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Samhällets
hjärta
R 2 0 03 B O D D E JAG i Madrid, staden där Zinedine Zidane, världens då bäste fotbollsspelare,
hade sin hemmaplan, vilket var
kul för en fotbollsälskare. Det byggdes som
aldrig förr. Gator stängdes till förmån för
fotgängare och nya parker och joggingstråk
anlades. Framtiden var ljus. Jag tänker på
det när forskaren Yuliya Kalmykova berättar om drivkraften som fört henne från
Ukraina till Chalmers. Hon tror på staden
framför landsbygden som lösningen för en
hållbar framtid. Här finns allt och vi delar
dessutom bättre på resurserna.
Januari månad i år tillbringade jag i
Madrid, samma stad men en annan verklighet. Jag delade lägenhet med ett par
Erasmusstudenter. De berättade om de
livliga diskussionerna på deras spanska
universitet om krisens orsak och verkan
och att flera av stadens stora demonstrationer planeras från campus. Samtidigt läser jag i media att Chalmers ska leda EU:s
flaggskepp kring det spännande materialet
grafen. För mig blir det extra tydligt att
universiteten är hjärtat i samhället, en mötesplats där samhällets aktörer tar sig an
framtidens utmaningar men också, som i

Spanien nu, diskuterar och deltar i samhällsdebatten.
Chalmers kopplas sällan ihop med
gruvindustri. Nu kan det bli ändring på
det. I Sydafrika finns världens största
och modernaste platinagruva. Studenterna Anton Kullh och Josefin Älmegran
har undersökt och förbättrat processen
att krossa och mala malmen. Här finns
det pengar och energi att spara. Gruvnäringen är otroligt viktig för Sydafrika. Den
ger stora exportinkomster och arbete för
människor utan utbildning. Vad kan ett
universitet bidra med så att mekanisering
görs på ett hållbart sätt för människorna
som arbetar där? Vi återkommer till det i
senare nummer.
Mycket den här gången handlar om
samhällsbyggnad. Ilmar Reepalu var
stadsaktivist samtidigt som han läste till
arkitekt och väg- och vattenbyggare. Nu
berättar han hur det påverkat hans yrkesliv.
Själv bor jag centralt. Varje morgon hör
jag en tupp gala. Det gör mig glad. Så förutom caféer och en fotbollsplan alldeles
runt hörnet har någon en hönsgård i kvarteret. Glad påsk och välkomna till Chalmers magasin!
Ann-Christine Nordin
Chefredaktör
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Chalmers + hästar = SANT
Text: Lasse Nicklason Foto: Istock Photo

senaste
uppskattning finns det 362 700
hästar i Sverige och trav- och galoppsporterna är tillsammans
med ridsporten så populära att ungefär
500 000 personer hästsportar regelbundet.
– Räknar man in publik och spel tror
jag det är flera miljoner svenskar som är
intresserade, säger Magnus Karlsteen, docent i Teknisk Fysik och Chalmers ”hästsportsansvarige”.
Men trots att det också är en material- och kunskapssport har den tekniska
utvecklingen gått långsamt och det uppdämda behovet av forskning är stort. Och
sedan Chalmers drog igång satsningen
Sport & Teknologi för ett drygt år är det
NLIGT JORDBRUKSVERKETS
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just hästbranschen som har visat ett stort,
ja närmast överväldigande intresse. Mängder av samarbeten kring allt ifrån hästskor
och smarta vojlocks till att göra biogas av
hästgödsel har inletts, främst med småföretag.
SAT S N I N G E N Ä R O C K SÅ ett led i Chalmers
strävan att, tillsammans med Göteborgs
Universitet, bli ett av landets Riksidrottsuniversitet, och från och med hösten 2014
införs till exempel en kurs i Sportteknologi på högskolan. Men egentligen – den
som är hästintresserad kan läsa i princip
vilka Chalmersprogram som helst, menar
Magnus Karlsteen.
Det budskapet tar han med sig till både

till Olympiatravet och Gothenburg Horse
Show i april där Chalmers finns på plats
för att nå ungdomar och småföretagare.
Bland annat kommer studenter att informera om exjobben de gjort i hästsammanhang.
– Vi vill visa hästintresserade ungdomar
att Chalmers faktiskt kan vara en väg till
hästen. Förutom att välja de klassiska hästrelaterade yrkena såsom veterinär, ridinstruktör och hästskötare, kan man också
bli skicklig i teknikämnen och bidra till
utveckling som får ännu större betydelse
för hästen.

N Y HE T E R

Fartygens maskinrum är en komplex miljö
som först och främst är anpassat efter maskiner. Att arbeta där är trångt och ibland
till och med farligt.
Monica Lundh, universitetslektor och
gruppchef på Maritime Human Factors på
Chalmers, menar att maskinisten ofta anpassar sig och vänjer sig vid obekväma positioner och farliga arbetsmoment. Nu arbetar
Human Factorsgruppen tillsammans med
Memorial University of Newfoundland och
Lunds universitet med att ta fram ett 3Dverktyg för att visualisera arbetssituationen
i maskinrummet. Ledorden är ergonomi, säkerhet och kommunikation.
Om man redan på ritningsstadiet tar med
ergonomin i beräkningen behöver inte kostnaden öka är grundtanken.

Dialog för smartare
godstransporter
Lastbilar i city har svårt att ta sig fram. De
upplevs ofta som frustrerande och i vägen.
Chalmersforskaren Maria Lindholm har i sin
avhandling intervjuat kommuner i sju länder
i norra Europa och undersökt hur de arbetar
med gods i stadsmiljö.
– Godstransporter står för en stor del av
utsläppen i städerna och kan störa bilden av
stadsmiljön, det bör ju därför finnas ett stort
intresse av att minska dessa, menar hon.
Hennes rekommendation till kommunerna är att skapa nätverk tillsammans med de
olika aktörerna och att driva en ständig dialog. Hon har också tagit fram en modell för
hur detta kan gå till i ett projekt som pågått
i Göteborgs kommun under de senaste åren..

Smart brevlåda
minskar körningar
Gatubolaget i Göteborg är först i landet
med ”den intelligenta brevlådan”. En sensor i lådan skickar besked via internet om
det finns post att hämta. Det kan spara in
tusentals mil i bilkörning eftersom man nu
slipper onödiga ”tomkörningar”. Den intelligenta brevlådan har utvecklats av chalmersstudenten Dag Fridén tillsammans
med Gatubolaget.

FOTO : M A ER S K GR O U P

Bättre arbetsmiljö för
maskinisten

Största containerfartyget testat
I augusti anlöper världens största fartyg, i klassen Triple-E, Göteborgs hamn. Fartyget som ännu inte är färdigbyggt kommer att kunna lasta 18 000 containrar, vilket är
2 500 fler än de fartyg som idag är störst. Fartygsmodellen har nyligen testkörts i en
simulator på Institutionen för sjöfart och marin teknik på Chalmers.
– Vi måste kunna garantera att fartyget på ett säkert och miljöklokt sätt kan köras in
och ut ur Göteborgs hamninlopp. Därför gör vi en riskanalys där vi tillsammans med
lotsar och bogserbåtar testkör fartyget via en simulator, säger Jörgen Wallroth, hamnkapten i Göteborgs Hamn AB.
Triple-E står för Energy efficency, Economy of scale samt Environmentally improved.
Triple-E fartygen kommer att släppa ut 50 procent mindre koldioxid per container än
snittet på marknaden på rutten för Asien-Europa, enligt redarföretaget Maersk Line.

