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Tecken på
förändring
Det tyska Ruhrområdet är Europas kulturhuvudstad 2010. Ett
event var att markera
tidigare kolgruvor med
stora ballonger. En av
dessa sponsrades av
Atlas Copco.
TEXT ATLAS COPCO
FOTO RUHR2010

Klockan 12 lördagen den
22 maj skickade den europeiska kulturhuvudstaden
RUHR.2010 upp 311 gula,
stora heliumballonger 80
meter upp i luften. De kallas
”ShaftSigns” och var under
nio dagar i maj 2010 världens
största konstinstallation.
En fyra meter stor ballong
skickades upp av medarbetare från Atlas Copco.
Företagets verksamhet i Essen ligger precis ovanför den
tidigare gruvan Ernestine som
invigdes 1873, samma år som
Atlas Copco grundades.
Genom att märka ut de
gamla gruvschakten i Ruhrområdet med stora ballonger
synliggjordes hur den tidigare
kol- och stålregionen har
omvandlats till en modern
metropol.

ATLAS COPCO HAR HUNDRATALS
KUNDCENTRA VÄRLDEN ÖVER.
För kontaktinformation, besök
www.atlascopco.com

Tryckluft för en
vital industri

Hållbar produktivitet

9853 8056 02-SW

Atlas Copco AB
SE-105 23 Stockholm, Sweden
Phone: +46 8 743 80 00
reg. No.: 556014-2720
www.atlascopco.com

TEXTILINDUSTRIN
I BANGLADESH

Ett starkt
koncept
visar vägen
BÄTTRE STÄDER, BÄTTRE LIV S VATTEN ÅT ALLA S FULL FART FÖR BILINDUSTRIN

HÅLLBAR PRODUKTIVITET

innehåll

2010/2011

28

NYTÄNKANDE GYNNAS Stora förändringar i den
växande bilindustrin gynnar flexibla leverantörer som
tänker på miljön.

4
TEXTILINDUSTRIN Atlas Copcos kompressorer
bidrar till ökad produktivitet för Bangladeshs
viktigaste exportindustri.

16
VATTEN AV STOR BETYDELSE Atlas Copcos
organisation Vatten åt Alla förbättrar livet i utsatta
samhällen.

24

6
DET MODERNA SAMHÄLLET Dagbrott världen
över är en förutsättning för vår moderna livsstil.

INNOVATIVT PARTNERSKAP Atlas Copco och
gruvjätten Rio Tinto samarbetar bland annat för att
skydda djurlivet i norra Kanada.

36
VÄXANDE MARKNAD Atlas Copcos största marknad finns i Kina och alla ekonomiska indikatorer visar
att den blir allt viktigare.

20
SÖKER SKILLNADER Helena Hedblom, chef för
Atlas Copco Secorocs forsknings- och utvecklingsavdelning, ser mångfaldens fördelar.

62

40
STADSLIV På världsutställningen Expo 2010 i

FOSSILA FYND Vid en avlägsen kust i södra

Shanghai visades spjutspetsteknik för att skapa
bättre städer och ett bättre liv för stadsborna.

Australien har forskare hittat fossiler som ger oss
nya kunskaper om dinosaurierna.
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Redaktör Kelly Langpap
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ALLT
VAD tygen
håller
Bangladesh viktigaste exportvaror kommer från textilindustrin.
Här finns också den största kvinnliga
arbetskraften. Med kompressorer från
Atlas Copco är produktiviteten hög.
Text Atlas Copco Foto getty images/Atlas Copco
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Bangladesh är ett fattigt land, men
landets frihandelspolicy har under de senaste två decennierna bidragit till ekonomisk tillväxt och ökat välstånd. Den
ekonomiska utvecklingen är resultatet
av utländska direktinvesteringar, bidrag
från emigranter och framför allt exportintäkter. Under 2009 svarade textil- och
konfektionssektorn för 77 procent av
Bangladeshs totala varuexport.
Textilindustrin står för hela 45 procent

källa: Atlas Copco; who.int

HÅLLBAR PRODUKTIVITET

EKONOMISK TILLVÄXT

Kvinnor i Bangladesh
BEFOLKNING: 159 miljoner.
Födelsetal: 2,34 födslar per kvinna.
Läskunnighet bland vuxna:
53,9 procent för män, 40,8 procent
för kvinnor.

4

Textilindustrin sysselsätter 3 miljoner,
varav 90 procent är kvinnor.
Andelen fattiga har minskat med 20 procent sedan början av 1990-talet, men
50 procent av befolkningen lever ändå på
mindre än 10 kronor per dag.

Atlas Copco i Bangladesh
Atlas Copco (BD) Ltd. är ett nytt kundcenter
med en liten servicegrupp som nu expanderar.
Kompressorer med varvtalsreglerat drivsystem
(VSD) bidrar till hållbar produktivitet med lägre
energiförbrukning och mindre underhållsbehov.

av landets industriarbete. Den bidrar
till fem procent av BNP och ger arbete åt över tre miljoner människor, främst
kvinnor.
Tryckluft är avgörande för att
driva textilindustrin och inom det här industrisegmentet dominerar Atlas Copco.
De flesta textilföretag använder Atlas
Copcos oljefria kompressorer för att uppfylla europeisk och nordamerikansk stan-

dard för kvalitetstextilier. Med oljefri
tryckluft garanteras att produkterna inte
blir förorenade. Opex-Sinha-koncernen
har till exempel 16 oljefria kompressorer.
– Atlas Copcos kompressorer är mycket effektiva. Kompressorerna reducerar
våra kostnader för energi och underhåll,
och minskar miljöbelastningen. Den helt
oljefria luften är mycket viktig för att vi
ska kunna säkerställa kvaliteten i de färdiga produkterna så att vi uppfyller våra

kunders förväntningar. Vi har även andra
kompressorer, men inga med samma prestanda som Atlas Copco-kompressorerna,
säger Nasimul Ghani, chef för OpexSinha-koncernen.
Textil- och konfektionssektorn har skapat nya arbetstillfällen med högre löner och
bidrar till kvinnors ekonomiska oberoende. Med ökad produktivitet inom textilindustrin bidrar Atlas Copco till att minska fattigdomen och höja kvinnornas status.

www.atlascopco.com
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HÅLLBAR PRODUKTIVITET

Naturtillgångar

Överraskande fyndigheter
Våra hushållsapparater och annan
hemelektronik som batterier, tvapparater, klockor och lampor innehåller alla metaller och mineraler som
brutits ur malmen i en gruva. Inte så
konstigt kanske, men visste du att det
också gäller de här produkterna?

Böcker görs inte bara av papper ut-

an också av lera, kalksten, natriumsulfat och fältspat.
Kläder är inte bara gjorda av fibrer

som bomull, linne, ull och olika
syntetmaterial. De innehåller antagligen också boron, halit (stensalt), molybden och svavel – eller så
användes dessa ämnen i tillverkningen.
Kosmetika innehåller ofta mine-

raler som järn, kisel, kalksten och
talk.
Mineraler ger också färg åt vår

värld. Färg innehåller titan, lera,
kalksten, glimmer, talk, koppar,
fluor, järn, volfram, zink och
kadmium.
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Mineraler
bygger det
moderna
samhället
Gruvindustrin utvinner årligen många miljoner
ton metaller och mineraler ur dagbrott. Dessa
används överallt – i verktyg och byggnader, men
också för att leda den elkraft samhället förbrukar.
Kort sagt: metaller och mineraler är en förutsättning för det moderna samhällets existens.
Text Mark Cardwell Foto Atlas Copco/iStockphoto/getty/cODELCO

Chiles statsägda gruvjätte
Codelco utvinner cirka 15
procent av världens koppar.
KÄLLA: miningweekly.com; research.gold.org; sti.nasa.gov; mayoclinic.org; imf.org; cia.gov; eurasianet.org; eia.doe.gov; world-nuclear.org;
coaleducation.org; copper.org; mountauburnhospital.org; maden.org.tr; Consulate of Chile

www.atlascopco.com
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HÅLLBAR PRODUKTIVITET

Naturtillgångar

kopparkungen

Huvudådern

”Enorm” är det ord som bäst beskriver den chilenska gruvan
Chuquicamata. Gruvan har under större delen av 1900-talet
varit det dagbrott som årligen producerat mest koppar i hela
världen – 29 miljoner ton.

”Chuqui”, som lokalbefolkningen kallar
dagbrottet, ligger på 2 800 meters höjd
i en öken i norra Chile. Den sträcker sig
över 13 kvadratkilometer och är drygt
850 meter djup. Dagbrottet ägs och sköts
av Codelco, Chiles statliga gruvjätte.
Chuquicamata-gruvan med dess stora
smältverk och raffinaderi erbjuder tusentals arbetstillfällen och står för en stor
andel av Chiles export.
Codelco producerar 15 procent av världens koppar. När de behöver utrustning
och tjänster för en gruvdrift utan driftstörningar så vänder de sig till internationellt
ledande leverantörer inom gruvindustrin.
Ett exempel är det femårsavtal
företaget slöt med Atlas Copco 2008.
Codelco hyr utrustning från Atlas Copco:
oljefria portabla kompressorer för lågt och
medelhögt tryck, generatorer, belysningstorn, svetsar och plattformar som används
i det stora dagbrottet och på andra platser i
norra Chile.
Atlas Copco tillhandahåller också underhåll och service dygnet runt. Uppdraget
har resulterat i en trippel certifiering för
kvalitet, miljö samt hälsa och säkerhet på
arbetsplatsen.
8 achieve 2010
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– En certifiering kan inte garantera att
olyckor inte händer, men den försäkrar
användaren om att processerna är ordentligt kontrollerade och att det finns noggranna rutiner för felsökning om problem
skulle uppstå, säger Jaime Romero Words,
chef för utrustning och service inom Atlas
Copcos division Specialty Rental.
– Certifieringarna speglar vår ambition att
erbjuda service av hög kvalitet, att undvika
negativ miljöpåverkan samt visa omsorg om
våra anställdas och våra kunders arbetsmiljö.
Certifieringarna var, tillsammans med vårt
starka varumärke och den höga kvaliteten

Med tanke på att Chile på det
bredaste stället bara mäter 36 mil
från öst till väst, kan det vara förvånande att landet är en internationell
jätte inom gruvdrift och utvinning
av ädelmetaller – främst koppar.
Utvinningen startade på 1820-talet.
Nu svarar koppar för ungefär hälften
av Chiles export och utgör en stor
andel av landets BNP. Under 2009
utvann Chile 5,4 miljoner ton koppar, vilket motsvarar 35 procent av
världsproduktionen. Det gör Chile till
kungen av koppar.

och prestandan på våra produkter, nödvändiga för att vi skulle få kontraktet.
Enligt Jaime Romero Words är hyreskontraktet förmånligt för Codelco eftersom
kopparjätten varken behöver köpa maskiner
eller teckna något servicekontrakt.
– När en kund som Codelco bestämmer
sig för att hyra maskiner vill de att allt ska
fungera. De vill inte lägga tid på att upphandla maskiner, rekrytera personal eller
ordna med service. Om det skulle uppstå
några problem så finns vi här. Först byter
vi ut maskinerna, sedan lagar vi dem,
säger Jaime Romero Words.

Från verktyg till vackra leenden
Det moderna samhället skulle se
mycket annorlunda ut om inte koppar fanns. Kopparns förmåga att
leda elektricitet är i en klass för sig.
Den är dessutom mycket formbar
och korroderar långsamt. Koppar är
den mest använda metallen för elledningar och är en viktig beståndsdel i många legeringar, som mässing

(koppar och zink), nysilver och äkta
silver. Till och med i tandfyllningar,
som amalgam, finns det koppar.
Koppar används också i världens
första kända legering – brons – som
användes i de vapen och verktyg
som tog människan från stenåldern
till bronsåldern.

Australiensare
bryter arktiskt järn

Atlas Copco har 18 personer
på plats i norska Sydvarangergruvan - allt för att ge service
dygnet runt, året om.

Ett företag från Australien
har återupptagit verksamheten
i en gammal järnmalmsgruva
i nordligaste Europa.
Sydvarangergruvan i norska
Finnmark, 40 mil norr om polcirkeln, nära
den ryska gränsen, stängdes 1996. En ny
ägare, australiensiska Northern Iron, återupptog nyligen verksamheten efter en omfattande upprustning.
– Vi har jobbat hårt för att starta gruvan. Det har inte varit lätt, men nu börjar allt falla på plats och vi är inne på vårt
första år med full produktion, säger John
Sanderson, vd för den nyöppnade gruvan.
Atlas Copco är en av de större leverantörerna och förser företaget med bergborriggar och bergborrningsverktyg, kom-

pressorer, ljustorn, hydraulhammare och
annan utrustning. Företagets omfattande service- och underhållsprogram ser till
att maskinerna fungerar som de ska utan
driftstopp.
De tre fyndigheterna i Sydvaranger –
Hyttemalmen, Kjellmannsåsen och
Bjørnevatn – innehåller kvartsbandad
magnetisk malm som är känd för att vara
mycket hård och svår att borra i. Trots det
anser John Sanderson att företaget är väl
rustat för uppgiften.
– Vi är säkra på att vi har gjort rätt val,
säger han.

