterialet till batterier 
kan inte anskaffas lokalt, enligt CSE. 
De höga kostnaderna som är fören-
ade med forskning för att utveckla 
battericeller gör det absolut nödvän-
digt att öka cellproduktionen för att 
den ska bli lönsam. 

Det är nackdelen med att foku-
sera på två- och trehjulingar, som 
bara kan utrustas med små batte-
rier — runt 4 kWh för  tvåhjulingar 
eller 7 kWh för trehjulingar. Batte-
rier till fyrhjuliga elfordon kan ha 
en kapacitet mellan 20 kWh och 
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100 kWh, vilket innebär att om man 
 skulle börja tillverka fyrhjuliga for-
don i samma skala som två- och 
trehjuling ar skulle batterivolymer-
na växa så mycket att det blir rimligt 
med massproduktion.  

— Efterfrågan på fyrhjulingar bety-
der efterfrågan på större  batte rier, 
vilket i sin tur ger utrymme för 
storskalig batteritillverkning. Låt 
oss vara realister: det här är ett 
spel med volymer, och vi  behöver 
 mycket större volymer för att 
batteri tillverkarna alls ska bli intres-
serade av att skala upp sin produk-
tion, säger Moushumi Mohanty.

Men det finns sätt att komma runt 
dessa hinder. I Indien säljs  mellan 
tre och fyra miljoner nya bilar  varje 
år. Enligt Moushumi Mohanty  skulle 

det räcka med att byta startbatte-
rierna i dem från bly-syratyp till li-
tiumtyp (sådana som används i el-
bilar) för att snabbt komma upp i 
intressanta volymer.

— Det skulle omedelbart skapa 
den önskade efterfrågan på  sådana 
batterier, och då skulle många 
andra pusselbitar falla på plats, 
säger hon.

Det är bara ett av många förslag 
som Moushumi Mohanty har lagt 
fram för beslutsfattare vars upp-
gift är att nå målen för acceptans 
av el drift och att skapa incitament 
för att få fart på utbudssidan. Trots 
uppgiftens omfattning och politiska 
klyftor är Moushumi Mohanty över-
tygad om att eldriftrevolutionen 
går åt rätt håll. I mars 2022 ledde 
hon en workshop vid tankesmedjan 
CSE, med representanter för olika 
 indiska delstater och med målet att 
dra upp mer detaljerade planer för 
en smidig övergång.

— Delstatsregeringarna är med-
vetna om att de har en hel del arbe-
te framför sig. Indien har gett sig ut 
på den här resan, och den kan bli 
skumpig. Det är en lång väg, med 
två steg framåt och ett tillbaka. Men 
det är så det är, eller hur? Man lär 
sig, anpassar sig och förändras — i 
en ständig rörelse, säger Moushumi 
Mohanty. 

Indiens elbils- 
revolution  

i siffror

  30 %  
Regeringen siktar på att 30 procent av 
den totala fordonsförsäljningen ska 

bestå av eldrivna fordon år 2030.

0,15 %  
Den nuvarande marknadsandelen  
för eldrift i segmentet för tvåhjuliga 

motorfordon.

46 % 
Den årliga tillväxttakten i elbils

försäljningen som krävs för att uppfylla 
regeringens mål för elbilsacceptans.

134 844  
Nyregistrerade elbilar i Indien  

under 2021.

113 km  
Aktionsradien för YC Electrics Yatri 

Super rickshaw på en enda laddning – 
bland de längsta på marknaden.

1,5  
miljarder 

USD  
 Värdet hos den andra fasen av den 
indiska regeringens subventions

system för snabbare acceptans och 
accelererad tillverkning av hybrid fordon 

och elfordon (FAME). Systemet ska 
påskynda acceptansen av eldrift  

i landet.

Källor: Tankesmedjan CSE, Indiens fede
rala regering och regeringsdepartemen
ten Ministry of Road Transport & High
ways och Ministry of Heavy Industries.

” Det har gjorts några stora 
satsningar för att utveckla 
laddningsinfrastruktur 
i Indien, men mycket mera 
måste till och Indien arbetar 
på det.”  

  Moushumi Mohanty, chef för Electric Mobility 
Programme vid Centre for Science and Environment 
(CSE)

TANKAR & TRENDER MOUSHUMI MOHANTY 
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TEKNIK MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

”Marknaden för bärbara medicin
tekniska produkter expanderar snabbt. 
För att utveckla befintlig forskning till 
ännu en bärbar enhet krävs förmåga 
att se kopplingar”, säger Ursula 
Nollenberger, globalt produktlinje
ansvarig inom hälsovård & medicin
teknik på Trelleborg.