Miljoner till dricksvattenforskning
Rent vatten är för de flesta av oss i Sverige en självklarhet. Men minns parasiten Cryptosporidium som gjorde 27 000 människor sjuka i Östersund. Den samhällsekonomiska
kostnaden för utbrottet har beräknats till 220 miljoner kronor.
Nu får Livsmedelsverket 31miljoner kronor från Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, MSB, för att i samarbete med bland andra Statens veterinärmedicinska anstalt, Smittskyddsinstitutet, Totalförsvarets forskningsinstitut, Chalmers och
Uppsala Universitet driva forskningsprojekt om säker dricksvattenförsörjning.
En kartläggning som Livsmedelsverket har gjort visar att 90 procent av Sveriges
största vattenverk inom en snar framtid överväger att göra investeringar för att säkra
dricksvattenkvaliteten. Sammanlagt planeras investeringar för miljarder.
Läs mer på Chalmers.se
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Vad äter
EN STAD?
Yuliya Kalmykova tänker göra Göteborg till den första
staden i världen vars hela kretslopp kartläggs. Vad som
kommer in, vad som produceras, konsumeras och släpps
ut igen. Och vilka effekter det har.
Text: Lars Schmidt Foto: Peter Lloyd

ET DÄR , sa professor Greg MorriMen skolarbetet var det roligaste. Henson, det låter som urban meta- nes mamma lät henne byta skola flera
bolism.
gånger för att hon skulle få de utmaningYuliya Kalmykova hade just ar hon behövde. Yuliyas dröm var att bli
förklarat att hon ville lämna den hand- ekonom.
gripliga miljötekniken. Inte för att den var
– Jag är förtjust i optimering, tror det var
ointressant, men för att hon längtade efter därför. Ekonomi handlar mycket om det.
att ta sig an helheten: alla resurser, allt av- Jag tycker om att optimera allting. Det gör
fall, alla föroreningar – allt som pulserar jag fortfarande. Hemma också. Det är jag
genom en storstad.
som är ansvarig för inköp och matlagning.
Det var så det började. Nu, två år se- Där fungerar optimeringen så att INGET
nare, leder hon en forskargrupp som ar- slängs. Jag tittar i kylskåpet, ser vad som
betar med "Trends in urban metabolism finns och lagar det. Det är både kreativt
of Swedish cities". Ett enormt uppdrag: och blir gott.
att med mätningar och siffror visa vilken
När hon 17 år gammal åkte iväg för att
påverkan en stad har. Och i förlängningen, göra intagningsprov till ekonomlinjen fick
visa hur staden kan göras hållbarare, livs- hon syn på en affisch om miljövetenskap.
kraftigare, bättre.
"Det där är faktiskt en framtidsvetenskap.
– Jag gillar att vara den som organise- Mer spännande än ekonomi", tänkte hon.
rar. Jag gillar att förstå, säger Yuliya Kal- Hon kom in på universitetet i Kiev. Paralmykova.
lellt läste hon fysik, för...
– Egentligen är det ju fysik som styr
SÅ DA N H A R H O N A LLTI D varit. Hon föddes i
världen!
Ukraina i stålverksstaden Mariupol vid
Hon rätar på ryggen i sin dräktjacka av
Azovska sjön, gränsande till Svarta havet, tjock röd ull och slår ihop händerna. Ögon
och växte delvis upp hos sin mormor. När glimmar. Miljövetenskap var spännande.
lillasyster var ute och lekte satt Yuliya med
Redan under första dagens första förenäsan i en bok. Eller ännu hellre, hängde läsning bestämde hon sig: hon skulle bli
som en svans efter mormor för att begri- professor.
pa hur det går till att få växter att växa.
Sverige var ett föregångsland inom
Hur gör man när man lagar mat. Hur allt miljövetenskap, det lärde man sig snabbt
hänger ihop.
i Kiev. Inför sista året kollade hon masters-
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utbildningarna på KTH och Chalmers. På
Chalmers fanns "Applied environmental
measurement techniiques". Det lockade,
hon ville sätta tänderna i något konkret.
21 år gammal kom hon till Göteborg.
Examensarbetet gjorde hon på ett företag
som satt på en stor deponi av gamla kablar
och hade problem med lakvattnet. Hon
började titta på rening.
Hon sökte en doktorandtjänst, hälften
kemi, hälften miljövetenskap.
Ett krav var att hon skulle undervisa på
svenska. Hon hade läst svenska för invandrare, men kände sig osäker. Hon bestämde
sig för att det snabbaste sättet att lära sig
språket var att skaffa ett stort ordförråd,
åkte hem till Kiev över jul, satt i en månad
med en ordbok bredvid sig och skrev uppsatser på svenska i alla upptänkliga ämnen.
Hon fick tjänsten.
H E N N E S DO K TO R SAVH A N D LI N G handlade om
hur alternativa material som torv, sjögräs
och sågspån kan användas för att rena vatten från deponier och förorenad mark.
Under arbetet hade hon kontakt med
Renova. När hon disputerat gav de henne
en postdoktoral tjänst - kanske den första
i Sverige betald av industrin. Hon arbetade med föroreningar i vatten, men blev
intresserad av avfall i ett vidare perspektiv:
hur mycket finns det och av vad? Hur kommer det se ut i framtiden och hur utnyttjar
vi det på bästa sett?
Hon fick en tjänst som forskarassistent
inom "Styrkeområdet Samhällsbyggnad"
på Chalmers, där hon kunde arbeta med
de stora frågorna. Det var då Greg Morrison nämnde urban metabolism.
Begreppet hade myntats 1965 av Abel
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fick pengarna, som täcker avgifter under
24 månader på MIT plus lön och resor.
Hon har delat upp anslaget på tre år, åtta
månader om året. 2012 var första året.
– Det var fantastiskt. Väldigt inspirerande miljö. Alla man ser omkring sig är
bland de bästa i världen men...
Hon suckar.
– ... de är inte så sociala, det är ingen
fika, ingen lunch tillsammans. De tar en
macka framför datorn.
I ett av sina samtal med John Fernandez förklarade Yuliya att hon letade efter
en modell för att kartlägga helheten. Fernandez hade en doktorand i Portugal som
sysslade med materialflödesanalys. Det
lät perfekt.
– Nu är han här som postdok, säger Yuliya.
Forskargruppens arbete går ut på att
kartlägga Göteborg och om resurserna
finns, Stockholm. Datamängderna är gigantiska, 16 000 produktgrupper.

Wolman i artikeln "The Metabolism of
Cities". Wolman beskrev en modell för
att kartlägga in- och utflöden i en tänkt
miljonstad. Idén föddes ur den tilltagande
miljöförstöringen i USA:s storstäder.
2007 var första året i mänsklighetens
historia när fler bodde i städer än på landet. Och det var bara början: år 2050 be- TI DS S PAN N ET ÄR TJ UGO ÅR för att man ska få
räknas 75 procent av alla människor bo med staden som ett lager för olika ämnen
i städer. Intresset för urban metabolism – allt från uttjänt spårvägsräls till fosfor i
återuppväcktes.
avfallsaskan. Ämnen som betraktats som
Samtidigt pågick det en global debatt avfall, men som kan bli råvara och återom att fosfor, som är ändlig resurs, inom vinnas i den speciella disciplin som kallas
kort skulle ta slut. Yuliya blev nyfiken på urban mining.
fosforflödena i städer. Tre projekt kom att
– När vi har bilden över exakt vad som
handla om det. Det nationella miljömålet finns, kan vi ta nästa steg och koppla till
säger att man ska återvinna fosfor ur av- miljöpåverkan orsakat av resursflöden och
fallsslammet, men Yuliya fann att uppåt välja ut fokusområden för förbättring, och
hälften av all fosfor från en stad återfinns boosta vår ekonomi på samma gång, säger
i avfallsaskan. Det hade ingen pratat om. hon och fortsätter.
Hon upptäckte också att hälften av
– Vi kan också beräkna emissionerna av
fosforn i askan inte kommer från hushåll, kemikalier till vår miljö för enskilda proutan från butiker, restauranger, skolor etc. dukter.
En andra studie visade hur fosforn kunde
Hon hejdar sig.
återvinnas ur askan. Men den tredje stu– ... Nu berättar jag hela vår nya forskdien visade att metoden måste utvecklas ningsansökan... men det finns ingen anvidare innan den är försvarbar – eftersom nan som kan göra det här ändå!
återvinning ur aska kräver kemikalier som
Om hon får en doktorand till och alla
är dåliga för miljön.
jobbar tillsammans blir kartläggningen
Ett av de stora namnen inom urban av Göteborg klar om tre år. Då får de den
metabolism är John Fernandez på MIT fulla bilden, och ett verktyg för att göra
i Boston. Yuliya tog kontakt och frågade staden och alla andra städer bättre. En
om hon kunde få gästforska hos honom.
ödesfråga?
"Javisst", sa John Fernandez, "om du
– Att leva på landet är inget alternativ.
kommer med egna pengar."
I staden delar vi på resurserna, delar på
infrastrukturen. Vår produktivitet ökar,
Y U LIYA S KICK ADE E N AN SÖ K AN på högsta möjvi utnyttjar vår potential bättre. Jag tror
liga belopp, tre miljoner kronor, till Vinn- på staden som vår väg till ett hållbart sätt
Mer, Vinnovas stöd till forskare som vill att leva.
etablera ett internationellt nätverk. Hon
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Grafenprojektet
i startgroparna
Efter beskedet om att Chalmers ska koordinera den ena av EU:s två stora
forskningssatsningar, går telefonerna varma på Institutionen för teknisk fysik.
– Det ringer hela tiden från europeiska universitet, forskningsinstitut och
företag som vill vara med, säger professor Jari Kinaret, chef för blivande
Flagship Graphene.
Text: Malin Avenius Foto: Peter Widing