Avtal om
pålitlig service
Det blir inga driftstopp i
Sydvarangergruvan.
– Vårt serviceavtal med
Northern Iron gäller dygnet runt,
året om, och rör allt från underhåll
av utrustning till omfattande operatörsutbildning. Vi har 18 personer i gruvan och fler kommer att
behövas i framtiden, säger Anders
Berglund, Atlas Copcos Oslobaserade eftermarknadschef.
Vad det gäller servicegruppens omfattande åtagande säger
Anders Berglund bara:
–Det har fungerat fint.

www.atlascopco.com

achieve 2010 9

HÅLLBAR PRODUKTIVITET

Naturtillgångar

Guldläge för

turkiet
I Turkiets största guldgruva används
den senaste tekniken för en driftsäker
produktion.

I Turkiet har guldet alltid
glimmat. Världens första guldmynt
präglades här i dåtidens Lydien år
600 f.Kr. Under det Osmanska riket
var Istanbuls stora basar en internationell knutpunkt för handeln med
guld. Turkiet har länge importerat
den dyra ädelmetallen, men i dag
har landet blivit en betydande producent. Atlas Copco bidrar genom
att förse den största guldgruvan
med utrustning.
I västra Usak-provinsen ligger
dagbrottet Kisladag som startade sin
kommersiella produktion av guld
under 2006. Företaget använder lakning som utvinningsmetod då malmen är låggradig. Sedan 2008 ägs
och drivs gruvan av ett turkiskt dotterbolag till Eldorado Gold Corp.
Enligt Ahmet Raci Uslu, chef
för gruvan, har produktionen ökat
stadigtsedan man började använda
Atlas Copcos bergborriggar. Under
2006 utvanns två miljoner gram
guld, vilket med utrustningen från
Atlas Copco stigit till tre miljoner
gram redan första halvåret 2009.
– Produktionen är avhängig av det
antal borrmeter vi klarar av. I juni
10 achieve 2010

2009 borrade vi nästan 48 000 meter
och vi tänker fortsätta på den nivån.
Det är därför vi valde Atlas Copco
som leverantör, säger Ahmet Raci
Uslu.
Atlas Copcos riggar och borrkronor har mycket hög borrsjunkning
genom det vulkaniska berg som täcker gruvområdet. Det har bidragit till
en förväntad produktion på 1,73 miljoner ton malm i månaden.
Produktiv borrning handlar
om balansen mellan borrsjunkning
och borrkronans livslängd. För att
bibehålla en hög borrsjunkning behöver stiften på borrkronan regelbundet
slipas om. I Kisladag-gruvan använder man sig av Atlas Copcos slipmaskin BQ2. Varje borrkrona slipas om
två till tre gånger. Kompetensen hos
sliparna förlänger borrkronans livslängd, som på så vis kan öka lönsamheten i produktionen.
– Vi har vår egen underhållsverkstad och egna mekaniker, men får
bra support från Atlas Copco med
reservdelar och förbrukningsvaror.
Det gör vårt jobb enklare, säger
Ahmet Raci Uslu.

www.atlascopco.com

”I juni 2009 borrade vi
nästan 48 000 meter och
vi tänker fortsätta på den
nivån. Det är därför vi
valde Atlas Copco som
leverantör.”
Ahmet Raci Uslu, chef för guldgruvan i Kisladag

Mer än 100 000 arbetstillfällen
I Turkiet finns ungefär fem
dussin olika mineraler och
metaller, inklusive mineral
reserver av barium, boron,
lera, smärgel och strontium,
vilka har gett upphov till en
mångfald av viktig gruvdrift
och produktionsindustrier.

Gruvnäringen svarade för
1,4 procent av landets BNP
2005 (40 miljarder SEK), med
andra ord en tvåsiffrig tillväxt
det året – liksom de flesta
år under decenniet. Mer än
100 000 personer arbetarnu
inom gruvnäringen.

turkiet
kazakstan

Guld gör mer
än glimmar
Guld har många industriella
användningsområden:

ELEKTRONIK
. Guld – en ledare
som aldrig rostar – används för
anslutningar och kontakter i
många olika elektronikprodukter, allt från mobiltelefoner till
GPS-utrustning.
RYMDEN. Ett mycket tunt genomskinligt guldlager täcker
visirets insida på astronautens
hjälm och skyddar mot skadlig
solstrålning.
MEDICIN. I behandlingen av
prostatacancer kan läkarna
implantera små guldkorn, eller
”frön”, i patientens prostatakörtel. Guldet hjälper till att ringa
in cancern under strålbehandlingen.

www.atlascopco.com
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Naturtillgångar

Rikt på naturtillgångar
Kazakstan är ett vidsträckt land mellan
Ryssland, Kina och Kaspiska havet som
upplever en gruvrenässans. Det är också
ett bra exempel på Centralasiens växande
välstånd.
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”Vi har introducerat utrustning för
spränghålsborrning i Kazakstan för att
öka produktiviteten och sänka driftskostnaderna.”
Under Kazakstans milsvida slätter döljs många mineraler.
Dessutom finns mycket stora kol
reserver i stäppen i norr.
Under de senaste åren har många
av landets kolgruveföretag valt
Atlas Copco som leverantör av
bergborrutrustningar för att öka sin
produktivitet och sänka sina kostnader.
Två företag, Bogatyr Komir och
Borly Coal, använder Atlas Copcos
riggar för spränghålsborrning.
Dessutom är Borly Coal först i
världen med att använda en eldriven
borrigg.
Andra Atlas Copco-riggar används också för att utvinna olika
mineraler, olja och gas. Nyligen levererades landets första borrigg för
olja och gas, vilket har ökat exploateringen av det stora metangasfältet
i området Karaganda.
Atlas Copcos riggar för spränghålsborrning används också av
Kazakhmys Copper Company och
Aktobe Copper Company i kopparregionen i landets västra del, medan

Kazakstans lovande framtid
Sedan Kazakstan lämnade
Sovjetunionen 1991 och förklarade
sig självständigt har landets ekonomi blomstrat, delvis tack vare
landets stora oljereserver.
Mellan 2000 och 2007 befann
sig landet i högkonjunktur med en
ekonomisk tillväxttakt på närmare
tio procent, bland annat genom de
stigande oljepriserna. Drabbad av
den globala konjunkturnedgången
har tillväxttakten under de senaste
åren varit mer blygsam.
Under 2008 producerade Kazak-

stan 1,4 miljoner fat olja per dag,
mer än dubbelt så mycket jämfört
med tio år tidigare. Landet sitter
på en tredjedel av världens kromoch manganfyndigheter och blev
2009 världens ledande producent
av uran. Landet producerar också
mycket stora mängder vårvete.
Den totala arbetskraften beräknas till 8,7 miljoner: 50 procent arbetar i tjänstesektorn, 30 procent
inom jordbruket och 20 procent
inom industrin.

Gömda skatter
Kazakstan är mycket rikt på
fossila bränslen, metaller och mineraler. Landet hör till de tio främsta i världen med sina reserver av
mangan, krom, bly, zink, koppar,
titan, bauxit, guld, silver, fosfat,
svavel och uran – som efterfrågas
starkt av mäktiga grannar som
Ryssland och Kina. Utvinningen
av olja och gas är de klart viktigaste drivkrafterna i Kazakstans
ekonomi, samtidigt utgjorde produktionen och exporten av järnhaltiga mineraler 19 procent av
BNP år 2009.

borriggen Pit Viper 275, som gör
hål som är upp till 270 millimeter i
diameter, används i Vas guldgruva.
– Vi har introducerat utrustning
för spränghålsborrning i Kazakstan
för att öka produktiviteten och sänka driftskostnaderna, men det har
inte varit lätt, säger John Stinson på
Atlas Copco. Enligt honom har det
varit en utmaning att introducera
nya idéer kring hålens diameter,
pallhöjden och antalet borrmeter
per år när man använder eldrivna
roterande borrar.
Många gruvföretag har också
gått över till dieseldrivna hydrauliska bergborraggregat och så kallade
sänkborrmaskiner, ”Down-The-Hole”
(DTH).

www.atlascopco.com
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VD HAR ORDET

Hängiven en
hållbar utveckling
Atlas Copcos vd och koncernchef Ronnie Leten flyttade från Belgien till
Sverige i juni 2009. Här berättar han om vikten av kundfokus och vad det
innebär att leda en organisation som arbetar för hållbar produktivitet.
Text & Foto Atlas Copco

Hur vill du sammanfatta ditt första år som vd?

Som vi alla vet var 2009 ett tufft år. Det var en utmaning för både företaget och medarbetarna. Men om vi
ser till resultatet var det ändå mycket positivt eftersom
vårt hårda arbete gav utdelning. Det var också en utmaning att börja ett nytt arbete och att komma till ett nytt
land och en ny befattning med andra ansvarsområden.
Man måste anpassa sig och när jag ser tillbaka känner
jag mig trygg inför framtiden.

Vilken har varit koncernens största
utmaning?

Det har varit att balansera resurser och ansträngningar. Å ena sidan var vi tvungna att kraftig dra ner på
våra investeringar och resurser. Å andra sidan såg
vi områden med stora möjligheter.
Den kombinationen är alltid svår att hantera. Om
vi ser till resultatet klarade vi situationen riktigt bra.
Jag är mycket nöjd med hur vi har stärkt vår tillväxtplattform.

När du tog över som vd gjorde du en lista
på några ämnen som hade hög prioritet för
dig: öka mångfalden, driva innovation, öka
närvaron på tillväxtmarknader och ständigt
förbättra verksamheten. Varför just dessa
punkter?

Förra året sålde vi våra produkter i 174 länder. För att
leda ett företag med en sådan geografisk mångfald krävs
14 achieve 2010
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en ledning som representerar de människor som faktiskt
gör jobbet. Den andra dimensionen är könsfördelningen.
Storföretagen konkurrerar om de största talangerna. Om vi
bara rekryterar från halva befolkningen har vi ingen chans
att klara oss i konkurrensen.
När det gäller innovation så ska vi vara bäst på det i vårt
dagliga arbete. För att åstadkomma det behöver vi kunna
erbjuda talangerna de verktyg och möjligheter som behövs
för att bidra till företagets framgång.
Inom Atlas Copco ligger vi redan långt fram när det
gäller närvaron på tillväxtmarknaderna. Vi ska finnas där
våra kunder finns, och än viktigare, vi ska utveckla verksamheten där och vi ska göra det tillsammans med våra
kunder.
Att ständigt förbättra verksamheten är viktigt. Det räcker inte med bra idéer, de behöver också förverkligas på ett
bra sätt. När vi till exempel säger att vi vill börja tillverka
på nya orter måste tillverkningen där bedrivas lika bra som
på alla andra platser.

Hur har du kunnat stötta företagets kunder
genom krisen?

Det viktigaste stöd vi kan erbjuda våra kunder är att
se till att de lösningar vi levererar är de mest effektiva
för deras behov. Vi levererar hållbar produktivitet.

Har Atlas Copco tillräckligt fokus på kunderna?
Alla i organisationen måste ha en ”känsla” för våra
kunder. Vi ska ta in kundperspektivet och få alla våra

anställda att engagera sig i kundernas framgång.
Allt vi gör, vare sig det handlar om kundfinansiering,
service eller inköp, gör vi för att våra kunder ska vara
nöjda. Det är vår viktigaste utmaning.

Vad kan förbättras ytterligare?

Vi behöver arbeta mer med kompetensutveckling. Det
handlar lika mycket om regelbunden utbildning som att
möta nya miljöer och nya affärsvillkor.

Om vi ser framåt, vilka är prioriteringarna?

Vi kan alltid bli bättre inom alla områden. Vi kan
öka innovationstakten, vi kan se till att mångfalden
förbättras och vi kan göra våra produkter mer till
gängliga.
Förbättringar inom dessa områden kommer bara att
göra en verklig skillnad om vi samtidigt blir ännu mer
fokuserade på våra kunder och deras behov.

Slutligen, Atlas Copco har lanserat ett helt
nytt varumärkeslöfte i år: ”Vi står för hållbar
produktivitet”. Vad betyder det löftet för dig
och vad gör du för att leva upp till det?

För mig handlar det om ständig förbättring av vårt
erbjudande av varor och tjänster till våra kunder. Så
att främja vår innovationskultur; att se till att vi alltid
anstränger oss för att leverera produkter som är bättre
både för våra kunder och för miljön, det är det bästa jag
kan göra som vd.

“Allt vi gör, vare sig det
handlar om kundfinansiering, service eller
inköp, gör vi för att våra
kunder ska vara nöjda.”
Ronnie Leten, vd och koncernchef, Atlas Copco

www.atlascopco.com
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VATTEN ÅT ALLA

brunnar av
goodwill
Sedan starten 1984 har Atlas Copcos
personaldrivna hjälporganisation Vatten åt
Alla försett närmare en miljon människor i
utvecklingsländer med rent vatten.
Här är några exempel på aktuella projekt
över hela världen.

Text Linas Alsenas Foto Atlas Copco/mikael lorin/gunilla Lindberg

INDIen
Vatten åt Alla i Sverige stöder Svenska
Missionskyrkans insatser i Indien. Atlas
Copco har bidragit med 120 000 kronor
per år i tre år.
Byarna i projektet ligger i delstaten
Maharashtra, nära städerna Solapur och
Pune. Svenska Missionskyrkans lokala
partner, Covenant Social Service, ska
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under perioden 2009-2011 borra 80
brunnar och reparera 60 äldre hand
pumpar. Covenant Social Service ska
även delta i andra vatten- och avloppsprojekt som Atlas Copco stöder. Vattenprojekten ingår i ett större program som
ska stödja de mest utsatta i Indien.

Med tillgång till
rent vatten nära
hemmet sparar
kvinnorna många
timmar om dagen.
Istället för att
hämta vatten kan
de hjälpa barnen
med läxor eller
arbeta för att förbättra familjens
ekonomi.

