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Ledare
Under 2018 har fokus i stora drag varit att slutföra och följa upp de företagsprojekt som initierats
under tidigare år. Sammanfattningsvis kan sägas att målsättningarna med verksamheten under
innevarande period i stort sett har uppfyllts. Här kan speciellt nämnas tillskapandet av vår
Sommarforskarskola YCEAS, stålkonferensen HTSC och ett stort antal innovationsfrämjande
projekt tillsammans med företag, högskolor och institut.
Övriga projekt är tex KATIS-projektet för att säkra tillgången på spetskompetens, FORT som syftar
till att hitta nya användningar av stål inom förnyelsebar havsbaserad energiproduktion och
flera aktiviteter inom resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.
Vårt internationella nätverk har stärkts via deltagande i ECCP (European Cluster Collaboration
Platform) där vi räknar med att nya möjligheter för tillväxande innovativa mindre företag
kommer att uppstå.
2018 var sista året av fyra i finansieringsperioden för Triple Steelix ”2.0”, där Vinnova varit en av
huvudfinansiärerna. Därmed lämnar Triple Steelix också Vinnovas Vinnväxt-program, efter 14 års
verksamhet. Kontakter med övriga Vinnväxtinitiativ kommer att löpa vidare via iHubs där
utveckling och erfarenhetsutbyte sker fortlöpande.
Istället går vi nu in i en finansieringsperiod med Tillväxtverkets S3-pilot, Jernkontoret/stålindustrin
och regionerna Dalarna/Gävleborg som huvudfinansiärer. IUC Dalarna tar över ägarskapet av
varumärket Triple Steelix och organisationsformen kommer ytterligare att utvecklas inom de
närmaste två åren.
Ett stort tack till alla våra samverkansparter och vi ser fram emot fortsatt arbete tillsammans
med våra företag, högskolor och andra innovationsfrämjande aktörer i en spännande tid med
stora utmaningar och förändringar i sikte!

Tiina Ohlsson

Larz Ignberg

Biträdande Processledare

Processledare
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Finansiering 2018

En basfinansiering från Vinnova på 4 MSEK och en total finansiering på 14,3 MSEK fördelades
enligt illustrationen.
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2018 har vi bäddat för en framtid för Triple Steelix
Koppling till snabbväxande företag
Efter en lång era, 14 år, i statliga innovationsmyndigheten
Vinnova´s Vinnväxt-program går nu Triple Steelix planenligt
vidare in i en ny fas, under namnet Triple Steelix S3. Ny
värdorganisation är IUC Dalarna, efter att fram tills nu har
ägts av Jernkontoret.
– Åren i Vinnväxt-programmet har inneburit en långsiktig
satsning och uppbyggnad av kompetens som ger underlag
för en fortsatt verksamhet i innovationssystemet kring
avancerade stål. Under 2018 har Jernkontoret och IUC
Dalarna AB tillsammans ägnat tid och kraft till att få till en
bra övergång för Triple Steelix till livet efter Vinnväxt.
Bosse Lilja vd, IUC Dalarna AB
Projekt som pågår fram t.o.m. 2020, som KATIS, ligger kvar hos Jernkontoret. Det nya projekt som
startas fr.o.m. 1 januari 2019, Triple Steelix S3, blir med IUC Dalarna AB som ny huvudman. Under
Triple Steelix S3 kommer verksamheten att utvecklas vidare där nästa steg skapa en ny
plattform för att knyta närmare an till övriga lokala och regionala aktörer. Detta sker bland
annat via en etablering på science parks i våra regioner. Detta bidrar också till att bredda och
förenkla tillgången till de många olika kompetenser som behövs i en modern industri under
snabb utveckling.

Stort nätverk med samverkan
Triple Steelix har under åren byggt upp ett stort nätverk av företag, akademier och
näringslivsorganisationer där vi även genom VINNOVA-finansieringen kunnat bidra till ett stort
antal aktiviteter som främjar kompetensutveckling, integration och företagsutveckling.
Det nya Triple Steelix S3 kommer att ha fokus på resurseffektivitet. Stålindustrin och dess
processer står inför stora utmaningar för att sänka branschens klimatavtryck. Dessa utmaningar
ligger till grund för nya innovationer där företag i samverkan med kundföretag, andra små och
medelstora företag samt kompetenser från institut, universitet och högskolor tar fram ny teknik,
nya produkter och tjänster.