Grafen är både tunt
och starkt, med många
spännande egenskaper.
Jari Kinaret visar upp en
experimentbit.

har han lett
grafenforskningens bidrag i en
omfattande tävling om att bli ett
av flaggskeppen för europeisk
forskning. När kommissionen i slutet av
januari tillkännagav att projektet rankades som bästa bidrag, fanns ingen tid att
vila på lagrarna.
– Det är massor av praktiska frågor som
måste lösas innan vi kan dra igång den 1:e
oktober. Eller om det nu blir 1:e september.
N DE R T VÅ H E K TI S K A ÅR

Vilket som är bästa startdatum är en av
många detaljer som diskuteras i de pågående förhandlingarna med EU-kommissionen. Mest pratar man om hur pengar
ska fördelas inom projektet. Hälften av
budgeten på en miljard euro för de första
tio åren står EU för, resten ska de ingående aktörerna och andra finansiärer bidra
med. Det gör satsningen till den största någonsin i Europa, undantaget projekt som
handlat om att bygga dyra forskningsan-

läggningar. För de första 30 månaderna
får Chalmers 3,8 miljoner euro att nyttja
för egen del, och de ska bland annat användas till att finansiera fyra eller fem nya
forskartjänster, samt ungefär lika många
administrativa befattningar. När projektet
väl är igång blir den största utmaningen att
hantera blandningen av aktörer från akademi och industri, så att forskningen blir
transparent nog att komma hela Europa
till del, tror Jari Kinaret.
– Många företag är med, men ännu fler
står utanför och målet är att alla ska få
glädje av resultaten på något sätt.
Till sin hjälp, som mentor och bollplank, har Jari Kinaret en man med stor
erfarenhet från projekt inom universitetsoch företagsvärlden, nämligen Chalmers
förre rektor Jan-Eric Sundgren.
– Jag är väldigt tacksam för att han ställer upp, och känner mig säker på att han
kan bidra med många kloka råd.
Ännu har Jari Kinaret och hans kollegor
på Chalmers några månader på sig för att
bli klara med detaljerna inför sjösättningen av Flagship Graphene. Hugade deltagare som ringer redan nu får veta att det
finns plats för fler, utöver de 126 forskargrupper från 17 länder som var med i det
ursprungliga förslaget, men att de måste
vänta på en officiell utlysning.
– Det är väldigt roligt att det finns ett
stort intresse, och vi ska skynda oss att ta
vara på det så fort som möjligt.
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Rivningsmotståndaren
som blev stadsförnyare
Med spektakulära byggprojekt och
infrastruktursatsningar har Ilmar Reepalu vänt på
bilden av Malmö; från nedkörd industriort till stolt
kunskapsstad. Men det som formade hans egen
världsbild var åren som radikal arkitekturstudent och
stadsmiljöaktivist – i Göteborg.
Text: Björn Forsman Foto: Malmö stad

i Malmös ledning är Ilmar Reepalu förmodligen landets mest kända politiker,
utanför rikspolitiken.
Nu har 69-åringen bestämt sig för att
trappa ned. Till sommaren lämnar han
kommunalrådsposten.
Utformningen av hans politiska eftermäle är i full gång. Kritik mot hans Malmö saknas inte – segregation, kriminalitet,
antisemitism - men även Reepalus politiska motståndare hyllar hans insats som
drivande stadsförnyare:
• Den nya stadsdelen Västra Hamnen,
som återgett staden kontakten med havet. Ett skyltfönster för det nya, dynamiska Malmö.
• Högskolan, som förvandlat Malmö till
en ungdomsstad.
• Citytunneln och Station Triangeln, som
omdefinierat stadens centrum.
• Och Turning Torso, utropstecknet, synligt på många mils avstånd.
FTE R NÄ STAN TJ UGO ÅR

mot det Malmö
som Ilmar Reepalu tog över 1994:
– Det var som om botten hade gått
ur stan, berättar han när vi träffas i hans
tjänsterum i Stadshuset.
– Vi hade haft världens största bockkran. Och Sveriges bästa fotbollslag. Nu
var varvet borta och Saab-fabriken nedlagd. Arbetslösheten var skyhög, befolkningen minskade, butikslokaler i centrum
KO NTR A S TE N Ä R AVS E VÄ R D

stod tomma. Till och med MFF befann
sig i utförsbacke.
För Malmöborna var Ilmar Reepalu
mest känd som sjukvårdspolitiker när han
blev socialdemokraternas affischnamn.
Hans kommande roll som stadsförnyare
var då helt skriven i stjärnorna.
Men den formella bakgrunden pekade
onekligen i en viss riktning: Parallellt utbildad till både civilingenjör inom väg- och
vatten och arkitekt på Chalmers. Och med
en yrkeskarriär som planarkitekt i Malmö och tillika ett par år som tillförordnad
stadsbyggnadschef i Borås.
Men minst lika viktigt i Ilmar Reepalus
bagage var rollen som stadsmiljöaktivist.
När han kom från uppväxtens Motala
för att studera på Chalmers i mitten av
60-talet upptäckte han snart att det inte
enbart var studierna som engagerade:
– Det var U-grupperna, FNL-rörelsen
och olika miljöfrågor – mot raffinaderiet i
Brofjorden, mot trafikleder, för mer kollektivtrafik, berättar han.
– Vi hade väldigt radikala uppfattningar
på Chalmers. Lärarna var utmärkta, men
vi kunde vara rätt tuffa. På arkitektur fick
vi en gång som övningsuppgift att rita bensinstationer – men det vägrade vi att göra.
Den unge studenten flyttade in i ett
gammalt hus i Landala och blev inom kort
engagerad i en grupp med målet att stoppa
fortsatta rivningar i stadsdelen. Många av
aktivisterna hade koppling till Chalmers.
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I N T E RVJ U