Kina
indiEN

”Jag måste hämta
vatten varje dag efter
skolan tillsammans
med min lillasyster.
Det är jobbigt att
bära vattenhinkarna.”
KINA
Kinesiska Vatten åt Alla har tillsammans med hjälporganisationen Plan International startat ett vatten-, miljö- och avloppsprojekt för tio byar i Longde i norra Kina. Där har redan svåra
förhållanden förvärrats ytterligare på grund av vattenbrist. Projektet kommer att stödja mer än 15 000 människor, varav drygt
3 700 är barn. Projektet beräknas vara klart i juni 2011.
12-årige Xiao Jun ser fram emot att få vatten ur en kran där
han bor.
– Jag och min lillasyster måste hämta vatten varje dag efter
skolan. Det är jobbigt att bära vattenhinkarna. Snart kommer vi
inte att behöva gå så långt.
Nästan 2 600 av Atlas Copcos 3 700 medarbetare i Kina
skänker varje månad en del av sin lön till Vatten åt Alla. Företaget matchar det donerade beloppet med samma summa.

Det senaste projektet i
Kina kommer att förse
mer än 3 700 barn med
kranvatten.

www.atlascopco.com
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VATTEN ÅT ALLA

MALAWI
I april 2009 startade Vatten åt Alla i Sverige
projektet ”Water Supply Around the Mission Project” i Malawis Thyolo-distrikt med stöd av ADRA
(Adventist Development and Relief Agency). Tack
vare gåvan på 75 000 kronor har ADRA Malawi
kunnat gräva brunnar i fyra byar runt Malamulosjukhuset.
Dessa brunnar förser drygt 4 300 människor
med friskt vatten. Under 2009 drev svenska Vatten åt Alla också
projekt i Afghanistan, Colombia,
Indien, Kenya, Kina,
Kongo-Kinshasa,
Laos, Peru, Sudan,
Tchad, Tibet och
Thailand. Arbetet
stöds dessutom
Tillgång till vatten innebär att
av donationer från
kvinnorna får mer tid för handStorbritannien.
arbete som de säljer, vilket ökar
levnadsstandarden.

UGANDA
Italienska Vatten åt Alla värvade 118 medarbetare
under 2007. Tillsammans donerade de 78 000 kronor.
Atlas Copco bidrog med lika mycket och totalt skänktes 156 000 kronor till AMREF Italia ONLUS. Pengarna
finansierade tre brunnar i Uganda.
Under 2008 bidrog 105 italienska medarbetare med
66 300 kronor och Atlas Copco skänkte lika mycket.
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KENYA
I Tyskland har Vatten åt
Alla samlat in 140 000
kronor på 16 månader till
ett projekt i Mwingi-provinsen i Kenya. Målet är att
tillsammans med hjälporganisationen Welthungerhilfe
(”Världshungerhjälpen”)
dämpa de katastrofala
följderna av svår torka i
regionen.

SUDAN
Vatten åt Alla i Sverige
och Belgien har bidragit
med pengar till tio brunnar
i Mugwo Payam. Brunnarna
har förbättrat livskvaliteten
för invånarna. I Ayakupu
finns en brunn som förser
en skola, en kyrka och en
liten handelsstation med
vatten. Här går det att
fylla en 20-litersdunk på
18 sekunder.

MALI
I Spanien genomförde
Vatten åt Alla nyligen ett
projekt i byn Damina i Mali
tillsammans med Freds
rörelsen, som bekämpar
fattigdom och sociala orättvisor i utvecklingsländer.
Som ett resultat har nu
12 000 människor tillgång
till rent vatten i sitt
närområde.

Mali
Sudan
etiopien
Uganda
kenya
malawi
Sydafrika

Etiopien
Under sitt första år fick
Vatten åt Alla i USA mer
än 160 medlemmar som
samlade in 240 000 kronor.
Tack vare det bidraget kunde tre brunnsprojekt starta
på tre platser i Etiopiens
Amhara-region. När projekten slutförs 2010 kommer
brunnarna att ge vatten åt
1 650 invånare i Lay Kuba,
Gibera och Ginbera i
Takusa-distriktet.

Sydafrika
Den 5 oktober 2009 invigde Vatten åt Alla
i Sydafrika sitt första borrhål vid Siloe-skolan
för blinda i Vrederust.
Skolan är den första för svarta blinda barn i
landet. Sedan 2007 drivs den av polska nunnor
från Franciscansysterkonventet Servants of the
Cross. För närvarande har skolan 180 elever.
Brunnen kommer att förse de fattiga och
utsatta skolbarnen med 8 000 liter rent
dricksvatten per dag.
I Mali har 12 000 människor nu
tillgång till rent vatten.

www.atlascopco.com
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människor i fokus

s

Mångfald ger mervärden
Text susanna lindgren Foto magnus eriksson

Helena Hedblom har samlat fem
grupper från olika delar av världen
i en gemensam forsknings- och
utvecklingsorganisation.

tora geografiska avstånd och olika kultur
ella bakgrunder är inga hinder för Helena Hedblom,
forsknings- och utvecklingschef inom Atlas Copcos
division Secoroc. Hon ser olikheterna som värdefulla
resurser.
– Mångfald är ett mervärde som hjälper oss att stå i
frontlinjen, säger hon.
Helena Hedbloms globala organisation omfattar 60
ingenjörer från fem forsknings- och utvecklingsgrupper
inom Atlas Copco Secoroc. Divisionen, utvecklar och
marknadsför bergborrningsutrustning för gruv- och
anläggningsindustrin.
– I början var det en rejäl utmaning, säger Helena
Hedblom.
Fyra av teamen, som fanns i Kina, Indien och USA,
hade förvärvats av Atlas Copco.
– När jag började 2008 var avståndet mellan grup
perna stort, inte bara geografiskt. Grupperna var myck
et självständiga och det rådde en viss konkurrens mellan
dem, vilket inte gagnade någon, säger hon.
För att säkerställa effektivitet och engagemang blev
hennes första åtgärd att ta fram en gemensam strategi och
ett standardiserat tillvägagångssätt för produktutveckling.
– Den största utmaningen var att få grupperna att dela
med sig av sina kunskaper och på olika sätt stötta varan
dra för att optimera resurserna, säger hon.
Insatser för att stärka gruppen, som utbytesprogram
för personalen, har fört teamen närmare varandra. Bevi
set är utvecklingen av flera innovativa produkter.
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Utvecklingsgruppen i Kina tog nyligen fram en ny ham
mare. Den har senare optimerats i ett testlaboratorium i
USA för att få högre penetreringsförmåga med mindre
luftförbrukning. I dag tillverkas hammaren i Kina för
den kinesiska marknaden.
– Genom att ha kinesiska konstruktörer i laboratori
et i USA under en del av optimeringsarbetet säkerställde
vi att vår globala expertis drog åt samma håll när verk
tyget utvecklades, säger Helena Hedblom.

Bättre
arbetsm iljö
Den energi som används för att bryta en
viss volym berg är mycket viktig ur miljöperspektiv. Det nya PARDsystemet – Percussion
Assisted Rotary Drill – är
ett exempel från den globala utvecklingsgruppen.
Den har ökat verkningsgraden med hela 13 procent. En annan ny produkt är Silent COPROD, där
ljudnivån under borrning minskats med tio decibel.

”Den största utmaningen var
att få grupperna att dela med
sig av sina kunskaper och på
olika sätt stötta varandra
för att optimera resurserna.”

I korthet
Namn: Helena Hedblom
Familj: man och två söner.
Karriär: civilingenjör vid
KTH, arbetade i fyra år med utveckling av förbrukningsmaterial för produkter av rostfritt stål.
Började på Atlas Copco år 2000.
Forsknings- och utvecklingschef
sedan 2008.
Övriga intressen: längdskidåkning och andra frilufts
aktiviteter, aerobics och yoga.
Gladast: när jag är med
familj och vänner.
Största fördelarna
med mitt arbete: att få
arbeta med ledarskap, hitta det
bästa i varje medarbetare i en
internationell miljö.

www.atlascopco.com
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människor i fokus

Forskningsgrupper
och produktlinjer
Atlas Copco Secoroc har fem utvecklingsgrupper som arbetar med
fyra produktlinjer. Grupperna samarbetar och följer en gemensam utvecklingsstrategi även om de inriktar sig
på olika produkter.
60 ingenjörer arbetar på
fem platser:
Fagersta, där även divisionens
huvudkontor ligger
Roanoke, Virginia, USA
Grand Prairie, Texas, USA
Hyderabad, Indien
Zhangjiakou, Kina

Helena Hedblom blir
inspirerad av att föra
samman människor
med olika bakgrunder
och se dem utvecklas
och växa.

Det globala teamet stod bakom en helt ny borrteknik
som lanserades i maj 2010.
– Ingenjörer i de båda amerikanska grupperna, som
i vanliga fall arbetar med olika produktlinjer, kombine
rade här sina kunskaper från två olika tekniska lösning
ar. Resultatet är en helt ny produkt med en imponerande
penetreringsförmåga.
Efter två år med positiva resultat minns Helena
Hedblom att hon var tveksam till införandet av globala
rutiner för arbetsgrupper i nyligen förvärvade företag.
– Atlas Copco har ett mycket avskalat och transpa
rent koncept för forskning och utveckling. Alla kan
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Produktlinjer
Down-The-Hole (för borrning efter
mineraler, värme och vatten)
Topphammare (produktionsborrning och tunneldrivning vid ytan
och under jord)
Stigarborrning (underjordsschakt
för gruvhissar, ventilation och
malmtransporter)
Roterande borrning (spränghålsborrning för gruvor, anläggnings
arbeten och brunnar)

bolla och öppet diskutera frågor och problem. Jag trod
de att det skulle kunna bli ett problem i vissa kulturer
men jag hade fel, säger Helena Hedblom.
Hon tycker att ledarskapet får en ytterligare
dimension av att leda grupper med olika kulturella
bakg runder.
– Den största belöningen i mitt arbete är att se med
arbetarna växa och ta ansvar. Det ger mig energi.
I dag har utvecklingsgrupperna daglig samverkan och
ett kontinuerligt informationsutbyte. I år kommer dess
utom sex ingenjörer att tillbringa två månader hos en
annan grupp. Utvecklingsgrupperna har kvar sina egna
kulturer, men klyftorna mellan dem har minskat.
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Framtidens gruvdrift

Innovation
genom
partnerskap
Sedan företaget grundades 1873
har Atlas Copcos innovationer legat
i teknisk framkant - alltid med ett
tydligt kundfokus. I samarbete med
gruvkoncernen Rio Tinto har företaget
nyligen tagit fram två tekniskt
avancerade lösningar för gruvdrift.
Text Nancy Pick Foto Atlas Copco/Getty images

Bakom varje innovation finns
ofta två samverkande krafter: kunder vill
att Atlas Copco ska lösa små och stora
problem åt dem, samtidigt som företaget
vill utveckla nya metoder som kan leda
till förbättrad gruvteknik.
Resultatet av ett ömsesidigt utbyte kan
bli mycket bra. Exempel på sådant innovationsarbete är två avancerade lösningar för gruvdrift under jord som Atlas
Copco nyligen har tagit fram i samarbete
med gruvkunder. Den första lösningen är
den automatiserade Scooptram som styrs
av en operatör som sitter i en bekväm
stol några kilometer ovanför tunnlarna
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och på en bildskärm följer processen när
maskinen lastar, transporterar och dumpar.
Den andra lösningen är Modular Mining Machine som kan bryta sig
igenom mycket hårt berg två kilometer
under markytan både snabbare och mer
exakt än någon annan tunnelborrningsmaskin. Dessutom med mindre miljöpåverkan.
– Innovation handlar om att vara
öppen och kommunicera med kunderna,
säger Sverker Hartwig, teknikchef inom
Atlas Copco Construction and Mining
Technique.

Den här ge-och-ta-processen leder till
ny och mer hållbar teknik samt säkrare
och mer effektiva arbetssätt.
En viktig kund och samarbetspartner
i innovationsprocessen är den internationella gruvkoncernen Rio Tinto.
– Vi är på väg mot ett helt nytt sätt att
arbeta i gruvor och vi ser stora förbättringar tack vare att vi kan utnyttja ny teknik
i smarta maskiner, säger John McGagh,
innovationschef inom Rio Tinto.
– Vi behöver samarbetspartners för
att utveckla nya maskiner. När det gäller
innovation vet vi av erfarenhet att Atlas
Copco är bra att samarbeta med.

Automationens
skönhet
I storskalig gruvdrift är lösningen
till en hållbar framtid sannolikt automation, vilket innebär nya metoder som har utvecklats i samarbete
mellan Atlas Copco och företagets
kunder. Automatiserad teknik kan
styra tung utrustning och förbättra
underhåll, vattenpumpning och
ventilation.
Automation medför
dessutom:
ökad säkerhet för operatören,
optimerad och förutsägbar
produktion,
mindre slitage på maskinerna
eftersom datorer kör dem mjukare
än vad människor gör,
färre människor med monotona
arbeten.

Vägen till mobile mining machine
1950-talet 1980-talet
1993
Atlas Copco forskar inom ny bergbrytningsteknik,
bland annat mekaniska maskiner.

Richards Robbins
vid företaget
Robbins utvecklar
konceptet Mobile
Miner, en maskin
som används för
att bryta igenom
hårt berg utan
sprängning. Han
såg framför sig ett
stort borrhuvud
monterat på ett
fordon.