Stålrelaterad spetskompetens
Det övergripande målet för Triple Steelix S3 är att befästa Sveriges ledande position inom
stålrelaterad spetskompetens. Ett starkt innovationsklimat och hållbar tillväxt genom
internationellt konkurrenskraftiga företag i Bergslagen är grunden.
Stora frågor som hållbarhet, miljö och klimat, resurseffektivitet och jämställdhet kommer att vara
starka drivkrafter för Triple Steelix S3.
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Röster om Triple Steelix
Birgitta Sacrédeus, Regionråd, Region Dalarna
Jag ser Triple Steelix som en del i det ekosystem av företag, offentlig
sektor och utbildning som leder till framgång. Denna samverkan ger en
skjuts i utvecklingen och skapar unika miljöer.
Nyckeln till att lyckas är samverkan, inte bara lokalt utan även med våra
grannlän Gävleborg och Värmland. Men även en samverkan både
nationellt och internationellt.
Det är otroligt viktigt för vår framtid och överlevnad att vi skapar kreativa miljöer, i Sverige och
EU, där vi tar vara på den kompetens som finns, samt att vi även kan attrahera ny kompetens.
Kompetensbehovet är en stor utmaning och vi konkurrerar på global marknad.
Jag har följt Triple Steelix i många år och jag kommer i mitt fortsatta arbete att mer konkret få
jobba med utvecklingsfrågor i regionen, och det ser jag fram emot.

Patrick Kenger, Univ lektor maskinteknik, Maskinteknik, Högskolan Dalarna
tf akademichef, Akademin Industri och samhälle
Högskolan Dalarna har under 2018 bla medverkat i Sommarforskarskolan som
genomfördes för 4:de året 2018. Där har en uppskattad och viktig del varit
den ”drillning” i presentationsteknik som deltagande forskarstudenter fått.
Det har varit till stor nytta för studenterna, när de sedan presenterat sina
forskarämnen ute på företagen.
Högskolan Dalarna är en viktig del i sommarforskarskolan och kommer
fortsätta även 2019.
Patrick Kenger som har ingått i styrelsen, ”jag ser stora fördelar med den koppling Triple Steelix
kan bidra med ut mot företagen”.

Maria Swartling, Senior metallurg och forskningssamordnare, ScanArc
Triple Steelix och ScanArc har samverkat sedan många år. Vi har dels
fått specifikt projektstöd till utvecklingsprojekt, men även erbjudits
kompetensutveckling av vår personal inom säljteknik,
marknadsorientering och ledarskap. Just nu är vi med i ett väldigt
givande projekt för att utveckla våra affärsmodeller för att skapa större
värde för oss och våra kunder.
Triple Steelix har gett oss en plattform att stå på i många
sammanhang, som inbjudningar till seminarier och gemensamma
satsningar på större konferenser ihop med andra företag.
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Kontaktytorna som erbjuds oss är oerhört värdefulla för ett litet företag som växer och utvecklas
genom att nyttja och inhämta externa resurser och kompetenser. För oss är det viktigt att
samverka med Triple Steelix – de ser och lyfter oss i ett större sammanhang. Det är vår
förhoppning att det kan fortsätta så många år framöver.

Patrik Ottoson, vd Radarbolaget
Erfarenheter: Triple Steelix arbetar oförtrutet på med att
understödja små innovativa företag som finns omkring
stålindustrin.
I takt med att innovationshöjden successivt måste höjas i
en globaliserad värld krävs stöd för att utveckla det lilla
högteknologiska företaget.
Triple Steelix bidrar på ett positivt sätt till att skapa
möjligheter, knyta kontakter mellan industri, akademi och företag.
Gjort för företaget: Triple Steelix har proaktivt bidragit till att involvera Radarbolaget i nätverk på
europeisk, nordamerikansk och svensk nivå. Det har bidragit till nya kontakter inom skogs- och
stålindustrin med koppling till fotonik och sensorer. Under året har man också verkat och
planerat för att Radarbolaget tillsammans med SSAB ska delta på en stålkonferens och mässa i
USA 2019.
Förväntning: Det är min förväntan att Triple Steelix fortsätter att agera proaktivt med att utvidga
mina nätverk i Sverige, i Europa och i övriga världen.
Jag vill också att de proaktivt verkar för att hitta nya forskningsuppslag och bolla idéer med
mig. Min förhoppning är att 2019-2020 är de åren då Radarbolaget når ut med ytterligare 2-3
produkter på en internationell marknad. Jag tror att Triple Steelix finns med i ett litet hörn och
stöttar på olika sätt.
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Exempel på samverkanspartner under åren
Vi bidrar till industriell samverkan genom Triple Steelix:
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Innovation & utveckling som skapar nytta