Senare upprepades samma mönster i
Haga och Annedal. De blivande stadsbyggarna och arkitekterna tog strid för
att bevara just de ”usla boendemiljöer”
som var själva drivkraften bakom den
så kallade saneringen av arbetarstadsdelarna.
– Vi hade debatter med ledande politiker om varför de ville riva. Motiven
gick att förstå på sätt och vis: Det är
skillnad på att vara hänvisad till att bo
i dessa nedslitna miljöer med småbarn
och dass på gården och att bo där tillfälligt som vi gjorde.
Men logiken i rivningsraseriet haltade, tyckte studenterna:
– Många tvingades ut till förorterna
mot sin vilja. De fick moderna bostäder
med alla bekvämligheter, men deras sociala liv blev helt sönderslagna.
– För oss som studerade stadsbyggnad och skulle förverkliga miljonprogrammet blev detta en väldigt kluven
situation.
L ÄR DOM E N SOM I LMAR R E E PALU tog med sig
har följt honom genom livet: Stadsplanering kräver delaktighet och engagemang. Besluten måste förankras hos de
människor som berörs.
Som nybakad arkitekt fick han jobb i
Göteborg men hamnade efter ett par år
av en slump i Malmö. Stadsmiljöaktivismen flyttade med. På dagtid mellan
8 och 17: Avlönat arbete på stadsbyggnadskontoret. Kvällstid: Frivilligt arbete i det lokala byalaget – exempelvis
för att stoppa byggandet av en trafikled
genom gamla Väster.
– Jag skrev till och med en artikel om
detta i konsttidskriften Paletten, jag
vill minnas att rubriken löd: ”Subversiv verksamhet i samhällets tjänst”, berättar Reepalu.
Starkt samhällsengagemang alltså, men utanför partipolitiken. Varken socialdemokratin – han hade varit
SSU:are under gymnasietiden – eller i
någon gruppering inom den så kallade
bokstavsvänstern lockade.
– Folk stängde in sig i de där sekterna.
Plötsligt gick det inte att prata öppet
längre. Det stämde inte för mig.
Så småningom blev det partipolitik
i alla fall, med start i en lokal s-förening. Men han höll sig konsekvent
borta från statsbyggnadsområdet – det
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hörde ju yrkeslivet till.
Och så hade det kanske förblivit, om
han inte efter valsegern 1994 hamnat
som högste politiskt ansvarige i ett Malmö på ruinens brant.
– Mycket av det som jag jobbat med
passade plötsligt in. Hur får vi fart på
city? Hur förhindrar vi att människor
flyttar ut? Frihetsgraden var stor, eftersom katastrofen var stor.
Även om Öresundsbron inte var
Reepalus påfund, såg han tidigt de möjligheter som bron, liksom EU-medlemskapet, skulle öppna för regionen.
FO RTSÄT TN I N G E N ÄR H I STO R IA – ett stycke
Malmöhistoria som Ilmar Reepalu nu
får erkännande för. Och som tydliga
symboler för Malmös förvandling står
de stora byggprojekten där. Sådana kan
behövas för att människor ska känna
stolthet över sin stad, menar Reepalu.
Somliga skulle kanske hävda att projekten även står som monument över
honom själv.
– Men glöm inte de sociala projekten
som genomfördes innan dessa byggen
kom till: Exempelvis upprustningen av
Holma, ett av de mest nedgångna områdena från miljonprogrammet, påpekar
han med viss hetta.
– Detta är också en del av Malmös
omdaning, även om det inte sticker ut
lika tydligt som Turning Torso.
Och även om Ilmar Reepalu snart
kliver åt sidan, så tror han inte att det
är slut på spektakulära byggen i Malmö.
Eller vad sägs om en tunnelbanelinje
under sundet direkt till Köpenhamn?
Kostnad: 10 miljarder. Utredning pågår.
Många invänder nog att en sådan
satsning aldrig kan bli samhällsekonomiskt lönsam, något som för övrigt
hävdades även om Öresundsbron och
Citytunneln.
Men det är ett resonemang som Ilmars Reepalu inte ger mycket för.
– Man kan inte räkna ut sådant i befolkningstäta områden, det finns alltför
många underliggande potentialer. Till
sist måste det bli beslutsfattarnas magkänsla som avgör.

Den skulle ha kostat 900
miljoner och blivit klar på
fem år. Men när tågtunneln
genom Hallandsåsen
tas i bruk 2015 – tjugotre
år efter byggstarten –
landar notan på drygt tio
miljarder.
Text: Björn Forsman Foto: Trafikverket

Ljuset p
TT RIK TIGT BR A PROJ E K T , som genere-

rat väldigt mycket kunskap, summerar Johan Funehag efter ett decennium som forskare och konsult
i Sveriges envisaste berg.
Många har beskrivit tunnelbygget som
ett praktfullt fiasko. Men när Chalmersingenjören Johan Funehag började arbeta
med injektering i Hallandsåsen som doktorand 2002 var de stora fadäserna redan
historia.
Då fanns ett färskt riksdagsbeslut på att
tunneln efter ett långt stillestånd skulle byggas färdig – fast denna gång med betongklädda tunnelrör och en helt ny borrteknik.
Frågan hur man skulle få bukt med de
extrema vattenflödena i åsen var dock till
stor del fortfarande obesvarad.
– På den tiden talades det om berginjektering som någon sorts svartkonst. Men
detta har vi lyckats komma bort ifrån, säger Johan Funehag.

I N F R AST RU KT U R

på väg genom tunneln
Den metodik som Johan och hans kollega på Bygg- och miljöteknik, Åsa Fransson, har utvecklat under tio års tid innebär
att injektering blivit betydligt mer förutsägbart, något man kan räkna på.
– Idag kan vi med rätt stor säkerhet tala
om för byggarna vilken metod de ska använda, hur tätt berget kan bli och vad det
hela kommer att kosta.

av metodutvecklingen var idén att använda en lösning av
kiseldioxid i vatten – så kallad silica sol –
för att täta riktigt fina sprickor i berget.
Konceptet togs fram i samarbete mellan
Chalmers och bland andra Eka Chemicals. Johan Funehags doktorsavhandling
2007 byggde delvis på de lyckade försöken
med detta medel i Hallandsåsen.
Idag är silica sol ett etablerat injekteringsmedel som tas till när kraven på täthet
i tunnlar är riktigt höga. Det har använts
E N U P P M Ä R K SA M M A D D E L

vid flera tunnelbyggen, både i Sverige och
utomlands. Men här i tunneln under Hallandsåsen var inte kraven så höga att det
kommit till någon större användning.
En annan Chalmersmetod som däremot utnyttjats i stor skala är förinjektering
med cement av det berg som tunnelborrmaskinen Åsa, uppkallad efter åsen, sedan
ska gnaga sig igenom.
– Metoden baseras på vår egen idé kring
hur cementbruk uppträder vid höga vattenflöden. Att utveckla den är nog det roligaste vi gjort i åsen. Man borrar upp till
250 meter långa hål i tunnelriktningen och
trycker in injekteringsmedel för att täta
berget. Metoden har inneburit betydligt
färre stilleståndsdagar för Åsa.
Förutsatt att inga allvarligare missöden inträffar på sluttampen ska tunnelrör nummer två vara genomborrat
till sommaren. Därmed närmar sig också
Johan Funehag målsnöret i sitt engage-

mang i Hallandsåsen – han har de senaste
åren varit verksam både som forskare på
Chalmers och som konsult på företaget
Tyréns.
– Den viktigaste lärdomen av tunnelbygget är att man ska mäta noga och sedan lita på sina mätningar och analyser.
Det är alltför vanligt att projektörer avstår
från att mäta eftersom man inte vill riskera
att behöva ompröva sina förutfattade meningar, säger han.
har tunnelprojektet
inneburit mycket ny kunskap om hur en
riktigt dålig berggrund kan bete sig. Johan
Funehag är övertygad om att även byggbranschen dragit värdefulla lärdomar:
– Den bästa kunskapen är ju den som
även innehåller misslyckanden. Det finns
inget värre än att lyckas – utan att förstå
varför.
FÖ R FO R S K N I N G E N S D E L
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SAM H ÄL L S BYG G NA D

Dyra hyresrätter skapar inte mångfald
Texter: Lasse Nicklason Foto: Christer Wigerfelt, Lasse Nicklason

Ä R G Ö T E B O R G S kommunstyrelses ordförande Anneli Hulthén
invigde en ny saluhall i Kvillebäcken på Hisingen i höstas berättade hon om ett besök som hon
och en kommunalrådskollega med ansvar för bostäder och bostadsbyggande
gjort i området några år tidigare. Enligt
Hulthén var det så pass otäckt att kollegan bestämde sig för att låsa alla dörrar
på bilen medan de körde genom de ruffiga kvarteren, kända för kriminalitet och
gängproblematik.
I DAG ÄR B I LDE N en annan. Kvillebäcken är
på väg att bli ett föredöme när det gäller
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Byggherrarna som bygger 2 000 nya
lägenheter har åtminstone den ambitionen. Eller?
– När det gäller social hållbarhet är det
främst trygghets- och säkerhetsfrågor det
pratas mycket om idag. Det räcker inte,
säger Pernilla Hagbert, doktorand inom
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Homes for Tomorrow, som har studerat
byggherrarnas perspektiv på hållbarhet
i Kvillebäcken.
Men man har också fokuserat på mångfald. En fjärdedel av bostäderna som byggs
är hyresrätter (vilket är ovanligt mycket)
och från början var det dessutom tänkt att
både dessa och resterande bostadsrätter
skulle byggas i varierande storlekar.
– Egentligen skulle det bli 1 600 lägenheter. Men under byggets första etapp
märkte man att det var svårt att sälja stora
lägenheter. Därför bestämde man sig för
att bygga fler små på samma yta.
SÅ DET B LE V SO M DET B R U K AR – målgruppen
man till sist riktar sig till är i huvudsak
köpstarka par och singelhushåll. Det gäller för både bostadsrätter och hyresrätter där kvadratmeterhyran blir så hög att
låginkomsttagare inte har råd att flytta in.
Den tilltänkta mångfalden blir alltså svår
att uppnå, menar Pernilla Hagbert.
– Frågan är hur den här nya välbärgade