Atlas Copco förvärvar företaget Robbins. Det
har då byggts tre
Mobile Minermaskiner som är
i drift i Japan och
Australien.

2006

2010

Gruvkoncernen
Rio Tinto bjuder in
Atlas Copco och
andra tillverkare
att presentera
idéer som skyndar på processen
vid tunneldrivning
djupt under jord.
Atlas Copco väljs
ut för att bygga en
ny Modular Mining
Machine, baserad
på Mobile Miner.

Atlas Copco och
Rio Tinto fattar de
sista besluten om
konstruktionen av
den nya Modular
Mining Machine.
De första leveranserna beräknas ske i slutet av
2011.

www.atlascopco.com
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Fjärrstyrd
gruvdrift
I en del fall är det Atlas Copco som
huvudsakligen står bakom innovationen.
Ett exempel på det är den automatiska
gruvlastaren Scooptram ST14.
– Vi har arbetat med automation i
många år. När det gäller automatiska
borriggar och den fjärrstyrda Scooptram
var idén mer en teknisk framstöt från vår
sida än en efterfrågan från marknaden,
säger Sverker Hartwig, teknikchef inom
Atlas Copco Construction and Mining
Technique.
– Historiskt sett har kunder varit något
långsamma med att ta till sig automation.
Atlas Copco började redan 1986 att erbjuda helautomatiska borriggar, men vi sålde
inte många, säger han.
Det var inte förrän i slutet på 1990-talet
som kunderna började inse att automatiska gruvmaskiner inte bara sparade arbetskostnader, utan även förbättrade kvaliteten
och driftsäkerheten. Vid Rio Tintos diamantgruvor Diavik på en kanadensisk ö
nära polcirkeln inser ledningen vilka fördelar en automatiserad Scooptram ST14
erbjuder, och de har till dags datum köpt
tre stycken.
Det är ett monotont och slitsamt arbete
att köra gruvlastare, och operatörerna utsätts ständigt för buller och vibrationer.

Modular Mining
Machine
Det var Rio Tinto som tog
initiativet till att utveckla Modular
Mining Machine. I deras framtidsvision kommer företagets omfattande
kopparbrytningsverksamhet att bygga på
blockrasbrytning som metod. Den stora
nackdelen med tekniken har varit de tidsödande och besvärliga förberedelserna.
Det kan ta upp till sex år att gräva schakt
och de mil av tunnlar som behövs.
Rio Tinto siktar dock på att
halvera ledtiden. För några år sedan
bjöd företaget in maskintillverkare som
fick presentera sina bästa idéer för att
göra gruvkoncernens idéer till verklighet. Atlas Copco vann kontraktet genom att visa på en horisontellt arbetande tunnelmaskin. Modular Mining
Machine erbjuder många fördelar

jämfört med konventionella tunnelborrningsmaskiner. För det första kan den
borra tunnlar med de önskvärda parall
ella väggarna. Samtidigt är den smidig
nog för att ta sig runt skarpa kurvor
och inleda brytningen av Y-formade
avgreningar. Maskinkonstruktionen är
nu på väg att färdigställas.
vari ligger fördelen?
– Om vi skulle hitta en kopparfyndighet nära en storstad i morgon skulle de
miljömässiga och sociala aspekterna
gör det mycket svårt för oss att exploatera resursen. Underjordbrytning med
Atlas Copcos Mobile Mining Machine
kan tillåta mineralutvinning i en sådan
situation, utan skadlig miljöpåverkan,
säger John McGagh, innovationschef vid
Rio Tinto.

Mobile Miner bryter
automatiskt i hårt berg
Brytning i hårt berg har varit en
komplicerad cyklisk process med
uppehåll för sprängning, men nu
finns en automatisk maskin som
oavbrutet bryter sig igenom hårdast
tänkbara berg.
Robbins Mobile Miner MM130 har
ett roterande borrhuvud för att så
effektivt som möjligt borra sig igen
om hårt berg.
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Det patenterade skärsystemet i
Mobile Miner skapar en färdig tunnel med plant golv och tak och med
varierande bredd.
Maskinen kan bryta tunnlar i rät
linje, runt hörn eller med en variabel
lutning.
Innovationen gör att brytning
i hårt berg blir säkrare, billigare,
snabbareoch enklare.

k älla: riotinto.com; Atlas Copco; en.wikipedia.org
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Framtidens gruvdrift

Nya Scooptram-lastare har
laserscanners så att de kan
orientera sig själva i gruvtunnlarna.

John McGagh, innovationschef inom gruvkoncernen Rio Tinto.

– Det är inget roligt jobb och det kan
vara farligt, säger Sverker Hartwig.
Nya automatiserade Scooptram har större räckvidd och kan köra i högre hastigheter. Dessutom har den laserscanners som
”ser” tunnelväggarna så att maskinen själv
kan ta sig fram till målet. Scooptram kräver fortfarande övervakning vid lastning
som är den mest komplicerade operationen, men så snart skopan är full kan maskinen automatiskt transportera lasten
genom tunnlarna, dumpa den och ta sig
tillbaka på egen hand.
För operatören blir arbetet säkrare och bekvämare eftersom han eller hon
kan sitta i ett kontor ovan jord i stället för
i hytten djupt under markytan. Dessutom
körs gruvlastaren mer som om en kvinna
skulle köra maskinen.
– Det är ett välkänt faktum att när en
kvinna kör en Scooptram ST14 går det åt
mindre bränsle och gummi. Nu gör datorn
samma sak åt oss. Datorn är snällare mot
maskinen än vad de flesta manliga förare
är, säger Sverker Hartwig.
Den har dessutom bättre förutsägbarhet
och kontinuitet eftersom den till skillnad
från mänskliga operatörer inte blir trött av
den obekväma arbetsställningen, bullret
och vibrationerna.

”Människor över hela världen vill ha
den levnadsstandard som vi har. Omkring två
miljarder människor närmar sig
utvecklingsnivån där deras behov av mineraler ökar
kraftigt. Vi har ett ansvar för att stödja
ekonomier under utveckling med mineraler och
metaller som de behöver för att bygga och upprätthålla
en modern levnadsstandard med städer, vägar,
offentlig transport, el, vatten och avloppssystem,
samma infrastruktur som vi i andra delar av
världen tar för given. Det går inte att förlita sig på
gårdagens teknik för att uppfylla dessa behov.”

4

Vildmarksskydd
vid Diavik
Rio Tintos diamantgruva Diavik
ligger på en ö i Kanadas nordvästra
territorium, inte långt från polcirkeln. Som en del av Atlas Copco
och Rio Tintos strävan efter hållbarhet samarbetar företagen för
att skydda det lokala djurlivet. Det
arbetet omfattar:
övervakning av renstammens
antal djur och förflyttningsmönster,
övervakning av sjöfåglar och rovfåglar,
vargspårning,
grizzlybjörnspårning,
loggning av observationer av de
flesta arter vid själva gruvan.
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Miljö som drivkraft

biltillverkare
banar ny väg
Text mark cardwell Foto Atlas Copco/Istockphoto/Geely

I

takt med att världens ekonomier
återhämtar sig från den senaste
konjunkturnedgången upplever
många biltillverkare en ökad efterfrågan.
Samtidigt blir det tydligt hur mycket
branschen förändrats under senare tid,
med nya supermakter bland biltillver
karna och utvecklingen av ny teknik
som möter nya, tuffa miljönormer. En
förutsättning är trots allt oförändrad
och det är behovet av produkter och
lösningar av hög kvalitet.
– Vi tror på fordonssektorn. Fordons
industrin är en föregångare när det
handlar om investeringar i forskning
och utveckling – de ser alltid till
framtida behov, säger Mats Rahmström,
chef för Atlas Copcos affärsområde
Industriteknik.
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Nya stjärnor lyser

D

”Det är
spännande att
se traditionella
biltillverkare
förnya sig och
bana ny väg.”
Mats Rahmström, chef för Atlas Copcos
affärsområde Industriteknik

en globala fordons
tillverkningen har
länge dominerats av
USA, Västeuropa och
Japan. Men under senare år har
den kraftiga den kraftiga försälj
ningsnedgången på dessa mark
nader och den stora ökningen på
tillväxtmarknader ritat om kartan
för fordonsindustrin.
Den globala fordonsindustrin
beräknas växa med tre procent
per år fram till 2018. Men till
växttakten förväntas bli betyd
ligt högre i tre av världens största
och snabbast växande biltillverk
ningsländer – Kina, Indien och
Brasilien.

Kina byggde 13,8 miljoner bilar under 2009. Det innebär att
Asien svarar för 40 procent av världens totala biltillverkning.

Kina
Kina är numera världens ledande fordonstillverkare. Enligt statistik från International Organization
of Motor Vehicle Manufacturers byggdes 13,8 miljoner bilar i Kina under 2009. På andra plats kom
Japan med 7,9 miljoner bilar och på tredje plats
hamnade USA med 5,7 miljoner bilar. Tack vare
Kina svarar nu Asien för 40 procent av världens
totala biltillverkning.
Kina är också ledande när det gäller antalet biltillverkare och bilmärken – inhemska såväl som utländska – med 16 biltillverkare och 25 bilmärken.
Sedan 2006 är Kina dessutom världens tredje
största bilmarknad sedan 2006. Då steg försäljningen med närmare 40 procent till 4,1 miljoner fordon.
Under 2011 förväntas Kina bli världens näst största
bilmarknad tack vare ökade inkomster, större
kreditmöjligheter, sjunkande bilpriser och ett
mycket lågt bilinnehav.
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Miljö som drivkraft

Det gamla
gardet

Efterfrågan på
Nano, världens billigaste bil, var så stor
att Tata fick lotta ut
de 100 000 första
exemplaren.

indien
Siffrorna för Indien är inte lika
uppseendeväckande som de för
Kina, men både biltillverkning och
försäljningssiffror har på senare
tid utvecklats starkt. Under första
kvartalet 2010 har Indiens försäljning av personbilar ökat med
25 procent, försäljningen av
jeepar har stigit med 21 procent
och minibussar har stigit 41 procent, vilket gör Indien till Asiens
fjärde största marknad. Ökningen
beror främst på att den lägre
medelklassens byter från tvåhjulingar till mindre bilar.
Enligt Society of Indian Automobile Manufacturers domineras

marknaden av Maruti Suzuki India Limited, landets största biltillverkare med 636 707 sålda fordon. Det är mer än dubbelt så
många som tvåan, Hyundai Motor
Company (244 030).
Den indiske lastbilstillverkaren
Tata Motors, som också äger
Jaguaroch Land Rover, tog under
förra året emot 203 000 order
på Nano, världens billigaste bil.
Det var dubbelt så många som
förväntat.
Efterfrågan var så stark att företaget drog lott om vilka 100 000
som skulle få sin Nano ur den
förstaleveransen.

sydamerika

Efterfrågan på en mindre, lättare och mer energieffektiv bil
har också satt fart på biltillverkningsindustrin i Brasilien. Landet
är redan världens största producent av biobränsle och nu gör
Brasilien stor succé med sina
inhemska fordon. Dessa drivs
med FFV-teknik (flexibel fuel
vehicles) och körs på en valfri
mix av bensin och etanol.
Fordonen introducerades
2003. Under 2009 svarade de
för 92 procent av alla nya bilar
och lätta lastbilar som såldes i
Brasilien.
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I mars i år nåddes tio miljonersstrecket för antalet nytillverkade FFV-bilar och Brasilien
väntas bli världens tredje största
biltillverkare före 2020.
Både västeuropeiska och
amerikanska biltillverkare ökar
sin tillverkningskapacitet för
icke-traditionella marknader genom att fortsätta flytta produktionen dit tillverkningskostnaden
är lägre. Som exempel har Argentina en betydande produktion av personbilar, lätta lastbilar, bussar och långtradare för
flera av världens största bilföretag, däribland Ford, General Motors, Volkswagen, Renault, Fiat,
Peugeot och Mercedes Benz.

www.atlascopco.com

Vissa länder i Östeuropa, i synnerhet Polen och
Rumänien,producerar småbilar åt grannländerna i
väst, speciellt åt Europas största biltillverkare Tysk
land. För bara några år sedan utgjorde lyxbilar och
bensinslukande SUV:ar närmare hälften av försälj
ningsstatistiken på de mer traditionella bilmark
naderna som Tyskland, men nu sjunker den försälj
ningen markant och istället ökar efterfrågan på små,
inhemska märken byggda i utlandet.
Framtiden för det gamla europeiska bil
tillverkargardet ser inte helt mörk ut. Enligt Europe
an Automobile Manufacturers’ Association steg pro
duktionen av personbilar i EU med 23 procent under
2009, en trend som bör hålla i sig också i år. Även i
Asien har biltillverkningen stigit i Japan och Syd
korea, som är världens andra respektive fjärde största
land inom biltillverkning. Honda, Japans ledande bil
tillverkare, räknar med positiva produktionssiffror.
De tre amerikanska biljättarna, General Motors,
Ford och Chrysler, har bedrivit ett framgångsrikt
förnyelsearbete. Förutom en stark uppgång i försälj
ningen i år, något som de till stor del kan tacka stat
liga återköpsprogram av gamla fordon för, är alla tre
upptagna med att utveckla hybrid- och batteridriv
na fordon. Tillverkningen av dessa är resultatet av en
lyckad kombination av traditionell kunskap, nya ma
terial och tillverkningsmetoder som minskar både
energiförbrukningen och skadliga utsläpp från såväl
bilfabrikerna som bilarna.
Att fordonstillverkning lönar sig och går
mot ljusare tider är välkomna nyheter för världens
biltillverkare – och för etablerade leverantörer som
Atlas Copco.
– Det är spännande att se traditionella biltillverka
re förnya sig och hitta nya vägar, säger Mats
Rahmström, chef för Atlas Copcos affärsområde
Industriteknik.
Han tillägger att den snabbt föränderliga bran
schen skapar nya möjligheter.
– Många biltillverkare fattar sina beslut på en
internationell nivå. Det ger oss med våra globala
resurser en stor fördel. Kunder världen över har till
gång till vår internationella kunskapsbank och de
handlar direkt med våra medarbetare och inte med
ombud, vilket är fallet med våra konkurrenter. En
viktig del av vår företagskultur är att lyssna på feed
back från våra kunder för att kunna möta deras be
hov, säger Mats Rahmström.