Fotonik som möjliggörare inom avancerad ståltillverkning
Triple Steelix deltar i det två-åriga projektet PIMAP
(Photonics for International Markets and
APplications) som finansieras huvudsakligen via EU:s
COSME-program för små och medelstora företag.
Fotonik, som baseras på användande av
elektromagnetisk strålning (t.ex. ljus), är av EU utsett
som ett av sex KET’s (Key Enabling Technologies), d.v.s. teknologier som kan utgöra basen för,
och möjliggöra nya och mer effektiva metoder inom många områden.
I projektet samverkar vi med organisationer från Frankrike (projektägare), Finland och Portugal.
En värdekedja utgående från fotonik, med systemintegratörer och tillämpningsområden inom
stål- och metalltillverkning har identifierats. Här finns många möjligheter med kopplingar till
industrins behov och framtida utvecklingsmöjligheter. Användningsområdena skiftar från
”enkla” tillämpningar som ljusridåer som förhindrar oavsiktlig beröring/närvaro i farliga miljöer, till
avancerade analysmetoder, instrument, givare, sensorer och laserbearbetning. Här finns
många kopplingar till stålindustrins möjligheter med ny teknik, t.ex. Industri 4.0 – digitalisering,
kvalitetskontroll, märkning, övervakning, processtyrning, automation, robotik, laserskärning,
lasersvetsning, AR/VR, IoT, Artificiell Intelligens, styrning av förarlösa truckar, 3D-printing, m.m.
Flera mindre företag i våra regioner arbetar med motsvarande tekniker och är
underleverantörer till våra stålföretag, t.ex. med radarteknik. Projektet syftar till att hjälpa
liknande företag att växa genom att öppna upp marknader utanför Europa, i detta fall
används USA och Kanada som testmarknader.
Ett flertal workshops med deltagande företag har genomförts och målet är att bygga nätverk
och hitta affärsmöjligheter i USA och Kanada under 2019.
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Cirkulär ekonomi - affärsmöjligheter för Bergslagens verkstadsindustri

Under året avslutades projektet Cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri, som tittade på
förutsättningar, möjligheter och utmaningar för att tillämpa cirkulär ekonomi. Projektet som
finansierades av Vinnova visar att det finns utmaningar, men också möjligheter för mer
innovationsbenägna verkstadsföretag att utveckla cirkulära affärsmodeller. Flera företag har
redan affärsmodeller som stödjer cirkulär ekonomi, exempelvis långlivade produkter, god
underhållsmässighet och renoveringstjänster. Många företag använder höghållfasta,
korrosionsbeständiga och lätta stål i sina produkter som skapar resurseffektivitet och miljönytta i
användarledet.
Cirkulation av material och lång livslängd kan stödjas av företagen genom modulär design,
standardisering samt minskat antal artiklar och reservdelar. Företagen kan tjänstefiera, skapa
end-of-life strategier, öka andelen renoveringar och skapa andrahandsmarknader. Goda
exempel som fångats i projektet påvisar konkurrensfördelar med cirkulära affärsmodeller.
Genom att börja arbetet med innovationsdrivna företag, kan goda exempel spridas till mindre
innovationsbenägna företag. Projektet visade att företag behöver mer stöd och
kompetensutveckling för att utveckla cirkulära affärsmodeller.
Cirkulär ekonomi är principiellt ett industriellt system där material, med hjälp av innovativa
affärsmodeller, cirkulerar i nästintill oändliga kretslopp med optimal resursanvändning, minimalt
råvaruuttag, minimalt genererat avfall och minimal miljöförstörelse. Projektet är ett
samverkansprojekt mellan Högskolan Dalarna, IUC Dalarna, Dalarna Science Park och Triple
Steelix.

Samverkan med stöd till innovatörer
I samverkan med Paper Province (projektägare) och Processum deltar Triple Steelix i ett projekt
som syftar till att stötta innovatörer (privatpersoner, ej företag) inom området hållbar tillväxt.
Projektet VFHT (Verifiering För Hållbar Tillväxt inom skogsbaserad bioekonomi) bidrar med
vägledning, kontakter med potentiella kunder samt ett stort antal kompetenser och testmiljöer.
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Ett bidrag på 50 000 kr kan sökas och kan användas t.ex. till att ta fram underlag som visar på
en idés behovsunderlag, funktion och prestanda, marknadspotential, utveckla strategi och
varumärke, aktiviteter för att få igång nya samarbeten, mm.
Triple Steelix har bidragit med kontakter till flera innovatörer med stålbaserade lösningar, hjälpt
till med ansökningar samt sitter med i utvärderingsgruppen.
Projektet har fått förlängning in i 2019, då medel fortfarande finns kvar att fördela.