Bärbar 
medicinering

TEXT PATRICK GOWER

B ärbara  medicintekniska 
produkter kan ses som 
början på en framtid där 
patienterna får mer preci

sa diagnoser, skräddarsydd behand
ling och kontinuerlig övervakning, 
med allt färre läkarbesök. 

Det är bakgrunden till att den 
globala marknaden för bärbara 
medicin tekniska produkter enligt 
Market Watch beräknas växa till 
56,6 miljarder USD fram till 2030, 
från 17,4 miljarder USD 2020, med en 
samman tagen årlig tillväxttakt på 
19,5 procent.

Tekniskt sett är bärbara medicin
tekniska produkter  inget nytt — 
nikotinplåster har använts i konsu
mentledet sedan 1980talet — men 
en ny generation  smarta bärbara 
produkter håller på att växa fram. 
Här kan nämnas implanter bara 
 produkter som inte bara  behandlar 
ett  tillstånd utan även samlar in 
enorma  mängder hälsodata. Dessa 
anordningar är ett tillförlitligt sätt 
att  administrera läkemedel utan 

närvaro av utbildad personal. De 
använder samtidigt sensorer för att 
låta  läkare i realtid övervaka vital
parametrar som glukosnivåer och 
fysisk aktivitet. 

— Bärbara enheter  möjliggör en 
mer patientcentrerad  inställning till 
diagnostik och  behandlingar jämfört 
med hur det gjordes tidigare, när 
man måste gå till  läkarmottagningen 
för att få en diagnos och  eventuellt 
ett recept. Ofta samlar dessa  enheter 
 kontinuerligt in data i realtid istället 
för vid  varje läkarbesök. Det betyder 
tidigare diagnoser och förebyggan
de, snarare än  avhjälpande, åtgärder 
vilket sänker de  totala vårdkostna
derna, säger Ursula Nollenberger.

Tekniken för bärbara medicin
tekniska produkter  utvecklas 
snabbt, och produkterna blir allt 
mer komplexa. Tillverkarna utma
nas att tillverka enheter och kompo
nenter som är  implanterbara, som 
väger mindre än 0,02 gram och 
som kan pusslas in i ett utrymme 

Så fungerar det – 
automatisk  
dosering av insulin
Modern diabetesvård omfat
tar helautomatisk, kontinuer
lig glukos övervakning i realtid 
(CGM) via bärbara eller implan
terbara enheter, i kombination 
med ett smart insulinpump
system. 

Enheter stora som hand
flator fästs direkt på patientens 
hud med ett självhäftande plås
ter. Enhetens pump matar en 
extremt fin nålport som förs ut 
automatiskt för att injicera en 
förprogrammerad mängd läke
medel utan kommando från 
användaren. 

Exakt styrning möjliggör admi
nistration av så lite som några få 
mikroliter aktiv substans under 
en tidsperiod som är anpassad 
till patientens individuella behov. 
Detta förbättrar livskvaliteten för 
diabetiker, och gör administra
tionen av läkemedel flexibel och 
bekymmersfri.
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Nedan:
Ett typiskt mikro
nålsplåster från 
Trelleborg är stort 
som en fingernagel 
eller mindre. De 
kan ha olika stor
lekar och former 
beroende på typen 
av läkemedel och 
dosering.

på 5 mm³. Läkemedelsadministra
tion befinner sig också i en period av 
snabb utveckling. Många läkemedel 
ges via små, silikonbaserade admi
nistrationsanordningar som frigör 
den aktiva substansen direkt och 
med färre biverkningar.

Dessa enheter måste  uppfylla 
många krav. Det är en stor efter
frågeökning på lösningar av bio
kompatibla, implanterbara och 
 bioresorberbara material, som 
erbjuder  funktioner som konduk
tivitet, spårbarhet, vidhäftning, 
absorption av aktiv farma ceutisk 
ingrediens (API) eller  smörjförmåga. 
Enheterna som uppfyller de nöd
vändiga tröskel värdena  måste åter
spegla patienternas behov, maxi
mera komfort och tillåta rörlighet i 
det dagliga livet, och samtidigt vara 
lätta att använda. 