Hyundais verktyg
stöder hållbarhet
Hyundai har fabriker i flera
länder och Atlas Copco förser
dem alla med elverktyg och
monteringssystem. Den nyaste
fabriken ligger i Nošovice i
Tjeckien.
Text & Foto Atlas Copco

enligt många branschexper
ter ligger en av Europas modernaste
bilfabriker i Tjeckien. Det är
Hyundais fabrik som startades 2008
i byn Nošovice, nära östra gränsen
mot Polen och Slovakien. Här till
verkas Hyundais i30-modeller och
kombiversionen av i30cw. Anlägg
ningen förser också Kias fabrik i
närbelägna Žilina, Slovakien, med
växellådor.
I dag sysselsätter fabriken cirka
2 300 personer som arbetar i två
skift med att tillverka 200 000 bilar
om året. Produktionen kommer att
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mindre skruvar ger
lägre bränsleförbrukning
Elverktyg gör det möjligt att dra åt bultarna
maximalt. De gör det också möjligt att använda
mindre skruvar, något som kan minska vikten
med i genomsnitt 20 kilo per bil. Om varje bil
skulle väga 20 kilo mindre skulle den globala
bränsleförbrukningen kunna minska med tolv
miljarder liter om året. Det motsvarar fem
oljetankfartyg.

stiga kraftigt under 2011 när ytter
ligare 1 100 anställda går på ett
tredje skift, vilket ska ge en till
verkningskapacitet på 300 000 for
don om året.
Grunden för verksamheten och
utvecklingen är Hyundais Blue
Drive-strategi för framställningen
av miljövänliga modeller av person
bilar.
Fordonen är till exempel
utrustade med det innovativa stoppoch startsystemet ISG (idle stopand-go), som automatiskt slår av
motorn om bilen stannar eller kör
långsammare än fyra kilometer
i timmen. Resultaten är minskad
bränsleförbrukning och en 15 pro
centig minskning av avgaserna.
För att möta de miljö- och
kvalitetsmål som företaget har satt
upp är alla fem monteringslinorna
på Nošovice-fabriken enbart utrus
tade med Atlas Copcos verktyg och
system, de flesta eldrivna. Atlas
Copco lägger också mycket stor
vikt vid servicen i fabriken. Där
finns en servicetekniker på heltid
som bland annat ansvarar för det
förebyggande underhållet.
Teknikern har en fullt utrustad
verkstad på fabriken. Reservdels
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leverantören och serviceföretaget
Mobis finns alltid nära Hyundaifabrikerna och fabriken i Nošovice
är inget undantag.
För att allt ska löpa utan pro
blem har Atlas Copco också en
serviceverkstad hos Mobis.
– Kvalitet är alltid första
prioritet för Hyundai. Atlas Copco
hjälper oss i vår strävan genom att
förse oss med de bästa tekniska
lösningarna och med verktyg av
högsta kvalitet. Vi är också
mycket nöjda med den service
som företaget erbjuder oss. Det
är en stor fördel att ha en servi
cetekniker på plats, säger Oldrich
Fabian, produktionsansvarig vid
slutmonteringsfabriken.
Oldrich Fabian, tidigare pro
duktionstekniker hos Toyota och
PSA Peugeot Citroën, säger att kon
cernens fokus på kvalitetskontroll
var ett av de främsta skälen till att
Hyundai valde Tensor elverktyg för
slutmonteringsarbetet. De är dess
utom ergonomiskt utformade, vilket
också spelade en stor roll.
– Verktygen är lätta och bekväma
att arbeta med. De är tysta och lätt
hanterliga, säger han.

www.atlascopco.com

”Vi är också mycket nöjda
med den service som
företaget erbjuder oss. Det
är en stor fördel att ha en
servicetekniker på plats.”
Oldrich Fabian, produktionsansvarig vid slutmonteringsfabriken

I rätt riktning
Det ser ljust ut för Tjeckiens växande
fordonsindustri. Enligt de senaste uppgifterna från Czech Automotive Industry Association
svarade den för 16 procent av landets totala
industriproduktion under 2009 och sysselsatte
106 000 personer. Siffrorna är bara något
lägre än rekordsiffrorna för 2007, innan konjunkturnedgången.
Under första kvartalet 2010 tillverkades
265 985 personbilar och lätta lastbilar i landet,
varav mer än 95 procent gick på export. Det är
en ökning med 30 procent jämfört med samma
period året innan.

k ällA: acea.be; oica.net; siamindia.com; Atlas Copco
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Användarvänliga lösningar

De fem monteringslinorna i
Hyundais fabrik i Nošovice är
enbart utrustade med Atlas
Copcos verktyg och monteringssystem.

š
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Utbyte av idéer

Långt borta men nära
Med hjälp av ny teknik försöker Atlas Copco få medarbetarna att öka företagets
prestationer genom kreativa idéutbyten som utmanar
stora geografiska avstånd.
Text Linas Alsenas Foto Atlas Copco

Virtuella möten
Atlas Copco Group Event
hålls vart tredje till fjärde år
och är ett värdefullt tillfälle
för chefer från hela världen att
samlas för att utbyta tankar

Efter bara tolv dagar
som nytillträdd vd var
Ronnie Leten värd för
konferensen.
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och erfarenheter och samarbe
ta kring strategifrågor.
Mitt under den globala eko
nomiska krisen 2009 var det
inte läge för hundratals chefer

att lämna sin dagliga verksam
het. Istället hölls ett globalt
webbseminarium som erbjöd
koncernens chefer möjlighet
en att stanna hemma men ändå
”mötas”. Det här var första
gången något liknande ar
rangerades i koncernen och
det blev så framgångsrikt att
tv-konferenser och webbsemi
narier fått ökad prioritet.
2009 års Group Event ge
nomfördes som en talkshow på
tv. En höjdpunkt var den fem
avsnitt långa realityserien om
Atlas Copco – ”The Blue Box
Experiment”. Sju medarbetare
från lika många länder och
med mycket olika bakgrund
möttes i den svenska skärgår
den. Deras uppgift var att hitta
nya vägar för företaget att bli
mer kundorienterat. Gruppen
tog sig an uppgiften med gott
humör och mycket humor.
Resultatet av deras 72 timmar
långa äventyr blev en utveck
lingsplan med sju förslag.

Konferensens höjdpunkter
 ebbkonferensen leddes från
W
Stockholm och visades på 18
platser på fem kontinenter.

2009 års Group Event genomfördes som en talkshow
med direktsända intervjuer från olika delar av världen.

 pplägget gjorde det möjligt
U
för 500 Atlas Copco-chefer att
delta i konferensen samtidigt
som de var kvar på sina lokala
arbetsplatser.

Efter bara tolv dagar som nytillträdd vd och koncernchef
för Atlas Copco AB var Ronnie
Leten värd för konferensen.
Det gav honom chansen att
visa upp sitt öppna sätt att
kommunicera.

Eftersom cheferna var kvar på
hemmaplan var det möjligt för
dem att fokusera på frågor som
är relevanta för just deras
marknader.
På konferensen lanserades flera
filmer om nya initiativ som
Atlas Copco har tagit och olika
framgångsberättelser. Direkt
efter konferensen lades
filmerna ut på företagets webb.
Ett online-samarbete testades
av chefer som deltog i konferensen. Det har sedan utvecklats
för att användas mer omfattande inom Atlas Copco-gruppen.
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Nära kuNdrelatioNer
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Den största marknaden finns i

ina

Kina är inte bara
Atlas Copcos
största marknad
just nu, den har
även en stor fram
tida potential. På
världsutställningen
Expo 2010 i Shang
hai visade företaget
sina kunder och
affärspartners hur
det kan hjälpa dem
att nå hållbar
produktivitet.
UnDer världsutställningen Expo
2010 i Shanghai i maj mötte Atlas
Copco kunder, affärspartners och
andra intressenter. Företaget visade
hur det kan erbjuda hållbar produk
tivitet i Kina.
– Vi bjöd in lokala kunder, åter
försäljare, leverantörer, myndighe
ter, investerare, studenter, lärare och
media till den svenska paviljongen,
som vi är officiell partner till. Alla
13 varumärken som vi har i Kina
fanns med och vi hade omkring
1 000 besökare om dagen, säger
Magnus Gyllö, chef för Atlas
Copcos holdingbolag i Kina.
Asiens betydelse för Atlas Copco
blir allt större. Sedan oktober 2009
är Kina företagets största marknad.
För att ytterligare gynna den här
utvecklingen har ledningen för
affärsområdet Anläggnings och
gruvteknik respektive divisionen

e
Atlas Copco finns på 2010 års lista över
de 100 mest hållbara företagen i världen.
Företagets produkter och lösningar visa
des på expo 2010 i shanghai. Under expo
2010 arrangerade Atlas Copco en konfe
rens för 175 investerare och analytiker.
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Oil-free Air flyttat från Europa till Shang
hai.
– Vi flyttade till Kina för att komma
närmare världens snabbast växande ekono
mi, säger Björn Rosengren, affärsområdes
chef för Anläggnings- och gruvteknik.
Chris Lybaert, divisionschef för Oil-free
Air, har flyttat från Antwerpen i Belgien
till Shanghai tillsammans med divisionens
controller Catherine Richard och Anil
Hingorani, marknadschef för Asien.
– Sedan 2005 är Kina vår största mark
nad. Vi ser en stor potential för fortsatt till
växt både där och i andra delar av Asien.
Flytten av divisionens huvudkontor är ett led
i att bygga en organisation som liknar den
i Europa och kunna utveckla de asiatiska
marknaderna till fullo, säger Chris Lybaert.
Atlas Copco har funnits i Kina sedan
1920-talet. 1998 registrerade företaget sitt
helt utlandsägda holdingbolag i landet och
flyttade det kinesiska huvudkontoret från
Hongkong till Shanghai.
Företaget har vuxit betydligt under det
senaste årtiondet. Antalet anställda har
ökat från 500 till 3 850, vilket är tolv pro
cent av alla anställda inom Atlas Copcokoncernen. 2009 bidrog Kina med tolv
procent av koncernens totala försäljning
och gick därmed om både USA och Tysk
land som Atlas Copcos största marknad.
Koncernen har 18 helägda företag i
Kina, varav tolv fabriker. Dessutom finns
mer än 100 försäljnings- och serviceställen
och många återförsäljare.
Atlas Copco ser stora möjligheter i
Kina. Industrialiseringen fortsätter i hög
takt och fabrikerna behöver kompressorer
och arbetsverktyg. Kina utvecklar också
sina naturtillgångar och sin infrastruktur,
så det finns ett stort behov av anläggningsoch gruvutrustning.
Vatten- och kärnkraft ses som de vik
tigaste energikällorna och landet kommer
att göra stora investeringar för att minska
sitt kolberoende.
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Nära kundrelationer

”Du klarar dig inte i
Kina i dag om du
säljer gammal teknik.”
Björn Rosengren, affärsområdeschef för Anläggnings- och gruvteknik

– Alla dessa investeringar främjar ett
företag som vårt. Vi har funnits i Kina
under en lång tid vilket är en fördel jäm
fört med våra konkurrenter. Behovet av
kompressorer är stort i hela landet. Vi såg
en tillbakagång i samband med den glo
bala finanskrisen men återhämtningen har
skett mycket snabbare i Asien än i Västeu
ropa, särskilt i Kina, säger Chris Lybaert.
Fem av koncernens tolv fabriker i
Kina hör till affärsområdet Anläggningsoch gruvteknik. I Kina finns mer
än hälften av världens cementindustri och
Atlas Copco levererar borriggar till cement
industrins dagbrott. Landet är också bland
världens största på metallbrytning och
har bland annat stora reserver av guld och
järn.
– Ungefär 60 procent av produkterna
vi säljer i Kina har tillverkats lokalt och
den siffran kommer att öka, säger Björn
Rosengren.
Vägledande för Atlas Copcos produkt
utveckling är att nya produkter ska vara
mer energieffektiva än tidigare versioner.
– Du klarar dig inte i Kina i dag om du
säljer gammal teknik. De förväntar sig
den allra senaste tekniken, säger Björn
Rosengren.

Atlas Copcos varumärke utlovar att
företaget engagerar sig i hållbar produk
tivitet som ger pålitliga och varaktiga re
sultat, med ett ansvarsfullt användande av
mänskliga resurser, naturresurser och
investerat kapital.
– I Kina är energieffektivitet högpriori
terat av staten som rekommenderar att
företag väljer produkter med låg energi
förbrukning, säger Magnus Gyllö.
Atlas Copco har startat en kampanj
kring energiåtervinning som visar hur
energi kan användas på ett klokare och
mer hållbart sätt. Det handlar bland annat
om oljefria, varvtalsstyrda VSD-kompres
sorer (Variable Speed Drive) som återvin
ner värme från tryckluftssystemet.
– Användningen av tryckluft svarar för
omkring tio procent av energiförbrukning
en i en fabrik. Genom att använda VSDkompressorerna minskar energiförbruk
ningen med ungefär 30 procent och det
som återstår går också att återvinna, säger
Chris Lybaert.
Förutom utrustning som ökar energi
återvinningen pågår också en ständig
utveckling för att minska kostnaderna
under produkternas livslängd och kunna
erbjuda hållbara lösningar som ökar pro
duktiviteten.