Stål som lösning till utmaningar inom offshore förnyelsebar energi
FORT-projektet (Future value chains for Offshore
Renewable Technologies) har under 2018
genomgått ett antal förändringar beroende på
situationen hos våra olika partners. Konkurs och
arbetssituationen hos några parter har medfört att
projektet som helhet hamnat efter i tidtabellen
och budgeten har därför gjorts om. Ett par nya
parter har också tillkommit.
Huvudsyftet med projektet, att hitta 3-4
tillämpningar som kan tas vidare för utveckling
mot nya produkter eller metoder, ser dock ut att
kunna uppnås under 2019. För närvarande finns fem olika idéer under utvärdering.
Ett antal workshops har hållits under året, bl.a. i Borlänge med ca 25 deltagare, där kopplingar
och möjligheter för våra stål- och verkstadsföretag ventilerades tillsammans med stora
behovsägare som t.ex. Vattenfall.
Projektet drev en session under Triple Steelix internationella konferens HTSC 2018 (High Tech Steel
Conference), som denna gång hölls i Västerås med ca 120 deltagare. I Sverige finns ett flertal
företag som utvecklar teknik inom det aktuella området.
Förväntningar finns att ”förnyelsebar energi från havet” som marknad kommer att växa enormt i
framtiden, framför allt internationellt. Stor potential finns beträffande tillgången på energi i form
av vind, våg och tidvatten/strömmar. De tekniska och ekonomiska utmaningarna är dock stora,
men avancerade stål kan här utgöra effektiva lösningar i ett livscykelperspektiv.
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Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller

Under hösten startades ett nytt projekt inom cirkulär ekonomi – Hållbart värdeskapande genom
cirkulära affärsmodeller. Det handlar om att skapa förutsättningar för en mer hållbar
näringslivsverksamhet i Gävleborg. Satsningen riktar sig till små och medelstora företag samt
offentlig sektor. Genom att ge dessa verktyg för att arbeta med cirkulära affärsmodeller ska
projektet skapa förutsättningar för ökad tillväxt i Gävleborg och samtidigt bidra till minskade
koldioxidutsläpp.
Inom ramen för projektet ska cirkulära affärsmodeller utvecklas och implementeras tillsammans
med länets företag. Projektet ska också kartlägga materialflöden för att skapa en marknad för
begagnat material.
Det leds av Region Gävleborg med Högskolan i Gävle, RISE, Fiber Optic Valley och Triple Steelix
som projektparter. Satsningen, som sträcker sig till år 2021, har beviljats medel från Europeiska
regionala utvecklingsfonden samt Region Gävleborgs avdelning för regionala
utvecklingsmedel.
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HTSC – High Tech Steel Conference 2018