— Nyckeln till framgång  ligger 
i konstruktionen. Det gäller att 
omvandla en bra idé till något 
genomförbart. Det är många  frågor 

” Bärbara enheter möjliggör 
en mer patientcentrerad  
inställning till diagnostik 
och behandlingar.”

 Ursula Nollenberger, Trelleborg

som kräver svar: Hur kan idén föras 
från prototypstadiet till serieproduk
tion? Är produkten skalbar till hög
volymstillverkning? Kan  priset bli 
rimligt? Är den robust? Och — vikti
gast av allt — är just det här det  bästa 
sättet att lösa den aktuella uppgiften?

Framsteg styrs dock även av andra 
faktorer. Tillsynsmyndigheter kan 
ställa upp betydande hinder. Cyber
säkerhet har också blivit en knepig 
fråga i sammanhanget. Sektorn är 
relativt ny, och det innebär att regel
verket hela tiden förändras, med nya 
krav som styr allt från den  biologiska 
risken med anordningar till efter
levnad av standarder för kemiska 
ämnen. Ursula Nollenberger konsta
terar att insatserna är höga. 

— Om du använder en enhet som 
övervakar dina blodsockernivåer, 
då måste den fungera. Det är männi
skors liv som står på spel, konstate
rar hon.

Många hinder kan övervinnas 
när konstruktörer samverkar med 
erfarna tillverkare av medicin
tekniska komponenter i början av 
 processen. På så sätt kan man redan 
i ett tidigt skede få input från exper
ter om alla aspekter av konstruktio
nen och produktionen, som proto
typframställning, produkt och 
processutveckling, materialval, 
bearbetning, verktygstillverkning, 
kvalitets, reglerings och valide
ringsplanering, uppskalning och 
automation. 

Med rätt partner finns det inte 
mycket som kan hejda  utvecklingen 
av utrustning som ytterligare för
bättrar diagnostik och behandling av 
patienter. Takten i denna utveckling 
beror emellertid på hur snabbt upp
finnarna kan omvandla teoretiska 
idéer till funktionella, skalbara pro
dukter, enligt Ursula Nollenberger. 

— Akademisk forskning är 
redan på plats. Nu handlar det 
om att ta till sig tekniken och till
lämpa den. Att förvandla forsk
ningsprodukter till funktionella 
sådana är en fråga om att se möj
liga kopplingar, avslutar hon. 

För mer information:  
ursula.nollenberger@trelleborg.com
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CASE FEHMARN BÄLT-TUNNELN

En länk 
blir till 

Arbetet på Fehmarnbelt Fixed Link, världens 
längsta sänktunnel, har påbörjats. När detta 

högprioriterade EU-transportinfrastrukturprojekt  
är klart kommer det att föra Skandinavien  

mycket närmare Centraleuropa.
TEXT CARI SIMMONS 

FOTO MALOU VAN BREEVORT

E tt massivt infrastruktur
projekt som ska  öppna 
en ny  transportkorridor 
mellan Skandinavien 

och Centraleuropa är på gång — för 
snabbare och miljövänligare gods 
och passagerartransport. När den 18 
kilometer långa länken under Feh
marn Bält står klar blir den världens 
största sänktunnel. Tunneln består 
av sektioner som byggs på land, 
bogseras ut till byggplatsen, sänks 
till sundets botten och kopplas sam
man med tidigare lagda sektioner.

Den nya tunneln ska förbinda den 
danska staden Rødbyhavn och den 
tyska orten Puttgarden på ön Feh
marn. Resan under Fehmarn Bält 

Till vänster: 
Tunnel-
sektionerna 
bogseras till 
 byggplatsen, 
sänks till 
havsbotten 
och kopplas 
samman  
under vatten.

Till höger: 
Tunneln 
kommer att 
minska koldi-
oxidutsläppen 
genom att 
erbjuda en 
rakare trans-
portväg mellan 
Danmark och 
Tyskland.  
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kommer bara att ta sju minuter med 
tåg och tio minuter med bil. 

Sänktunneln ger också en rakare 
väg för internationell tåg, lastbils 
och personbilstrafik. Idag krävs det 
en 160 kilometer lång omväg för att 
ta sig över sundet landvägen. Sänk
tunneln kommer att minska färje
trafiken, och väg och tågresenärer 
sparar ungefär en timme på över
farten. Den nya länken kommer 
därför att bidra till lägre koldioxid
utsläpp.