Atlas Copco hade ungefär
1 000 besökare per dag i
VIP-området. De flesta var
kinesiska kunder.

Många aktiviteter på Expo 2010
Atlas Copco är officiell partner till
den svenska paviljongen på Expo
2010. Det veckolånga programmet
i maj bjöd bland annat på ett kvälls
arrangemang för att tillsammans med
det svenska generalkonsulatet fira
60-årsjubileet av de svensk-kinesiska
diplomatiska förbindelserna. Den
9 maj 1950 blev Sverige det första
västlandet som etablerade diplomatis
ka relationer med Folkrepubliken Kina.
Företaget ordnade också en presskon
ferens, där mer än 70 olika medier när
varade, samt en konferens för 175
investerare och analytiker.
I VIP-området hade Atlas Copco en
egen utställning med tre teman:

Hållbara certifieringar
Företaget ville visa besökarna att man
lägger stor vikt vid utmärkelser och
certifieringar. Atlas Copco finns till
exempel på 2010 års Global 100 list of
most sustainable corporations in the
world (rankad 34) och i FTSE4Good
sustainability index.

Hållbara tillämpningar
De tre affärsområdena gav exempel
på hur deras produkter används i olika
projekt och varför kunderna har valt
Atlas Copcos lösningar.

samhällsengagemang
Atlas Copco visade många exempel
på vad företaget gör runt om i världen.
Vatten åt Alla är en ideell organisation
som har grundats av anställda på före
taget i Sverige. Genom olika projekt
världen över hjälper organisationen till
med att ordna rent dricksvatten åt ut
satta samhällen. I Kina startades det
första projektet 2009.
Ett annat projekt sattes igång efter
den förödande jordbävningen i
Sichuan-provinsen 2008. Atlas Copco
och företagets anställda skänkte
pengar för att bygga en skola till 400
barn i Xichang, kallad Atlas Copco
Sunshine School.

Fakta om Kina
Befolkning: 1,34
miljarder (FN, 2009)
Huvudstad: Beijing
Största stad:
Shanghai
Största språk:
Mandarin
(standardkinesiska)
Medellivslängd:
71 år (män), 75 år (kvinnor) (FN)
Valuta:
Renminbi (yuan)
Tillväxttakt BNP
2009: 8,7 procent
BNI per capita: 2 940
USD (Världsbanken, 2008)
mobilanvändare:
1,1 miljarder
internetanvändare:
384 miljoner
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BÄTTRE
STAD
TEMAT FÖR EXPO 2010 ÄR
”BETTER CITY, BETTER LIFE”.
Under 1800-talet bodde två procent
av världens befolkning i städer. 1950
hade den siffran stigit till 29 procent.
I dag uppskattar FN att hela 55
procent av världens befolkning bor i
städer.
Som ofﬁciell partner till den
svenska paviljongen på Expo 2010
arbetar Atlas Copco för att framtidens städer ska bli säkrare, ha en
mer hållbar utveckling och ökad
produktivitet. Se några lösningar som
utvecklats för att skapa en bättre
stadsmiljö för alla som lever och
arbetar där.

FOTO: GETTY IMAGES

BÄTTRE
LIV

En renare och
grönare stad växer fram
Atlas Copco producerar många industriella
produkter och lösningar som gör världens
städer tystare, säkrare och grönare.
Text Nancy Pick illustration svenska grafikbyrån

Bättre vägbeläggning
Dynapacs innovativa metod Compactasphalt gör det möjligt att lägga två
lager asfalt samtidigt när man bygger
nya vägar. Denna teknik använder
mindre asfalt då det översta lagret kan
göras tunnare. Eftersom de två lagren
sätts samman bättre håller också
vägarna längre.

Tystare
borrning

ELVERKTYG MINSKAR
BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN
Elverktyg spelar en viktig roll i bilindustrins
strävan efter hållbarhet. De kan dra åt bultarna
maximalt, vilket betyder att mindre skruvar kan
användas. Med mindre skruvar kan genomsnitts
bilen bli upp till 20 kilo lättare. Om varje tillverkad bil
var 20 kilo lättare skulle den globala bränsleförbrukningen
minska med tolv miljarder liter per år.
Det motsvarar fem fullastade oljetankrar.

Atlas Copcos tystare borr
riggar är idealiska för att bygga
nya kollektivtrafiksystem efter
som grannarna inte behöver bli
störda av oljudet från borrmask
inen. Den kraftfulla borren på
Silenced SmartRig finns i ett
ljuddämpande hölje, som sänk
er ljudnivån med omkring 10
decibel och gör riggen till en av
världens tystaste.

Rent bränsle
från avfall
Ett sätt att minska koldioxidutsläp
pen är att återanvända den gas som
bildas vid nedbrytning av avfall. Atlas
Copcos teknik komprimerar biometan
så att den kan tillföras till naturgas
nätet eller användas på bensinstatio
ner för fordon som drivs med natur
gas. Genom att byta från bensin till
biometanbränsle minskar koldioxid
utsläppen med cirka 95 procent.

Säkrare byggen
I tätbefolkade bostadsområden måste
man vara försiktig så att inte befintliga
byggnader påverkas av byggnadsarbe
ten. Atlas Copcos nya Elemexsystem
minimerar luftläckaget från den tryck
luftsdrivna sänkborrhammaren. Syste
met förbättrar stabiliteten på arbets
platsen och skyddar både arbetarna
och befintliga byggnader.

Energieffektiva
Kompressorer

Borrar för
bergvärme

Atlas Copcos vattenkylda oljefria skruv
kompressorer kännetecknas av ett inbyggt
energiåtervinningssystem som kan reducera
både energikostnader och utsläpp av kol
dioxid. Genom att återanvända den värme
som kompressorn producerar kan ett stort
antal branscher reducera sina energikostna
der betydligt.

Bergvärme har länge varit populärt i Skandinavien. Nu sprids den
energieffektiva tekniken runt om i
världen eftersom den bidrar till
minskat oljeberoende. Atlas Copcos
borrigg Mustang 4-F1 är speciellt
konstruerad för att borra efter
bergvärme i bostadsområden.

Renare el
Städer behöver el och Atlas Copco
kan bidra till en miljövänligare produk
tion. Företagets turbiner och generatorer
används nu i geotermiska kraftverk som inte
släpper ut någon koldioxid. Två kraftverk i
Nevada i USA använder exempelvis slutna
system. De utvinner hett vatten från en
geotermisk källa, ångan
driver generatorer som
genererar el och sedan
returneras vattnet ner
i marken igen.
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PLEJADERNA

ATLAS COPCO

DET HUVUDSAKLIGA SYFTET
med det kvinnliga globala nätverket, som ska heta Plejaderna, är att
erbjuda talangfulla, kompetenta och
engagerade kvinnliga medarbetare
ett nätverk för samverkan över organisatoriska och geograﬁska gränser.
Samverkan i ett kvinnligt nätverk
ger många fördelar, menar Plejadernas grundare. Mixen av olika
yrkesbakgrunder, ansvars- och
arbetsområden bidrar till en ökad
förståelse för koncernens olika
verksamheter.
Nätverket stöds av koncernledningen och kommer att ha en
styrelse, ett kansli och lokalavdelningar världen över. Lokalavdelningar har redan startat i
Kina, Ryssland, Sverige, Belgien
och Sydafrika. Medlemmarna kommer lokalt att anordna
egna mentorsverksamheter,
hålla informella nätverksmöten och organisera minst fyra
seminarier eller workshops per
år. Det ﬁ nns också planer på
årliga globala nätverksmöten,
frukostmöten för chefer och
webbinarier med olika teman.

Atlas Copcos kvinnliga globala
nätverk valde namnet Plejaderna
(Pleiades) från den grekiska mytologin.
Enligt legenden hade jätten Atlas och
havsnymfen Pleione sju döttrar. Döttrarna
förvandlades till duvor som flög högt
upp mot skyn och blev till stjärnor.

ETT MÅL FÖR Plejaderna
är att skapa förståelse inom
koncernen för hur man ska
attrahera, rekrytera, utveckla
och behålla kvinnliga medarbetare. En annan viktig
aspekt är betydelsen av en

”Det viktigaste för
Atlas Copco med
att stödja det här
globala nätverket
är att utveckla bra
kvinnliga ledare.”
Jeanette Livijn, personalchef
Atlas Copco AB

jämnare könsfördelning i ledningsgrupperna.
En önskan om ökad mångfald
på höga chefsbefattningar var ursprunget till det kvinnliga mentorprogrammet. Talangfulla kvinnor
ﬁck manliga mentorer ur högre
chefspositioner för att kvinnorna
skulle förberedas för liknande
befattningar.
Personalchefen Jeanette Livijn
stöttade det veckolånga seminariet
där medlemmar i det kvinnliga
mentorprogrammet utvecklade
Plejadernas stadgar och strategi.
Ronnie Leten, vd och koncernchef,
har lovat vara Plejadernas
beskyddare.

www.atlascopco.com
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Grönare byggnader

”Nu ställde vi den
varvtalsreglerade
kompressorn ute på
fabriksgolvet istället.
Det sparade oss över
en miljon kronor i investeringskostnader.”
Joe McMahon, vd för OGSI

Kompressor
skapar bra miljö
Med hjälp av bedömningssystemet
LEED delar amerikanska Green
Building Council ut ett ”grönt”
certifikat till miljövänliga byggnader.
En energieffektiv kompressor från
Atlas Copco bidrog till att företaget
OGSI fick sin nya fabrik certifierad.
Text Scott A. Williams Foto istockphoto/atlas copco

VSD-kompressorer
minskar både
energiförbrukningen
och ljudnivån.
Atlas Copco har
utvecklat teknologin.
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Företaget Oxygen Generating Systems International (OGSI) använder Atlas Copcos kompressorer
både i sina produkter och vid själva tillverkningen,
vilket bidrog till att företaget kunde miljöcertifiera
sin nya fabrik i North Tonawanda, New York, USA.
OGSI använder VSD-kompressorer med varvtalsreglerade drivsystem i sina system för gasseparation, som används för att producera syrgas på flaska.
50 procent av företagets produkter levereras till
sjukhus och andra medicinska ändamål, resten används inom industrin, i reningsverk, vid metallskärning och i processanläggningar.
När OGSI behövde utöka sin kapacitet byggdes en
energieffektiv fabrik. Fabriken LEED-certifierades
av amerikanska Green Building Council, en icke
vinstdrivande organisation som främjar energieffektivitet i byggnader.
– Vi var den första fabriken i delstaten New York
som LEED-certifierades och en Atlas Copcokompressor spelade en stor roll för det erkännandet.
Den nya fabriken använder kompressorer för att generera tryckluft till OGSI:s pneumatiska verktyg och
för att testa systemet för syrgasproduktion, säger Joe
McMahon, vd för OGSI.
– Om vi hade valt en vanlig kompressor skulle
bullernivån ha gjort det nödvändigt att bygga ett
separat kompressorrum. Nu ställde vi VSDkompressorn ute på fabriksgolvet istället. Det sparade oss över en miljon kronor i investeringskostnader.
Hur har det gröna initiativet inom OGSI fungerat?
– Vår elräkning är inte högre nu än vad den var i
den mindre byggnaden, säger Joe McMahon.

Framtidstankar
Tankstationen för
vätgas i Columbia
kan vara morgon
dagens mack.
Text & Foto Atlas Copco

I jakten på hållbara energiresurs
er har vätgas stor potential. Grundämnet
väte finns i riklig mängd i föreningar som
kolväten och vatten, men för att kunna lagra
elektricitet i vätgasbaserade bränslecell
er behövs fri vätgas (H2). Den är sällsynt
i jordens atmosfär och måste produceras
genom att sönderdela väteföreningar.
GreenField Compression, som ingår
i Atlas Copco-koncernen, involverades
när en tankstation för vätgas byggdes för
att främja utvecklingen av vätgasbaserad
bränslecellsteknik.
Bränslecellsbilar som drivs av
vätgas påminner om elbilar eftersom de
också drivs av elmotorer. Men bränsle
cellsbilar har större räckvidd, de behöver
inte lagra energin i batterier och ur avgas
röret kommer bara vatten.

I mars 2009 öppnade den nya tanksta
tionen för vätgas i Columbia, South Caro
lina, USA. Stationen drivs av University of
South Carolina-Columbia Fuel Cell Collaborative och den byggdes för att stödja
utvecklingen av vätgasdrivna transporter.

Tankstationens första kund är
Federal Transit Administrations National
Fuel Cell Bus Program, som under ett år
bidrar med en bränslecellsdriven buss till
projektet i Columbia. GreenField betonar
att användandet av vätgas som drivmedel
fortfarande är under utveckling.
– Liksom många andra nya tekniska
lösningar är vätgas ännu inte ekonomiskt
försvarbart, men det är väl värt att under
söka med tanke på avsaknaden av utsläpp,
säger Jared Hightower, företagets försälj
ningschef.