"1/4 hyresrätter och 3/4 bostadsrätter lockar en mångfald av människor att bosätta sig
i Kvillebäcken"
I Kvillebäckens program för hållbar utveckling menar man att blandade storlekar och upplåtelseformer skapar mångfald.

gruppen kommer att integreras i området.
Vad har till exempel ett ungt par som får
barn för möjligheter att bo kvar? Med likriktade mindre lägenheter blir det svårt att
göra boendekarriär inom området.
Så vad gör byggherrarna med sin ambition om social hållbarhet? Tror de verkligen på den?
– Jo, man tror på det utifrån sin definition. Det vill säga skapa trygga och goda
miljöer för dem som bor i området. Men
det är klart man är medveten om att det
är svårt att bygga mångfald. Ingen säger det rakt ut, men ingen påstår heller
motsatsen.

SA M HÄ L L S BYGGN A D

dessa har begärt undantag från EU:s konkurrenslagar för att möjliggöra detta.
I Sverige har utvecklingen gått åt motsatt håll. Vi har fått en ny lag om allmännyttan, en lag som kräver att även allmännyttiga bostadsföretag måste drivas
efter affärsmässiga principer och gå med
vinst. Det betyder till exempel att Göteborgs kommunala bostadsbolag inte kan
subventionera de hyresrätter man bygger
i Kvillebäcken. I stället får vi sätta vårt
hopp till att någon ska komma på hur man
producerar billigare hyresrätter.
– Det har man också försökt över hela
Europa, men det är egentligen ingen som
lyckas mer än marginellt.

Förslag på andra verktyg
mot segregation finns
N DE R S TÖ R N Q U I ST, ny föreståndare för Chalmers- och GU-samarbetet Centrum för Urbana Studier Hammarkullen, är inte det
minsta förvånad över att Kvillebäcksprojektet, trots höga ambitioner, snarare bidrar
till en ökad segregation än motverkar den.
– Vem har råd att betala 11-12 000 i hyra
för en trea? Det säger sig självt att många
av de som bor i ytterområdena inte har
möjlighet att flytta till ett attraktivt nybyggt område i stan, säger han.
Segregation drar sönder staden – istället för en sammanhållen och socialt blandad stad skapas en uppdelad där olika befolkningsgrupper lever allt längre ifrån
varandra och där spänningar lätt uppstår.
Men det är inte bara en demokrati- och
rättvisefråga. Mångfald skapar också en
levande, kreativ och växlande stad – en
stad de flesta skulle kalla attraktiv. Detta
är forskningen överens om. Liksom de styrande i Göteborg.
Därför gav Göteborgs stad förra året

Anders Törnquist (som har sin grundanställning vid Socialt arbete vid Göteborgs
universitet) och kollegan Sören Olsson i
uppdrag att göra en kunskapsöversikt kring
vad andra länder i Europa gör för att få social blandning i boendet. Vilka verktyg finns?
Skulle något kunna användas i Sverige?
man då fram till i rapporten Ett
socialt blandat boende i Göteborg ?
Jo, att problemen med bostadsbrist och
segregation är likartade över hela Europa,
men att Sverige faktiskt sticker ut i ett avseende.
– Vi är det enda landet i EU som inte har
icke-kommersiella alternativ på bostadsmarknaden och som därmed saknar ett
verktyg som möjliggör för låginkomsttagare att flytta till attraktiva områden, säger
Anders Törnquist.
I länder som Frankrike, England, Österrike, Finland och Danmark ägs runt 20
procent av alla bostäder av ickevinstdrivande företag, i Holland ännu fler. Alla
SÅ VAD KOM

SÅ VAD HAR Törnquist och Olsson lämnat
för förslag?
– Vi måste också be om undantag från
EU:s konkurrenslagar så att icke kommersiella alternativ kan skapas på bostadsmarknaden.
Törnquist och Olsson är inte ensamma
om slutsatsen. Utredningar gjorda under
2012 från såväl Boverket som SKL har
kommit fram till samma resultat.
Men det är regeringen som måste lyfta
frågan och hittills har man hållit fast vid
den svenska modellen med en helt kommersiell bostadsmarknad. Ändå är Anders
Törnquist övertygad om att politikerna till
slut måste ändra sig.
– Man kan hålla emot ett par år men
skall man på allvar göra något åt segregationen och skapa den blandade stad som
finns i målsättningarna kommer man att
vara tvungen att begära undantag.

Centrum för Urbana
Studier, Hammarkullen
Ett tvärvetenskapligt samarbete mellan
Chalmers och Göteborgs universitet med
målet att på djupet
förändra universitetets plats i samhället och människors
föreställning om vems
universitetet är. Segregationen är en av
nyckelfrågorna.
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Det är dags att
BYTA TAKTIK
Text: Lasse Nicklason

Foto: Anna-Lena Lundqvist

Hallå storföretag! Vakna! Sofia
Börjesson har ett budskap till er.
Ska ni överleva på sikt måste ni bli
bättre på innovation.
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I N N OVAT ION

Synen på bilism har ändrats mycket, men bilindustrin
har haft svårt att hänga med. Den har stora utmaningar framför sig.

storföretagschefer som är genuint intresserade av
innovation och som ställer frågan
hur kan jag bli bättre på det här?
Sofia Börjessons drömscenario är att samla ihop den svenska chefseliten.
– Nu ska ni lyssna på professor Börjesson…
Hon skrattar.
– … jag har inga enkla, klara lösningar.
Absolut inte. Men vi måste börja någonstans, och med ett öppet sinne trigga igång
ett nytt tänk.
Hon menar att det är hög tid. Flera av
Sveriges viktigaste storföretag befinner sig
i krisbranscher och om de skulle falla ihop
blir följderna katastrofala, både för ekonomin och sysselsättningen i landet. För
att överleva har dessa företag de senaste
åren fokuserat på omedelbara intäkter och
kostnadseffektviseringar. Logiskt och rationellt, menar Sofia Börjesson.
– Med lönsamhetskrav hängande över
sig koncentrerar man sig på det man redan
är bra på. Det räcker inte. Idag ställs stora
krav på omställningsförmåga om man ska
överleva på sikt.
Och det är här innovationsförmågan
ÄNK 30 SVENSKA
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kommer in. Sofia Börjesson har studerat
den i såväl skogsindustrin som bilindustrin och konstaterar att många företag
blandar ihop produktutveckling och innovation.
– Innovation handlar om produkter,
tjänster och värden som ännu inte finns.
Vad ser till exempel kunden för värde i en
bil? Är det fortfarande hästkrafter, skinn
och metallic? Något man vill äga och visa
upp? Nej, den yngre generationen som
har samma köpkraft ser bilen mer som
ett transportmedel och är inte beredd att
betala för annat. Här krävs en helt ny affärsmodell.
Det krävs en modig ledning

Lätt sagt. Svårare gjort. Sofia Börjesson
jämför med privatlivet, hur svårt det kan
vara att bryta upp en relation eller byta
arbete. Det är alltid enklare att låta saker rulla på, att inte ta risker och bryta
mönster.
Inom bilindustrin har man till exempel länge varit medveten om att förbränningsmotorerna måste ersättas av något
mer hållbart, men in i det längsta har man
värjt sig för att tag i sina problem. Och nu,

när man väl gör det, kan det vara för sent
för många av bilföretagen.
– Det finns massor av kreativa människor, processer och idéer i storföretagen.
Problemen ligger inte där. Men man är
ofta vad vi kallar locked in, inlåst i ett beteende och i en struktur där nya tankar och
idéer inte når ända fram. För det krävs ett
aktivt beslut – ledningens mod och vilja
att våga satsa på nya långsiktiga projekt.
Det finns många ledare som varit bra
på det. Sofia Börjesson nämner bl.a. Ingvar Kamprad, AB Volvos tidigare vd Leif
Johansson och Göteborgs Energis tidigare
vd Anders Hedenstedt. Gemensamt för
dem alla är att de suttit länge på sina poster, tillräckligt länge för att driva ett visionärt ledarskap. Ständiga chefsbyten, vilket
karaktäriserar många av dagens storföretag, ger tvärtom mindre utrymme för
innovation.
– Det är inte så konstigt. Dessa chefers
primära uppdrag är ju att få ordning på
ekonomin.
Ställs inga andra krav på dem? Här
kommer åter psykologin in, menar Sofia
Börjesson. I den politiska debatten pratas det ständigt om de små företagens ut-