Tunnelbygget, som sker på land 
och på djup ända ner till 50 meter 
under havsytan, inleddes 2020. År 
2021 började både Tyskland och 
Danmark att bygga landfästen för 
sänktunneln. Projektet  involverar 

hundratals underleverantörer och 
tusentals anställda. Trelleborg har 
ett avtal med Femern Link Contrac
tors (FLC) och är ensam leverantör 
av tätningslösningar.

Att koppla samman Danmark och 
Tyskland under vatten är  ingen 
enkel uppgift och kräver  enorma 
mängder material och special
komponenter. Till exempel byggdes 
en hel betongfabrik bara för att  
producera betong till tunneln. 

Trelleborg, som har varit enga
gerat i många andra sänktunnel
projekt, har erfarenhet av de ut ma
ningar som en sådan infrastruktur 
bjuder på. Företaget kommer att 
leverera sina Waterstop element för 

” En del av tun-
neln är byggd på 
lös paleogenlera, 
vilket innebär 
att den måste 
kunna absorbe-
ra relativt stora 
mark rörelser 
och förskjut-
ningar utan 
läckage.”   
Nicas van den Brink, Trelleborg
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Vad? Fehmarn Bält-tunneln är 
en 18 kilometer lång 
sänktunnel. 

Var? Tunneln ska förbinda den 
danska ön Lolland med den 
tyska ön Fehmarn och löpa på 
botten av sundet Fehmarn Bält  
i Östersjön.

Varför? Tunneln kommer att 
minska restiden med bil från  
45 till 7 minuter jämfört med 
färjetrafiken och minska 
koldioxidutsläppen genom att 
erbjuda en rakare transportväg.  

När? Tunneln förväntas stå klar 
2029.

Världens längsta 
sänktunnel

Ovan: 
Den 18 kilometer 
långa resan under 
Fehmarn Bält 
kommer att ta tio 
minuter med bil 
och sju minuter 
med tåg.

att täta mellan tunnelsegment, por
taler och ramper, samt 89 Gina
tätningar och 89 Omegatätningar 
för de permanenta undervattens
kopplingarna som förbinder tunnel
sektionerna. Alla dessa lösningar 
ska göra det möjligt för tunneln att 
absorbera rörelser, sam tidigt som 
den förblir vattentät.  

Varje sänktunnelprojekt har sina 
egna utmaningar och Fehmarn
projektet är inget undantag. Nicas 
van den Brink, konstruktions
ingenjör på Trelleborg, förklarar att 
jordarten och havsdjupet i området 
kräver skräddarsydda lösningar. 

— En del av tunneln är byggd på lös 
paleogenlera, vilket  innebär att den 
måste kunna  absorbera  relativt  stora 
markrörelser och förskjutningar 
utan läckage. Vi levererar de största 

Ginatätningarna för undervattens
installation som någonsin tillverkats. 
Vår konstruktion måste klara vatten
trycket vid tunnelns djupaste punkt, 
kunna expandera sommartid och 
dra ihop sig vintertid. 

Vi har också utvecklat och paten
terat en Waterstopprodukt med ett 
nytt insprutningssystem för att kun
den ska kunna hantera strukturens 
dynamik. För att få miljögodkännan
de för detta projekt krävdes  åtgärder 
för att minska påverkan på det 
befintliga ekosystemet, säger han.

Fehmarn Bälttunneln är ett hög
profilerat projekt som  kommer att 
ta många år att slutföra. Trelleborg 
tillhandahåller ett dedikerat 
support team med personal på plats 
under projektets hela livscykel för 

” Vi har ett tidsschema med små marginaler  
och har inte råd med några förseningar.”   
Rene Fredriks, Trelleborg

att säkerställa leverans i tid och 
enligt budget — från konsultation, 
teknisk design och fullskalig test
ning till eftermarknadsservice. 

— Vi har ett tidsschema med små 
marginaler och har inte råd med någ
ra förseningar, säger Rene Fredriks, 
ansvarig för  infrastrukturlösningar 
inom Trelleborg, och tillägger att 
Gina och Omegatätningarna kom
mer att tillverkas på flera platser för 
högsta leveranssäkerhet. 

— Vi är oerhört stolta över att vara 
en del av ett så prestigefyllt projekt. 
Det är det största och mest omfat
tande infrastrukturprojektet som 
Trelleborg har varit inblandat i, 
säger han. 

För mer information:  
nicas.van.den.brink@trelleborg.com
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CASE FEHMARN BÄLT-TUNNELN

Rene Fredriks, 
ansvarig för infra-
strukturlösningar 
inom Trelleborg.



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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