I september träffades ledande innovationsutvecklare, forskare och ett 100-tal deltagare på
Steam Hotel i Västerås för att föreläsa eller enbart delta i det tredje High Tech Steel Conference
(HTSC) om avancerade stål.
HTSC är en mötesplats för ståleliten - innovatörer och entreprenörer med briljanta idéer,
chefsforskare från de stora bolagen inom stålindustrin, forskare och professor från högskolor och
universitet kommer även att föreläsa och ge en intressant inblick till en potentiell stark
utveckling i Sverige.
Det händer mycket i stålindustrin och under konferensen var det möjligheter att fördjupa sig i
trender och innovation av framtida material och stålforskning, hållbarhet mm.
På HTSC möttes de bästa innovatörerna de större och mindre bolagen. För den som vill veta
det senaste, och ligga i framkant inom stål- och verkstadsindustrins forskning och utveckling, är
konferensen ett måste.
2018 års upplägg var den största hittills med tre parallella spår, trettiotvå sessioner, en utställning
samt IGNITE Sweden matchmaking event.
Några av talarna som deltog: Minoo Akhtarzand, Landshövding i Västmanland, Greta
D’Angelo, AM Specialist, TwentySeven, Pasi Kangas, Sandvik Materials Technology, Stefan
Larsson Mastonstråle, Inresol, Joakim Nyström, SSAB, Mats Torring, Stena Metall, Gabriel
Strängberg, SEATWIRL AB, Patrik Ölund, Ovako, Tomas Forsman, AB Sandvik Materials
Technology, Annika Strondl, Swerea KIMAB, Robert Leandersson, Seabased Group, Göran
Backlund, SSAB Group, Urban Joelsson, Flowocean AB, Pavel Krakhmalev, Karlstad Universtitet,
Fredrik von Heland, Offshore Access AB, Nader Asnafi, Örebro Universitet, Anton Alveflo,
Uddeholm, Håkan Rosén, Stainless Steel Yachts AB m.fl.
Sommarforskarskolan deltog under HTSC-dagarna.
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YCEAS – 4:de året och 9 doktorander
De större stålföretagen är globala, liksom deras rekryteringsbas. Young Global Center of
Excellence on Advanced steel, YCEAS, bidrar till att svensk stålindustri – och Bergslagen - skaffar
sig ambassadörer runt om i världen.
– Doktoranderna som deltar i YCEAS representerar ett kunskapsnätverk som vi vill ha fortsatt
kontakt med i olika sammanhang och för olika ändamål, säger Tiina Ohlsson, biträdande
processledare på Triple Steelix.
BYGGER STARKA ALLIANSER
Det svenska samhället, högskolorna, stålföretagen och doktoranderna har mycket att ge och
att lära av varandra. YCEAS banar vägen för ett vetenskapligt utbyte av kompetens och har
potentialen att ännu bättre positionera svensk stålindustri och innovation på en internationell
nivå.
– YCEAS ger oss en fantastisk möjlighet att visa upp
svensk stålindustri för studenter från många olika
håll. Jag hoppas att de erfarenheter som de tar
med sig härifrån kan bli utvecklande både för
studenterna och för den svenska stålindustrin,
fortsätter Tiina.
VARIERAT OCH SPÄNNANDE
I samband med 2018 års upplaga av YCEAS, som
arrangerades för fjärde året i rad, deltog nio doktorander från sex universitet i sju länder. Under
två veckor varvades vetenskapliga diskussioner, konferenser och presentationer av
forskningsprojekt med företagsbesök och guidningar i de medverkande kommunerna.
Inför framtiden har vi nu börjat etablera och fördjupa relationer med ett antal universitet i och
utanför Europa i syfte att säkerställa långsiktigheten i verksamheten. Vi har besökt universitet
med relevant forskning inom metallindustrin och fått ett positivt mottagande. Båda parter ser
nyttan av att samarbeta och bygga upp nätverket Young Global Center of Excellence in
Advanced Steel.
– Vår utvärdering visar att doktoranderna är mycket nöjda med mottagandet och med
arrangemanget. Vissa skriver till och med att sommarskolan har överträffat deras förväntningar.
Vi vet också att rekryteringskontakter har tagits. En av doktoranderna som deltog i
sommarforskarskolan 2016 arbetar i dag på LKAB. Bland 2018 års deltagare har samarbeten
startats mellan olika universitet. Nu börjar vi se konkreta resultat av vår satsning, tillägger Tiina
Ohlsson.
Under två veckor presenterade doktoranderna sin forskning hos projektets samarbetspartners: •
Högskolan Dalarna. • Science Center 2047. • Bergslagsregionens stålföretag. High Tech Steel
Conference i Västerås. • Swerea KIMAB
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Om jämställdhetsarbetet
En viktig förutsättning för att företag ska kunna växa och stärka sin innovations- och
konkurrenskraft är att de kan behålla och rekrytera medarbetare med rätt kunskaper och
färdigheter. Jämställda arbetsplats är mer kreativa, fattar klokare beslut och attraherar rätt
medarbetare. Jämställdhetsarbetet är ett horisontellt arbete
som vi bär med oss i alla våra projekt som vi driver i vårt
uppdrag. Under 2018 har vi startat arbetet med testbädd
gender och ledarskap. Vi har genomfört möten med flera
andra organisationer som arbetar för ökad jämställdhet i
industrin. Ex på organisationer är Womeengineers.org,
Metallkvinnor, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin,
Akademi, EIT Raw Materials m fl. Syftet med arbetet är att
undersöka vad som görs för att öka antalet sökande kvinnor
till tekniska utbildningar och till metallindustrin . Tanken är också att hitta former för ett bredare
samarbete mellan dessa organisationer för att kraftsamla och på det sättet nå önskade
resultat. Arbetet har bl a lett till att vi tillsammans med europeiska universitet och organisationer
ansökt om ett talang attraktionsprojekt till EIT Raw Materials program livslångt lärande.
Under HTSC 2018 genomfördes ett aktiv hantering av föreläsare för att försöka få flera kvinnor
som föreläsare. Trots hård ansträngning lyckades vi inte nå målet att få hälften av talarna att
vara kvinnor så mycket återstår och vi strävar efter att accelerera processen. I vår satsning på
internationellt forskningsnätverk där vi bjuder in internationella doktorander till en två veckors
Sommarforskarskola strävat efter att få fler kvinnliga sökande. Ur ett internationellt perspektiv är
antalet kvinnor i industrin lägre än i Sverige och därför angeläget att vårt arbetet sker på både
nationell och internationell nivå.