I N N OVAT I O N

veckling och innovationsförmåga, sällan
om de storas.
– Det är på sätt och vis logiskt det också.
Politiker har svårt att peta i förutsättningarna för storföretagande. Det är de små företagen man kan påverka med skattelättnader,
inkubatorer, teknikparker, coacher och så
vidare. Det är synd att debatten ligger där.
Den som aldrig på allvar föra höra att
man måste förändra sig gör inte det. Sofia
Börjesson menar att det också hänger ihop
med företagens struktur.
En roll som saknas

– Förr, när innovation mycket handlade om
teknisk utveckling, fanns det till exempel
alltid en CTO (Chief Technology Officer,
reds anm) som hade ansvar för teknologiutveckling i alla ledningsgrupper. Idag,
när innovation är så brett, borde det finnas
en Chief Innovation Officer där istället.
Det en roll som saknas.
Men samtidigt, fråga vilken storföretagsledare som helst, så säger de att de
självklart sysslar med innovation, att det
är prioritet. Jo, det finns alltid en uttalad
vision, men hur den sedan yttrar sig i organisationen är en annan sak.

– Vi ser idag ett ökat antal företag som
organiserar någon liten funktion eller enhet som får uppdraget att hålla på med
innovation. Men är det på allvar eller har
man bara skaffat sig ett ställföreträdande
alibi för att köra business as usual? Det är
ju hopplöst om det inte är på riktigt.
Hittills finns inte så mycket kunskap i
sådana frågor, men i ett nystartat forskningsprojekt ska Sofia Börjesson tillsammans med kollegan Maria Elmquist studera sex svenska storföretag som alla startat
någon form av innovationsfunktion och
som säger sig arbeta långsiktigt för att utveckla företagets innovationsförmåga.
Jo, forskning och Chalmers kan bidra
med till svenska företags innovationskraft.
Inte minst för framtiden.
– Vi här på CBI är starkt kopplade till
grundutbildningen, framför allt till masterutbildningen. Jag tror det är jätteviktigt
att problematisera och förklara att innovation handlar om en komplex verksamhet.
Studenterna kanske inte riktigt kan ta till
sig allt, men när de upptäcker trögheten
senare i arbetslivet har de med sig kunskap
och förhoppningsvis några verktyg.

»Innovation handlar
om produkter, tjänster
och värden som ännu
inte finns«

Sofia Börjesson
Professor i technology management vid
Teknikens Ekonomi
och Organisation
samt föreståndare för
Center for Business
Innovation (CBI).
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M A N AGE M E N T

EFFEKTIVISERAR
GRUVJÄTTE
Minst en tiondel av all el som produceras i Sydafrika används
för att krossa och mala berg. Ett av många mått på hur viktig
gruvindustrin är för landets ekonomi. Det är alltså inga småsmulor
som står på spel när två Chalmersstudenter försöker göra
världens största platinagruva mer effektiv.
Text: Björn Forsman Foto: Privat

eller diamanter,
men på senare år har utvinningen av platina seglat upp som flaggskeppet i den sydafrikanska gruvindustrin.
Platina och en handfull närbesläktade metaller
genererar de största exportinkomsterna, skapar de
flesta arbetstillfällena och ger det största bidraget
till landets ekonomi.
Idag står Sydafrika för tre fjärdedelar av världens utvinning av platina. Därmed har landet också
blivit alltmer beroende av den konjunkturkänsliga
globala bilindustrin, för det är till bilarnas katalysatorer det mesta av metallen används.
Nära Mokopane, cirka 30 mil norr om Johannesburg, finns världens största och modernaste platinagruva. Malmen bryts i fyra stora dagbrott och
processas i en anläggning som hanterar 900 ton –
per timma. Här har Magnus Evertsson, biträdande
professor inom produktutveckling på Chalmers,
varit på besök närmare ett tiotal gånger sedan 2010.
Och han har sett en anläggning med stora problem:
– Gruvans ägare använder ny och energisnålare
teknik för att krossa och mala malmen. Men mångmiljardanläggningen har bara kunnat köras med 60
procent av sin planerade kapacitet.
Tillsammans med University of Cape Town har
forskare från Chalmers försökt förbättra processen.
– Det har varit en verklig utmaning att förstå
anläggningen. Men det har vi gjort nu.
Magnus Evertssons slutsats var att problemet inte
E F LE S TA TÄ N K E R N OG G U LD

En olatinagruva i Mokopaneområdet i Sydafrika

handlade om den nya tekniken i sig – utan mer om
personalens möjligheter att övervaka och styra den
komplexa krossnings- och malningsprocessen. Kunde det finnas lärdomar att hämta från bilindustrin?
– Jag var influerad av tankar inom Lean production – den Toyotainspirerade metoden för resurssnål tillverkning. Där finns metoder för att mäta
utrustningens effektivitet som kanske skulle kunna
tillämpas även här, berättar han.
Denna ”halvtänkta tanke” framstod snart som
ett lämpligt examensprojekt. Så kom det sig att
Magnus headhuntade Anton Kullh och Josefine
Älmegran från masterprogrammet Quality and
Operations Management, som fick tillbringa höstterminen 2012 i Sydafrika.
Under sitt gemensamma examensarbete tog de
fram ett ”managementverktyg” som ska hjälpa produktionsledningen att förstå hur krossningsprocessen fungerar och vad som krävs för att förbättra den.
– I ett kontinuerligt flöde på flera hundra ton i
timman går det inte att mäta kvalitet på ett normalt
sätt, förklarar Anton Kullh när jag träffar dem båda
några veckor efter hemkomsten till Göteborg.
Det hela föll så väl ut att Anglo American, ett av
världens största gruvbolag, nu överväger att införa
metodiken också i sina andra sydafrikanska anläggningar – och kanske även i andra länder.
– Det känns väldigt uppmuntrande, ett kvitto
på att vi faktiskt åstadkommit något, säger Josefine Älmegran.
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»I ett konti
nuerligt
flöde på flera
hundra ton
i timman
går det inte
att mäta
kvalitet på
ett normalt
sätt«

– Enligt företaget var detta första gången som
studenter gjort något som kommit till användning
direkt i produktionen.
Deras första intryck av anläggningen var den
”oöverskådliga storleken”. Ett skenbart virrvarr av
transportband som förflyttar malm mellan olika
krossar och kvarnar inom det över en kvadratkilometer stora området.
Oöverskådlig är också mängden data som produktionsledningen kan få ut ur det avancerade processdatasystemet. Allt från vikt och flöden till temperatur, partikelstorlek och effektförbrukning i de
otaliga processtegen mäts och registreras – antalet
mätpunkter är närmare 400 000!
– Men vad betyder alla siffror och vilka värden
är intressanta? Detta var några av frågorna som vi
skulle försöka besvara, berättar Josefine Älmegran.
Genom att identifiera ett antal nyckeltal kunde
de skapa sitt managementverktyg, som nu ger produktionsledningen information i realtid om hur
krossningsprocessen fortlöper. De båda studenterna beskriver samarbetet med företagets tekniska
personal som helt prestigelöst. Några av de nyckeltal de lyfte fram använder företaget redan i sitt
effektiviseringsarbete. Managementverktyget i sin
helhet utvärderas under våren – Josefine Älmegran
och Anton Kullh hoppas förstås att det i utvecklad form ska komma till fullskalig användning så
småningom.
Deras vistelse i landet sammanföll med den allvarligaste arbetskonflikten inom den sydafrikanska
gruvindustrin sedan apartheids fall – en konflikt
som dessutom hade sitt epicentrum just inom platinautvinningen.