GreenField
Compression
GreenField, med kontor i Europa
och USA, är världsledande inom
industriell gaskompression och
alternativa bränslen. Över hälften
av verksamheten rör alternativa
bränslen, främst naturgasdrivna
fordon. Företaget har även utrustning för att tanka vätgasdrivna
fordon i ett dussin tankstationer i
USA, Kanada, Kina och snart även
i Europa.
Till tankstationen för vätgas i
Columbia har GreenField Compression levererat ett oljefritt dubbelt
kompressorpaket, ventilsystem,
manöverpanel och system för
vätgasdistribution.

www.atlascopco.com
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Renare bränslen

HÅLLBAR PRODUKTIVITET

energibesparing

Uppvärmning

på köpet

Läkemedelsproduktionen vid Teva Czech industries
i Tjeckien sparar en förmögenhet i uppvärmnings
kostnader med nya kompressorer från Atlas Copco.
Text linas alsenas Foto Atlas Copco

T

eva Czech Industries, dot
terbolag till den globala läkeme
delsjätten Teva, sparar gärna bå
de pengar och miljö. Företaget
som i huvudsak tillverkar generiska läke
medel ligger i Opava Komarov i nordös
tra Tjeckien. Det har länge varit kund till
Atlas Copco. Nyligen installerades en ny
oljefri kompressor. Minskade energikost
nader gjorde att den nya kompressorn be
talade sig på mindre än ett år.
Teva Czech Industries har redan beställt
ytterligare två oljefria kompressorer till
nästa fabriksutbyggnad. De ska levereras
under de närmaste två åren.
Atlas Copcos vattenkylda oljefria luft
kompressorer är först i världen att certifie
ras för ”noll nettoenergiförbrukning” under
specifika förhållanden. I praktiken innebär
det att den elenergi som går in i kompres
sorn kan återvinnas som varmvatten.
Besparingarna för Teva Czech
Industries har blivit betydande. Antag att
systemet för spillvärmeanvändning an
vänds under minst 60 procent av drift
tiden. Med nuvarande energipris på cirka
tio kronor per kilowattimme så uppgår de
årliga besparingarna i form av minskade
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uppvärmningskostnader till 600 000 kronor.
Med sådana siffror kan investeringen va
ra återbetald på mindre än ett år. Med sti
gande uppvärmningskostnader och ytter
ligare två kompressorer skulle Teva Czech
Industries kunna minska sina uppvärm
ningskostnader med mer än 2,4 miljoner
kronor per år.

Nya kompressorer från Atlas Copco har banbrytande teknik – den värme som produceras
kan återanvändas och spara energi i andra
industriaella processer.

Värdesätter
teknisk utveckling

Efter att ha använt Atlas Copco-kompressorer i många år investerade Teva
Czech Industries i ny teknologi som samtidigt minskade energiförbrukningen.

Dalibor Zamykal, försäljningschef
för oljefria kompressorer på Atlas
Copco i Tjeckien, säger att Tevas
senaste investering är ett naturligt
steg mot de mest avancerade kompressorlösningar marknaden kan
erbjuda.
– Vårt samarbete med Teva Czech
Industries inleddes 1996 när de
köpte sin första oljeinsprutande
kompressor från Atlas Copco. 2001
köpte de sin första oljefria maskin,
säger han.
Företaget har beställt ytterligare två oljefria kompressorer ur
Atlas Copcos senaste produktserie.
Dessa ska levereras under de närmaste två åren.

”Teva Czech Industries har
minskat sina uppvärmnings
kostnader med 600 000
kronor per år. ”
Läkemedelshistoria
Teva Czech Industries grundades
av den inflytelserika apotekaren
GustavHell 1883 och är ett av
Centraleuropas äldsta läkemedels
företag. I dag ägs företaget av den
israeliska läkemedelsjätten Teva.

www.atlascopco.com
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Förnybar energi

Avisning
ger hett vatten
Text Atlas Copco
foto Atlas Copco/istockpoto
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Med Atlas Copcos teknik producerar
ett italienskt vattenkraftverk miljövänlig
energi och hindrar isbildning.

Stephan Kuhn, chef för affärsområdet Kompressorteknik

V

attenkraftverket
vid reservoaren San Giacomo di Fraele i italienska Valtellina producerar
tio megawatt förnyelsebar energi.
Dammen kräver kontinuerligt underhåll för att minska risken för läckage
och produktionsavbrott.
Vintertid används torr, komprimerad luft för att hindra isbildning
på dammväggarna. Avisningsanläggningen med komprimerad luft
från Atlas Copco har ett system för
energiåtervinning som tar tillvara
på upp till 80 procent av den energi
som kompressorn förbrukar. Den
återvunna energin förser byggnader
i närheten med varmvatten.
Energiåtervinningen minimerar
den totala kostnaden och garanterar kunderna hållbar produktivitet
genom hög pålitlighet och maximal
driftstid.

Ny kompressor minskar
energiförbrukningen
2009 lanserade Atlas Copco en vattenkyld
oljefrikompressor med inbyggd energiåtervin
ning. När kompressorn arbetar under särskilda
förhållanden* kan den jämna ut mycket av den
elektriska ineffekten. Genom att ta vara på och
återanvända värmen som kompressorn produce
rar kan den nya tekniken bidra till att minska en
ergikostnaden betydligt för ett antal industrier.
– Vi är mycket nöjda med att kunna erbjuda vå
ra kunder en tryckluftslösning som återger nästan
hela ineffekten i form av varmvatten, säger
Stephan Kuhn, chef för affärsområdet Kom
pressorteknik .
– Våra kunder ställs i dag inför stränga krav
på att minska koldioxidutsläppen. Det inbyggda
energiåtervinningssystemet gör det möjligt för
kunden att använda varmvattnet från kompres
sorn till sina industriella processer, istället för att
behöva värma vattnet separat. Det här kommer
att ha en betydande påverkan på både miljön och
kundens slutresultat, säger Stephan Kuhn.
De flesta industrier har användning för varmt
vatten för att bland annat värma upp lokaler, du
schar och liknande som kräver el. Kompressorer
na sparar mest pengar åt de företag som använ
der mycket varmvatten och ånga i sina processer,

Styrenhet
för energiåtervinning

Inflöde av
vatten

Utflöde av
varmvatten, 70-90°C
Tryckluft

som till exempel vid framställning av mat och
dryck, pappersmassa och papper, kemikalier och
i kraftverk.
Kompressorerna har genomgått typtest och
certifierats av TÜV, den tekniska inspektions
myndigheten i Tyskland. TÜV är en oberoende in
ternationell organisation som specialiserar sig på
att utvärdera teknikens säkerhet och kvalitet.
Organisationen är erkänd världen över för sin
oberoende och professionella expertis.
* Särskilda förhållanden: 40°C i rumstemperatur,
70 procent relativ luftfuktighet, 20°C i kylvattentemperatur, ett
expansionstryck på 10 bar(e)/145 psig.
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HÅLLBAR PRODUKTIVITET

kompressorservice

Atlas Copcos Compressor Technique
Service är världens största organisation för kompressorservice. De 5 300
medarbetarna får viktig information
via fyra olika kanaler.

Användbara nyheter
Servicetekniker som arbetar i fält behöver
ständig tillgång till den senaste produkt- och
serviceinformationen för att kunna hjälpa sina
kunder på bästa möjliga sätt. Som stöd för
sin serviceorganisation använder Atlas
Copco flera olika informationskanaler.

Text Linas Alsenas Foto atlas copco/istockphoto

Kommunikation är en grundsten för
produktivitet, men att sprida information
på ett effektivt sätt i stora företag är svårt.
Med över 5 300 medarbetare i service
divisionen är Atlas Copcos Compressor
Technique Service världens största orga
nisation för kompressorservice. De flesta
medarbetarna är tekniker som arbetar ute
hos kund och deras dagliga kontakt med
kontoret begränsas till telefon och e-post.
För att kunna ge kunderna bästa möjliga
service behöver teknikerna kontinuerlig
tillgång till information om de senaste
produktförändringarna och nya service
metoder.
Atlas Copco möter serviceteknik
ernas behov med hjälp av fyra olika
informationskanaler: Global Business
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”Toolbox-mötena
hjälper oss att göra
kunderna nöjdare.”

SH

Thierry Crüll, produktchef vid
Compressor Technique Service

Portal, en videowebbsajt, Newsflash och
månatliga Toolbox-möten. Global Business
Portal är serviceteknikernas viktigaste
informationskälla.
Här finns instruktioner om service
intervall, reservdelslistor med mera. Var
sjätte vecka anordnas webbkonferenser
för att informera teknikerna om nya
produkter, metoder och annan viktig
information. Informationen görs
sedan lättillgänglig genom Global
Business Portal.
På Atlas Copcos intranät får medar
betarna tillgång till videowebbplatsen. Här
finns videofilmer om nya produkter, ut
bildningsfilmer om underhåll och även ut
bildningsfilmer om ett mer kundorienterat
arbetssätt.

Newsflash är ett elektroniskt nyhetsbrev
om kommande aktiviteter och nya produk
ter i sortimentet.
Systemet gör det möjligt för de lokala
kundcentren att skapa en egen version av
nyhetsbrevet genom att översätta intres
santa artiklar och komplettera med lokal
information.
Slutligen samlas all service
personal, tekniker och planerare, till
Toolbox-möten varje månad. Mötena foku
serar på operativa frågor och nya produk
ter. Medarbetarna utbildas dessutom i att
bli mer kundorienterade.
– Toolbox-mötena hjälper oss att göra
kunderna nöjdare och mer lojala, vilket
ger ökade intäkter för Atlas Copco, säger
Thierry Crüll, produktchef i Schweiz.

Förbättrad
kommunikation
Francisco Javier Ruiz är servicetekniker för kompressor i Madrid.
Han har arbetat på Atlas Copco
sedan 2004.
– Toolbox-mötena har helt klart förbättrat vår interna kommunikation.
Vi får detaljerad och noggrann information och, viktigaste av allt, vi
får informationen direkt från källan.
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Användarvänliga lösningar

Rätt verktyg

lyfter

produktionen
Flygplanskonstruktion kräver driftsäkra verktyg. Vid Latécoère
do Brasil bidrar Atlas Copco till att produktionen når nya höjder.
Text atlas copco Foto Thiago Marques Grato

LatécoÈre do Brasil i delstaten
São Paulo tillverkar bland annat flyg
planskroppar och vingar åt stora flyg
planstillverkare. Precis som franska
Latécoère-koncernens övriga fabriker
i Europa och USA kräver Latécoère do
Brasil verktyg med hög precision som kan
hantera besvärliga material - därför har de
valt verktyg från Atlas Copco. De har valt
verktyg från Atlas Copco.
Latécoère do Brasils anläggning i São
José dos Campos består av två väldiga

Med god ergonomi
som grund
Atlas Copcos verktyg har ett bra
förhållande mellan effekt och vikt.
De tillverkas av starka men lätta
material, som till exempel kolfiber,
och innehåller tekniker som dämpar vibrationer. De är formade och
välbalanserade för att vara enkla att
rikta så att de blir säkrare att arbeta
med under längre arbetspass.
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byggnader med en sammanlagd golvyta
på 11 100 k vadratmeter. Här arbetar 400
personer vid två produktionslinjer med
montering av montering av flygplanskrop
pens mittendel.
Sedan Latécoère do Brasil etablera
des 2005 har de haft Atlas Copco som
partner för sina verktygslösningar. Cirka
70 procent av verktygen kommer från
Atlas Copco, bland annat borrmaskiner,
nithammare och skruvdragare. Enligt fa
brikschefen Frederic Lecha finns det flera
skäl till valet av huvudleverantör, exemp
levis verktygens kvalitet och pålitlighet.
– Många företag kan tillverka borr
maskiner, men hur länge håller de?
Andra aspekter vid valet av verk
tygsleverantör är säkerhet och ergonomi.
Latécoère do Brasil har två säkerhetstekni
ker på plats i fabriken.
– För att garantera våra operatörers
säkerhet är det viktigt att välja bästa
möjliga verktyg. Atlas Copco har hjälpt till
att genomföra en säkerhetsutbildning för
fabrikens 300 operatörer. För en tid sedan
gick vi dessutom tillsammans igenom våra

arbetsstationer ur ergonomisk synvinkel
för att säkerställa våra operatörers hälsa,
säger Frederic Lecha.
För honom är också kundsupport viktigt.
– Även om andra verktygsleverantörer
ibland kan erbjuda liknande tekniska
lösningar är nivån på support och engage
mang från Atlas Copco i särklass.
– Atlas Copcos säljare är verkligen
framåt. Han besöker oss en gång i veckan,
tar fram nya lösningar och utbildar våra
operatörer. Dessutom hjälper han oss att
lösa verktygsrelaterade problem.
Latécoère do Brasil prioriterar miljö
frågor. Därför har också Atlas Copco
prioriterat att hitta nya sätt att minska
verktygens energiförbrukning och samti
digt öka kundens produktivitet.
Hur ser Frederic Lecha på framtiden för
Latécoère do Brasil?
– Vår utmaning är att bredda oss, utöka
vår kundbas och utveckla vår teknik. Vi
vill ha mer automation och felförebyg
gande funktioner. Vi ser gärna ett fortsatt
samarbete med Atlas Copco, där de hjälper
oss att optimera vår verksamhet med hjälp
av produktiva lösningar.