Impinging jet - teknik för kylning av stål
Högskolan i Gävle har under 2018 invigt en unik testutrustning för kylning av platta produkter.
Den nya testriggen kompletterar högskolans testbädd för kylning av metaller. Vid den
välbesökta invigningen talade representanter för bland annat Vinnova, Jernkontoret, SSAB och
Tillväxtverket.
Testbäddsprojektet för kylning av metaller var från början ett samarbete mellan Högskolan i
Gävle och stålindustrin. Inledningsvis deltog Ovako, Höganäs och SSAB, och nu ingår även
Uddeholm och ytterligare ett trettiotal metallföretag.
Testbädden är en mötesplats, och den bildar ett nätverk mellan akademi och näringslivet.
Deltagare från näringslivet kan vara stålföretag, andra metallproducenter, tillverknings- och
verkstadsindustri, samt andra som arbetar med produkt- och processutveckling.
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– Det är jättebra att Högskolan i Gävle tar det här initiativet. Den här typen av neutrala
mötesplatser behövs för att man ska kunna vara innovativ, säger Gert Nilson, teknisk direktör på
Jernkontoret.
Den nya testriggen är unik på flera sätt. Dels är den så stor att företagen kan testa objekt som i
storlek kommer ganska nära färdiga industriprodukter, dels kan kylningen varieras så att den
möjliggör tester med exakta kylkurvor.
– Konkurrensen ökar hela tiden. Kina, med sina resurser, har nu även börjat med specialstål. Det
är helt avgörande för svensk stålindustri att hela tiden forska och vidareutveckla sina produkter
och att det då är specialstål som gäller, sa Bahram Moshfegh, professor i energisystem och
projektledare vid Högskolan i Gävle, vid invigningen.

Innovativ trädgårdskniv
Anja&Anton, Mojave Grönt, har under året jobbar
för att lansera sin innovativa trädgårdskniv. Ett
verktyg för både den professionella odlaren och
amatören som älskar att gräva i myllan. Alla delar
är närproducerade och stålet kommer från
Sandvik. Triple Steelix har stöttat inledningsvis i
framtagandet av detta utmärka verktyg.
Anja&Anton har uthålligt trott på sin innovation
och aldrig gett upp. Nu snart finns den på
marknaden
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Almedalen, stålindustrin enades
Vid ett möte i Almedalen enades stålindustri, industrikommuner i Gävleborg och Dalarna och
Högskolan Dalarna om satsningar på kompetensförsörjning för stål – och verkstadsindustrin som i
dag är i stort behov av ingenjörer, tekniker och personer med annan relevant kompetens.
Utifrån vikten av samverkan mellan Triple Steelix och våra samarbetspartners enades
representanterna om att:
• Ta fram ett underlag och analys utifrån stålets värdekedja inom det geografiska området
Gävle-Göteborg, för att tydliga göra vilka gemensamma kompetensförsörjningsbehov som stål
– och verkstadsindustrin står inför.
Region Dalarnas analyiker Peter Möller har tagit fram ett underlag som visar på det
gemensamma behovet. Peter har också lanserat arbetet nationellt i sitt nätverk inom REGLAB.
• Aktörerna ska gå från samverkan till samskapande och därmed öka tempot i det
gemensamma arbetet
Triple Steelix presenterade ett förslag till arbetssätt på Högskolans Industri dag i december 2018.
Arbetet fortsätter inom S3 piloten och tillsammans med Jernkontoret
• Att lyfta attraktiviteten och visa på
möjligheter och goda förutsättningar att
arbeta på stål – och verkstadsföretag i
Bergslagen.Där behöver man också se att
arbetskraften är mer mobil och rörligare
än någonsin och ofta bor och arbetar på
olika orter, vilket bl.a. ”Den Stora
jobbstudien” från Kairos Future visar på.
Arbetet med att lyfta industrins
attraktionskraft nationellt och
internationellt pågår i EU-projekt,
Sommarforskarskolan och EIT Raw Materials.
Triple Steelix arbetar som neutral part för att samarbetet vidareutvecklas och intensifieras.
-¬Tillsammans med industrin kan vi som kommun få ökad kunskap om kompetensbehovet och
djupare insikter i arbetet med att skapa attraktiva platser att bo, leva och verka i, säger Peter
Kärnström, Kommunstyrelsens ordförande i Sandviken.
-Utvecklingen får inte låsas in i kommunala eller regionala gränser. Stål- och verkstadsindustrin
finns i många delar av landet och dess betydelse för tillväxten är nationell. Kommunerna har
dock ett stort ansvar att locka kompetenser till våra orter som industrin behöver, säger CarlMichael Raihle, Ovakao Hofors.
-Som högskola arbetar vi i långa cykler och kan inte förväntas producera snabba lösningar på
akuta problem. Det är vårt ansvar att bygga framtidens kompetens, utifrån industrins utveckling
och framtida behov, säger Martin Norsell, rektor för Högskolan Dalarna.
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Kommunikationsaktiviteter under året
•
•
•
•
•
•
•
•