Tiotusentals anställda gick ut i vilda strejker för
högre löner och gruvbolagen svarade med massavskedanden. Över 40 människor dog i våldsamma
sammanstötningar mellan demonstranter och polis.
Anläggningen vid Mokopane var dock inte berörd – strejkerna koncentrerades till gruvor med
underjordsarbete.
Men arbetskonflikten och de omfattande personalnedskärningar som flera av gruvföretagen sedan
dess har aviserat är ändå en signal om att den viktiga
gruvnäringen står inför stora förändringar.
Magnus Evertsson påpekar att gruvföretagen i
Sydafrika traditionellt haft en viktig roll som skapare
av sysselsättning – knappast någon syssla har setts
som så oviktig att den inte har lett till en anställning.
Nu tror han att gruvföretagen i takt med mekanisering och automatisering kommer att röra sig
mot en mer västerländsk modell: Högre löner, men
färre jobb.
För Chalmers innebär forskningsprojekten i
Sydafrika en inblick i ett för högskolan ”nytt” område: Den internationella gruvindustrin.
Magnus Evertsson har visserligen själv i tjugo år
forskat kring det effektivaste sättet att krossa sten
– men då har inriktningen legat på byggindustrins
behov av grus och makadam.
– Gruvdrift är mycket energi- och resurskrävande. Världens behov av mineraler ökar i stadig takt,
samtidigt som mineralhalten i den malm som bryts
hela tiden sjunker, förklarar han.
– För att få ut en given mängd metall är det med
andra ord ständigt mer berg som måste pulvriseras.
Det är följaktligen en typ av forskning som man
mycket väl kan ägna sig åt.

Avfallet innehåller värdefulla mineraler
under Josefine
Älmegrans och Anton Kullhs examensarbete fungerade Aubrey Mainza, som leder
en forskningsgrupp inom mineralbearbetning vid University of Cape Town. Han besökte
nyligen Sverige och Chalmers för första gången:
– När ny och mer avancerad teknik införs i gruvindustrin i Sydafrika är inte motivet i första hand
att rationalisera och minska antalet anställda. Utan
mer om att producera mer inom ramen för de begränsningar som finns – i första hand tillgången till
energi men också till vatten, berättar han.
Aubrey Mainza påpekar också att forskning och
bättre teknik kan öka utbytet av den malm som
bryts.
– Idag innehåller avfallet från gruvbrytningen
fortfarande värdefulla mineraler.
O M H A N D L E DA R E PÅ P L AT S

Aubrey Mainza
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Men den tekniska utvecklingen påverkar även
arbetslivet.
– Tekniken skapar jobb som är säkrare, exempelvis när brytningen under jord nu i ökande grad
mekaniseras. Dessutom kräver tekniken anställda
med bättre utbildning, vilket i sin tur innebär högre
löner. Avancerad utrustning kräver mer underhåll,
detta ger fler arbetstillfällen. På så vis hjälper gruvindustrin till att skapa välstånd.
Även om han tror att gruvindustrin i Sydafrika
har en ljus framtid så ser han också orosmoln.
– Vi vet inte om antalet anställda inom gruvindustrin kan hållas på samma nivå som tidigare
när mer avancerad teknik införs. I vart fall kommer många gruvarbetare att behöva omskolas till
andra arbetsuppgifter. Här har gruvföretagen ett
stort ansvar, påpekar Aubrey Mainza.

K R Ö N I KA

FOTO : SVF F/ B IL D BY RÅ N

Att ta vara på den kreativa olikheten för att stärka laget är en av
grundstenarna i Pia Sundhages
ledarfilosofi.

Pia Sundhage
förbundskapten

Världens bästa damfotbolltränare 2012.
Har erövrat två OSguld och ett VM-silver
som tränare för USA.
Har bl a tränat Hammarby, Boston Brea
kers, Kolbotn IL, Kinas
och USA:s landslag.
Nu förbundskapten
för svenska damlandslaget.
Spelarkarriär: 146 Alandskamper (197596), 71 mål.
EM: 1984 (guld), 1987
(silver), 1989 (brons),
1995 (silver).
VM: 1991 (brons), 1995
(kvartsfinal).
Svensk mästare: 1979,
1981, 1984, 1989.
Vinnare Svenska Cupen: 1981, 1984, 1994,
1995.
Övrigt: Årets idrottskvinna 2008, Årets
Fotbollstjej 1981.

Vi gör VARANDRA BRA
JAG ÄL SK AR FOTBOLL . Den har allt, passion, spänning,

gemenskap, glädje. Som spelare brann jag för laget,
matcherna, framgångarna. Som ledare brinner jag
för samma sak, fast ur ett annat perspektiv. För att
jag ska få ett lag att lyckas vill jag att både spelare
och ledare tar sitt ansvar och har rätt attityd. Det
kan också uttryckas så här:
(Kunskap + Talang) x Attityd = En persons FÖRMÅGA.
Talang är bra och i kombination med tidigare erfarenheter och kunskap har man en bra plattform.
Men för att utvecklas, krävs rätt attityd, inställning.
Och har du det och försöker förstå din roll, acceptera och respektera den, då kommer du att göra
ditt bästa och det lag du är en del av presterar bra.
Som coach för damlandslaget är det mitt ansvar
att få spelarna att inse detta. I min närvaro kan jag
återkoppla och lyfta fram det friska, det som fungerar. Genom att se på tillvaron med positiva glasögon
får vi en tillåtande miljö – det är okej att misslyckas –
och vi gör varandra bra. Jag gör det genom att hjälpa
spelarna att sätta ord på sina känslor när de lyckas,
visa tillit och ser alla. Jag blir tydlig och förstärker
det som är bra, spelaren behåller ansvaret för sin
förmåga och utveckling. Misslyckas jag i mitt sätt
att leda, ja då är det bara att börja om och ställa en
ännu bättre fråga för att göra spelaren medveten om
sin roll. Jag undviker frågor som; ”Varför slog du
inte fler inlägg?” Istället letar jag En Bättre Fråga
som inspirerar, som ger henne konkreta, tydliga
svar och där svaren gör henne medveten om hur

hon är och hur hon gör. ”Varifrån får du bollen på
kanten? Hur nära sidlinjen är du då? Vilket kunde
vara nästa steg? Vad ser du framför dig? Vad letar
du efter i just denna situation?
Jag tror inte att individen utvecklas om fokus
mest ligger på det som vi gör fel. Jag tror precis
tvärtom. Att leda ett lag med positivt förutsätter en
närvarande ledare som letar efter det friska, njuter
av stunden och agerar vid rätt tillfälle. Alla måste få
chansen att lyckas och en god ledare har förmågan
att göra alla bra. Och jag är inte ensam. Som förbundskapten för Sverige jobbar jag i ett ledarteam
där jag valt personer med olika specialistkunskaper
och egenskaper. Jag vet mina styrkor och svagheter
och delegerar därför på områden där jag tycker att
hon är bättre än jag, för att själv prioritera saker där
jag är bra. Den kreativa olikheten är viktig och precis som mångfalden berikar ett samhälle blir ett lag
starkare, mer flexibelt och kunskapsmässigt bättre
med många olika byggstenar.
Det gäller också att ha kul och känna att min passion för fotboll smittar av sig till laget. Och även om
saker och ting inte alltid utvecklas precis som jag
tänkt, där förändringen inte kommer direkt, gäller
det att ha modet att ha tålamod.
Mod krävs för att Våga Vilja Vinna. Det är EMslutspel i Sverige till sommaren. Och där hoppas jag
på ”den tolfte spelaren”, publiken. Det är för er vi spelar och ert stöd kan peppa laget att göra det där lilla
extra och bjuda på riktig fest och spänning.
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Kontroll eller noll koll?

FOTO : DANIEL B IL L M A N, C H A L M ER S F IL M - & FOTO CO M M IT T É, C F FC . SE

Från 25 till 28 april förvandlas Göteborg till
vetenskapens Mecka. Temat på årets Vetenskapsfestival är ”Kontroll eller noll koll”.
Skillnaden mellan att vara välinformerad
och förd bakom ljuset kan ibland vara hårfin.
Det handlar om vikten av att veta, men också
om modet att släppa kontrollen.
Har du koll på din kropp, din hälsa, dina
tankar, din framtid? Kan man gömma sig i ett
kontrollsamhälle, när övergår bruk till missbruk och hur nära är vi lösningen de stora energifrågorna?
Läs programmet på vetenskapsfestivalen.
se och välj bland nära 300 unika föreläsningar,
workshops, debatter och aktiviteter.