Latécoère-konceRnen
Sedan Latécoère etablerades i franska Toulouse 1917 har
företaget utvecklat sin expertis
och teknik inom flygsektorn. Dotterbolagen utvecklar utrustning
till flera olika flygplansmodeller,
exempelvis k ommersiella (EADS
Airbus), regionala(Bombardier) och
affärsplan(Dassault).
Atlas Copco har hjälpt till med
att genomföra en säkerhetsutbildning för 300 operatörer
vid Latécoère do Brasil.

”Många företag kan tillverka
borrmaskiner, men hur länge
håller de?”
Frederic Lecha, fabrikschef vid Latécoère do Brasil
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renare energi

Den dolda
Text Atlas Copco Foto atlas copco/g etty i mag e s / i stockphoto

Underjordiska reservoarer med geotermisk energi ses
som en lovande källa för renare energi i framtiden.
I en avlägsen del av Nevada i USA har Enel Green Power
börjat använda geotermisk energi vid två kraftverk.

E

De geotermiska anläggningarna i Nevada
producerar tillräckligt med el för att försörja en medelstor stad.
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nel Green Power
(EGP) är en marknads
ledare inom geotermisk en
ergi. Företagets kraftverk
innebär teknologiska sjumilasteg på
vägen mot framtidens energi. Med
sex Mafi-Trench turboexpandrar från
Atlas Copco producerar de två kraft
verken mer än 400 miljoner kilowat
timmar el om året.
Dessutom bidrar kraftverken i

Stillwater och Salt Wells positivt till
hälsan och livskvaliteten hos de
40 000 hushåll som de försörjer med
el. För denna miljövänliga energi
källa minskar mängden koldioxidut
släpp i atmosfären med mer än
300 000 ton per år.
De geotermiska anläggningar
na har fört Nevada ett steg närma
re sitt ambitiösa mål: före år 2015
ska 20 procent av delstatens el kom

4

energin
ma från förnyelsebara energikäl
lor. För att kunna generera kraft
från den geotermiska vätskan krävs
teknik med binära cykler, ett om
råde där Atlas Copco har särskild
kompetens. Den förångade vätskan
i kraftverken expanderar i sex tur
boexpandergeneratorer, som driver
turbinerna där elen alstras.
I ett större perspektiv banar
det framgångsrika samarbetet mel
lan Atlas Copco och Enel Green
Power i Nevada vägen för framtida
geotermiska kraftverk som använ
der tekniken med binära cykler.

Enel Green Power, med en instal
lerad kapacitet på cirka 0,7 giga
watt, hör redan till de världsledande
inom geotermisk energi.
– Projektet utgör också en fantas
tisk referens för Atlas Copco som
stärker sin position på denna växan
de marknad. Vi är stolta över att vara
en del av det här betydelsefulla geo
termiska projektet och ser fram emot
ett fortsatt samarbete med Enel. Det
här är ett exempel på vårt engage
mang för att utöka vår produktport
följ vad det gäller förnyelsebar
energi, säger André Schmitz, chef
för Atlas Copco Gas och Process.

Enel Green Power
Enel Green Power startades i december
2008 och är det företag inom Enel-gruppen
som på internationell nivå inriktar sig på
att utveckla och tillvarata elproduktion
från förnyelsebara energikällor. Företaget
finns i Europa och Nord- och Sydamerika.
Enel Green Power är världsledande inom
sitt område, bland annat tack vare produktionen av 21 miljarder kilowattimmar el
från vatten-, sol- och vindkraft samt
jord- och bergvärme. Företaget har mer än
600 anläggningar i drift runt om i världen,
med en installerad total kapacitet om
5 700 megawatt.

www.atlascopco.com
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EFFEKTIVt ANLÄGGNINGsarbete

Dubbelverkande

Anläggningsarbetet på Manhattan stod inför en stor
utmaning – ett forskningscenter i närheten stoppade
den planerade sprängningen. Lösningen blev en ny
högproduktiv hammare från Atlas Copco.
Text Atlas Copco Foto Atlas Copco/istockphoto

S

kanska, en av världens ledande anläggnings
koncerner, anlitade New York Concrete för
markarbetena vid bygget av ett nytt forsk
ningscentrum på Manhattan. Sammanlagt
skulle 34 400 kubikmeter berg bort.
Till en början såg det ut som ett idealiskt projekt för
sprängning.
– Alla experter var överens om att sprängning var det
enda sättet att ta sig igenom urberget, säger projektleda
ren Frank Forte.
Men precis vid utkanten av området ligger en forsk
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Nya nivåer för
produktivitet
Med en arbetsvikt på
tio ton och upp till 50 pro-
cent högre produktivi
tet än sina föregångare
representerar HB 10000
ett kostnadseffektivt
alternativ till borrning
och sprängning i samband med primärbrytning. Den här hammaren
är ett mycket bra alternativ i tätbebyggda områden som kräver låga
vibrationsnivåer.

ningsanläggning med ett avancerat, så kallat nukleärt,
bildbehandlingssystem för elektromagnetiska tester. Det
saknades information om vilka vibrationsnivåer som
utrustningen tålde, därför fick markarbetena en viktig
restriktion – vibrationer fick inte förekomma. Seismisk
utrustning ställdes upp för att övervaka situationen.
Sprängning var inte längre att tänka på.
– Vi provade med en hammare i testfasen,
men den rubbade knappt lagren av skiffer och granit
som finns i Manhattans berggrund. Sedan hittade vi

”Det är som att köra in i berget
med ett godståg. Det är nästan
otroligt vad den här hammaren
kan åstadkomma.”
Frank Forte, projektledare

någonting alldeles extra kraftfullt, säger Frank Forte.
Atlas Copco hade just lanserat hammaren HB 10000,
som har en slagfrekvens på 400 slag per minut och
16 000 joule i varje slag.
– Det är som att köra in i berget med ett gods
tåg. Det är nästan otroligt vad den här hammaren kan
åstadkomma, säger Frank Forte.
John Russo, driftchef vid New York Concrete, upp
skattade att det skulle behövas tre hammare för att klara
jobbet. Grävmaskinföraren John Triplett är imponerad

av hammarens prestanda och mejselns livslängd.
– Med en hammare som slår så hårt som HB 10000
trodde jag att vi skulle göra slut på en mejsel per
dag, men den första fungerade i sex veckor och jag
avverkade nästan 14 kilometer. Den här hammaren
klarar dubbelt så mycket som våra största hammare.
Under de bästa dagarna avverkas mellan 1 370 och
1 820 kubikmeter.
John Triplett har 26 års erfarenhet.
– Jag har använt varenda hammare som finns och den
här är verkligen något extra, säger han.
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Lokalt engagemang

Nytt fossil stor
Genom att donera utrustning
till utgrävningarna har Atlas
Copco bidragit till fältforskningen på en plats med det
passande namnet Dinosaur
Cove. Här har forskarna gjort
upptäckter som har förändrat
bilden av den mäktiga
Tyrannosaurus Rex.
Text linas alsenas
foto atlas copco/istockPHOTO
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Ett 105 miljoner år gammalt fossil
som upptäcktes i Australien 1989 identifierades nyligen som det första beviset på att
tyrannosaurier har levt på södra halvklotet.
Upptäckten, som publicerades i tidskriften
Science i mars 2010, ändrar forskningens
teorier om dessa dinosauriers utveckling.
Mellan 1984 och 1994 arbetade en
grupp forskare dagligen med att gräva ut
fossil från grottor i en bukt i sydöstra
Australien, en bukt som nu kallas
Dinosaur Cove. Men det var inte förrän i
oktober 2009 som ett av dessa fossil identifierades som en tyrannosaurus av forskare vid universitetet i Cambridge och
Londons Naturhistoriska museum. Fossilet

Hållbar forskning

Thomas H. Rich, ansvarig för
ryggradsdjurens paleontologi
vid Victoria-museet.

Den decennielånga utgrävningen vid Dinosaur Cove, som var den första systematiskt
storskaliga dinosaurieutgrävningen i Victoria,
leddes av Thomas H. Rich, Victoria-museets
ansvarige för ryggradsdjurens paleontologi, och
Pat Vickers-Rich från Monash-universitetet i
Australien.
Under de intensiva perioderna vid Dinosaur
Cove litade forskarna till utrustning från Atlas
Copco.

– Under de 1 000 dagar som de båda kompressorerna användes inträffade bara ett
driftstopp. När jag långt senare grävde ut en
experimenttunnel för att hitta dinosauriefossil i
permafrosten i Alaskas North Slope insisterade
jag på att använda Atlas Copco-utrustning, just
på grund av den tillförlitligheten.
Atlas Copco stöder fortfarande paleontologisk forskning i Australien med donerade tryckluftsverktyg.
– Som väl är behöver vi inte längre gräva oss
fram genom tunnlar, säger Thomas H. Rich.

Atlascopcosaurus

upptäckt
är inte mer än ett benfragment, men det är
karakteristiskt för tyrannosaurusens specifika höftben.
Thomas H. Rich, ansvarig för ryggradsdjurens paleontologi vid Victoria-museet
i Melbourne var en av de främsta forskarna vid Dinosaur Cove. Han ledde hundratals frivilliga studenter under utgrävningsåren. Han berättar att forskarna arbetade
i trånga mörka tunnlar som ofta var leriga och hala.
– När vi hittade en bit ben under jorden var det vanligtvis inte mycket man såg
av det. Vi fick ta bort berget kring själva
fossilet, packa ner det och transportera det

Omkring hälften av fossilerna som
samlades in vid Dinosaur Cove tillhörde små tvåbenta dinosaurier, inklusive
två arter som var nya upptäckter. En av
dessa nya arter har officiellt fått namnet
Atlascopcosaurus Loadsi, som tack för
Atlas Copcos bidrag till utgrävningarna.
”Loadsi” hänvisar till Bill Loads, Atlas
Copcos chef i Victoria som gav klartecken åt att stödja projektet.
Thomas H. Rich beskriver hur han upptäckte det första benfragmentet vid
Dinosaur Cove:
– Jag gjorde upptäckten på ett mycket
speciellt sätt och därför minns jag den
mycket väl. Först såg jag ingenting, snarare var det så att jag kände ett benfragment. Jag hade händerna på ett sandstensblock med granulär yta. Så kände
jag en punkt som var påfallande slät. När

till museet. Sedan tog det flera år att försiktigt hacka bort det cementhårda berget
från benfragmentet, säger han.
2009 tog Thomas H. Rich med sig några
av de uthackade fossilerna på en egenfinansierad resa runt jorden för att få dem undersökta av paleontologer som kunde identifiera vilka dinosaurier de hade tillhört. De
drog slutsatsen att även om höftbenet bara
var en fjärdedel så stort som det från en Tyrannosaurus Rex visar den typiska benformen ändå att dinosaurien var en sorts tyrannosaurus. Benet kom från en dinosaurie
som var omkring tre meter lång och vägde
80 kilo. En Tyrannosaurus Rex kunde bli
tolv meter lång och väga fyra ton.

jag tittade ner såg jag en väl bevarad tand
lysa ur det omgivande berget.
Flera fragment hittades, inklusive fossiler utgrävda från en plats som regelbundet översvämmades och som har fått
namnet Lake Copco. Den nya dinosaurien
identifierades som en ny upptäckt 1988
och fick officiellt namnet Atlascopcosaurus Loadsi ett år senare. Den var en fågel
höftad växtätare med högryggständer.
Sannolikt var den en snabb löpare.

Upptäckten fyllde en lucka i tyrannosaurusens evolutionshistorik och motbevisar den tidigare gängse teorin att dessa dinosaurier endast utvecklades på norra
halvklotet. Upptäckten visar att tyrannosaurus var en global art, men den nya frågan som infinner sig är varför de bara
verkar ha utvecklats till enorma köttätare
norr om ekvatorn.
– Fyndet visar att det även fanns tyrannosaurier på södra halvklotet, på den enorma kontinent som fanns innan den bröts
upp och bildade Australien, Indien, Afrika
och Sydamerika. Det betyder också att vi
kan hitta fler tyrannosaurus-fossiler i
dessa regioner, säger Thomas H. Rich.
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Tecken på
förändring
Det tyska Ruhrområdet är Europas kulturhuvudstad 2010. Ett
event var att markera
tidigare kolgruvor med
stora ballonger. En av
dessa sponsrades av
Atlas Copco.
TEXT ATLAS COPCO
FOTO RUHR2010

Klockan 12 lördagen den
22 maj skickade den europeiska kulturhuvudstaden
RUHR.2010 upp 311 gula,
stora heliumballonger 80
meter upp i luften. De kallas
”ShaftSigns” och var under
nio dagar i maj 2010 världens
största konstinstallation.
En fyra meter stor ballong
skickades upp av medarbetare från Atlas Copco.
Företagets verksamhet i Essen ligger precis ovanför den
tidigare gruvan Ernestine som
invigdes 1873, samma år som
Atlas Copco grundades.
Genom att märka ut de
gamla gruvschakten i Ruhrområdet med stora ballonger
synliggjordes hur den tidigare
kol- och stålregionen har
omvandlats till en modern
metropol.

ATLAS COPCO HAR HUNDRATALS
KUNDCENTRA VÄRLDEN ÖVER.
För kontaktinformation, besök
www.atlascopco.com

Tryckluft för en
vital industri

Hållbar produktivitet

9853 8056 02-SW

Atlas Copco AB
SE-105 23 Stockholm, Sweden
Phone: +46 8 743 80 00
reg. No.: 556014-2720
www.atlascopco.com

TEXTILINDUSTRIN
I BANGLADESH

Ett starkt
koncept
visar vägen
BÄTTRE STÄDER, BÄTTRE LIV S VATTEN ÅT ALLA S FULL FART FÖR BILINDUSTRIN