69 nyhetsbrev och inbjudningar skickats ut
68 nyhetsbrev och inbjudningar publicerades på webben
25 pressmeddelande via MyNewsDesk
23 artiklar publicerades av externa press och media
29 artiklar publicerades av TS samarbetspartners
Flera intervjuer på SVT Dalarna och Sveriges Radio
135 inlägg på Triple Steelix LinkedIn sida
35 inlägg på YCEAS LinkedIn sida

Kvantitativa resultat för 2018
Nya varor

3

Nya tjänster

1

Nya prototyper

2

Nya processer

4

Vetenskapliga publikationer

5

Nya företag

1

Medverkande företag

71

Medverkande forskare

66

Reflektioner ur följeforskarrapporten gällande 2018
I korthet kan verksamheten under hela 2018 beskrivas som en tid präglad av stora insatser för
att skapa ordning i verksamhetens ekonomi samt att söka medel för framtida utveckling
parallellt med att förbereda för avveckling. För att reda ut verksamhetens ekonomi tillförde
Jernkontoret resurser i form av ekonomichef som i samråd med anställda ekonomer skapade
ordning. Större projekt som tidigare initierats (till exempel Katis och Forte) fortsatte som planerat
samt projekt inom området resurseffektivisering. Personen ansvarig för utvecklingsområdet ”Öka
resurseffektiviseringen” har varit uppbokad i pågående projekt. Detta bör dock ses som en riktig
prioritering med tanke på tilltagande diskussioner om miljö och klimat samt ökat intresse för
”cirkulär ekonomi”.

Utöver insatser för att skapa ordning och långsiktig finansiering samt för att säkerställa en
organisatorisk plattform för framtida verksamhet har stor kraft lagt på att söka medel för
tematiska satsningar, t.ex. den internationella doktorandskolan inom avancerat stål. En
utmaning i denna ambition har varit att finna en lämplig ägare av initiativet.
Styrelsen har löpande fått ta del av de förslag och de ansträngningar som den operativa
personalen gjort. Med anledning av hur projektet kom att bli organiserat så har det funnits
brister i funktionaliteten, vilket medarbetarna i projektet har fått hantera löpande.
Retrospektivt är dock bedömningen att den nya processledaren i samarbete med
rekryterad biträdande processledare har löst den situationen så bra som möjligt.
Rapporten i sin helhet rapporteras in till Vinnova.
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Team Triple Steelix 2018
Larz Ignberg, MSC

Tiina Ohlsson

Utbildning inom materialfysik. Lång
erfarenhet av FoU och
innovationsprocesser inom
metallindustrin i en global miljö.
Utveckling av material, processer
och tillämpningar i nära samarbete
med kunder och övriga nätverk.
Strategi och verksamhetsutveckling
i ledande befattningar. Har på Triple
Steelix ansvarat för utvecklingsområdet Värdekedjan, framför allt
mot produktutveckling och tillväxt
hos små och medelstora företag i
samarbete med stålindustrin.

Tiina är pedagog och har sedan
slutet av 90 talet arbetat som chef
och ledare mestadels inom
offentlig sektor på kommunal,
regional och nationell nivå.
Regional utveckling och tillväxt,
besöksnäring och
infrastrukturplanering är ex på
områden som Tiina arbetat med.
Vid två tillfällen har Tiina tidigare
varit engagerad i Triple Steelix i
styrgrupper och styrelse. Idag
ansvarar Tiina främst för
utvecklingen inom attraktivitet och
kompetens mot stål och
verkstadsindustrin.

Nicklas Tarantino, BSC

Karin Wells

Bakgrund som energiexpert,
projektledare och verksam-hetschef
på industri- och konsultföretag.
Erfarenhet från energisektor, skogs,
stål- och verkstadsindustri. Har god
kunskap om processer i stål- och
verkstads-industri samt tillgång till
ett stort kontaktnät inom material,
industriella processer och energi.
Ansvarar på Triple Steelix för
utvecklingsområdet Resurseffektivitet kopplat mot stål- och
verkstadsindustrin, med fokus på
ekologisk hållbarhet, hållbara
leverantörskedjor och hållbara
energiapplikationer
med stålet som bas.

Controller

Carolyn Stanley, MBA

Patrick Olsson, MSC

(from 16 februari 2017)
Carolyn har en MBA med inriktning
mot internationell marknadsföring
med ett erfarenhetskapital som till
största del kommer ifrån marknadskommunikation, PR och strategi på
global nivå. Hon har lång erfarenhet
inom strategisk utveckling, planering och utvärdering.
På Triple Steelix ansvarar Carolyn
för strategisk kommunikation och
framtida positioneringsutveckling

Patrick har en MSc i metallurgi
grunden, men intresset för
hållbarhetsfrågor tog helt över
redan 1999. Han har bland annat
arbetat som miljökonsult i egen
verksamhet, miljöchef och
konceptutvecklare kring
förbättringsarbete.
Sedan 2008 har han ansvarat för
Clean Production Center (CPC) i
Hofors som utvecklar ny teknik för
en hållbar stålproduktion genom
att sammanföra offentliga
resurser med forskning, industri
och SME.
Triple Steelix är en plattform för
nya och gamla CPC-projekt.

Ulf Borbos, BSC, Fil kand

Gert Westargran, MSC,

Ulf har mer än 20 års erfarenhet
som företagsledare och affärsutvecklare.
Han har dokumenterad bakgrund
inom IKT-infrastruktursindustrin och
har de senaste 10 åren varit aktiv
inom det svenska nationella
innovationssystemet.

TECH. LIC
Civ. ing. vid KTH Väg &
Vattenbyggnad samt Teknisk Lic
vid Stålbyggnad. Varit verksam i
stål-, teknikkonsult-, kontroll- och
certifieringsföretag för kunder i
fordons-, verkstads- och
stålindustrin.
Leder hos Triple Steelix f.n. ett
samverkansprojekt som syftar till
att hjälpa svensk industri hitta nya
affärsmöjligheter på en växande
global marknad inom förnyelsebar
energi till havs.
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Erik Sebell
Petra Karlsson

Controller, tom juni 2018

Controller, tom april 2018

Bosse Lilja

Karl W Sandberg

Bosse började tidigt jobba som
verktygstekniker i ett litet
familjeföretag. Därefter blev han
gymnasielärare på en verkstadsteknisk utbildning och sedan
utvecklingsledare för skräddarsydda
utbildningar anpassade till den
lokala industrin. Efter några år gick
resan vidare till Industriellt
Utvecklings Centrum i Dalarna AB,
där han började som projektledare
för projekt ”rostfritt” tillsammans
med dåvarande Avesta Sheffield
och ett 40-tal regionala företag.
Projektet var en av grundstenarna i
det som sedan blev Triple Steelix,
där han arbetat i processledningen i
två omgångar.

Karl är doktor i kognitiv psykologi,
docent i arbetsvetenskap, ingenjör
i teleteknik, seniorforskare vid
Arbetslivsinstitutet med inriktning
småföretag och tillväxt – och
har examen i teknisk databehandling. Idag universitetslektor/docent inom strategiskt
lärande och utveckling, inriktning
ledarskap, hållbart arbetsliv och
kompetens. Har medverkat
i flera nationella och internationella forsknings-, utvecklings- och
utvärderingsprojekt.
Yrkeserfarenhet från industrin
(Gränges Nyby Bruks AB,
Grängesbolag Oxelösunds
Järnverk, Nyby Uddeholm AB,
ASEA (ABB) och Volvo BM.)

Hans Lundkvist, Ph.D.
Högskolan Dalarna
Doctor of Technology
Utfärdande myndighet Luleå
University of Technology, 2017.
Hanse har under 2018 varit
följeforskare åt Triple Steelix 2.0.
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