Världspremiär för ny
protestyp
Lyckad start för alumnernas jobbmässa
Över 300 besökare och 20 utställande företag.
Det blev succé direkt när helaftonen CHARMalumn anordnades för första gången den 4
februari.
Ett av de medverkande företagen var teknik- och it-konsulterna XDIN.
– Det är en toppenservice att ha ett forum

där man som företag kan komma i kontakt med
alumner på det här sättet, säger Helena Luokkanen, hr-partner på XDIN.
CHARMalumn är en vidareutveckling av
Chalmers klassiska arbetsmarknadsdagar
CHARM, och arrangerades i direkt anslutning
till ”modermässan”.

Nytt internationellt
stipendium

En chalmerslegendar
har gått ur tiden

Chalmers MasterCard är inget vanligt plastkort. En halv procent av köpesumman går direkt till högskolans studenter genom stöd till
projekt och examensarbeten. Nu höjs ribban
ytterligare med ett stipendium för utländska
masterstudenter från Central- eller Sydamerika – The Chalmers Mastercard Scholarship.
– Det är viktigt för Chalmers att hålla hög
internationell klass och att attrahera excellenta studenter utanför Europa, säger Peter
Hellqvist, alumnikoordinator på Chalmers och
ansvarig för Chalmers MasterCard.
Studenter från Central- och Sydamerika,
inklusive Mexiko, kan ansöka om stipendiet
som är värt 140 000 kronor/ år och täcker studieavgifterna för alla masterprogram utom
Architecture. 2012 delades totalt 451 000 kronor ut till olika teknologprojekt - här hemma
och utomlands.

Professor Jan Hult, mångårig medarbetare i
Chalmers magasin, avled den 20 februari 2013
i en ålder av 85 år. Han inspirerade unga människor genom att förnya undervisningen och
införa teknikhistoria som ämne på högskolan.
Jan Hult kom till Chalmers redan 1961. 1962
utnämndes han till professor i hållfasthetslära. 1980 blev han föreståndare för högskolans nyinrättade Centrum för teknik- och industrihistoria.
Birger Karlsson, professor emeritus i materialteknologi på Chalmers, var en av Jan Hults
första elever på 60-talet:
- Jan tog med sig ett nytt tänkande och den
nyaste vetenskapen från MIT. Han var en väldigt
god föreläsare och förde in en ny tid på Chalmers.
Jan var väldigt intresserad av unga människor,
och jag tror att det var det som gjorde honom så
omtyckt. Han var min mentor, säger han.
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N
 u har ett kirurgiskt team under ledning av docent och överläkare Rickard Brånemark, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, genomfört den
första operationen i sitt slag för att koppla en
armprotes till nerver och muskler på en patient
som är amputerad.
Operationen var möjlig tack vare den nya
avancerade tekniken som har utvecklats av Max
Ortiz Catalan under handledning av Rickard
Brånemark på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Bo Håkansson på Chalmers.
– Den nya tekniken är ett stort genombrott
som innebär många fördelar för personer som
är amputerade, jämfört med den begränsade
teknologi som finns idag, konstaterar Rickard
Brånemark.

Besök Big Glenn och
Formula Student
Under våren bjuds innehavarna av Chalmers
Master Card på två spännande seminarier.
Förra året segrade Chalmers Formula Student
team på Silverstone. Den 19 april visar de upp
sin vinnarbil.
Den 15 maj kan ni besöka Sveriges största
vindkraftverk ”Big Glenn” och träffa Ola Carlson, föreståndare för Svenskt vindkraftstekniskt centrum på Chalmers. Han guidar er på
plats.
Anmäl dig till eventen på Alumnsidorna på
chalmers.se

N Y HE T E R

Välkommen
– till en rad upplyftande
happenings.

Med ett Chalmers MasterCard får du tillträde till de fängslande
studiebesök och föreläsningar som anordnas varje termin som
tack till kortets användare.
Med arrangörer som Ruag Space, Onsala rymdobservatorium
och Volvo, har seminarieprogrammet blivit den mest uppskattade
förmånen bland våra kortinnehavare. Välkommen du också att ta
del av nyheterna från teknikens framkant!

Vi bjuder på den första årsavgiften
(värde 295 kr) när du gör din ansökan på
chalmersmastercard.se

Chalmers MasterCard
Chalmers MasterCard – din inträdesbiljett.
HBF0124_Annons_ChalmMag_halvsida.indd 1

2010-11-08 10.56

The role of energy efficiency
Gothenburg May 14-16
www.chalmers.se/energy
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Det här året var invigningen av det nya kårhuset den stora
begivenheten. Huset var färdigbyggt och skulle nu fyllas med
aktivitet och verksamheter. Ett roligt och spännande år, men inte
helt konfliktfritt.

Distributionen av euromynt
och sedlar startar i januari
2002.

Ett steg mot ett
JÄMSTÄLLT CHALMERS
Text: Siri Reuterstrand

Postkontoren läggs ned
hösten 2001

Några teknikprylar som var
heta 2001-2002 : Ericssons
T38, första mobilen med
färgskärm och den första
ipoden, som kom i oktober
2001.
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E BATTE N OM JÄM STÄLLDH ET , eller snarare brispå själva chalmersandan. CS stod för många som
ten på sådan, pågick både utanför Chal- symbol för den, eftersom föreningen tagit initiativ
mers och internt. Det var prat om grabbiga till mycket av det som utmärker just denna högskola
attityder, alkohol och sextrakasserier. En – som cortègen, spexet och mössan.
incident i samband med en bastufest hade lett till
– Men vi fick även positiva reaktioner. Och inom
polisanmälan. Medierna var på och Chalmers rykte föreningen fanns också de som tyckte det var dags
stod på spel. Mitt i stormen hamnade kårstyrelsen att ändra inställning. Förändringen var resultatet
och den lätt mytomspunna studentföreningen CS. av både intern vilja och yttre påtryckningar.
CS, som funnits sedan 1864, är en kamratförenEfter många turer slutade det med att CS skrev
ing för Chalmersstudenter och var fram till 2001 om sina stadgar och fick flytta in i det nya huset.
enbart öppen för män. Något som kom att ändras
– Vi startade en debatt som smittade av sig på
under Johan Anderssons tid som kårordförande.
andra högskolor. Det var inte bara Chalmers som
I det tidigare kårhuset hade CS haft en lokal hade problem. Mycket gott kom ut ur det här, tycker
kallad Scrubben och eftersom föreningen spelat jag. Vi införde utbildningar i jämställdhetsfrågor
en aktiv roll vid insamlandet av donationspengar för dem som höll i nollningarna till exempel och vi
till det nya kårhuset såg de det som självklart att de hade de här frågorna uppe i nästan allt vårt arbete
skulle få plats även där.
med och mot Chalmers. Det var inte bara tekno– Men, vi kunde inte upplåta en stor lokal i det nya logernas problem, konstaterar Johan Andersson.
fantastiska kårhuset till CS, som hade ett förhållKonflikterna hade varit i full gång ett tag när
ningssätt till det här med jämställdhet som kåren Johan Andersson tog på sig ordföranderollen, men
inte alls delade, säger Johan Andersson och berät- trots det tvekade han aldrig.
tar att kårstyrelsen bland annat ställde krav om att
– Det var nog snarare lite av en drivkraft. Det här
kvinnor skulle vara välkomna in i CS för att fören- var frågor som jag själv tyckte var väldigt viktiga.
ingen skulle beredas plats.
Annars medger han att han själv fyllde bilden
Kravet väckte mycket blandade känslor. En del av en typisk chalmerist väl. ”23 år, svensk, man,
alumner hörde av sig och tyckte att kåren gav sig från akademikerhem”. Dessutom är hans familj

KÅR O R D FÖ R A N D E N

Johan Andersson
2001–2002
Mitt år som
KÅRORDFÖRANDE
Några händelser under 2001–2002:
• 2001 är av regeringen utsett till Arkitekturår.
Johan Andersson håller vårtalet 2002

tätt förknippad med Chalmers. Pappan, alumnen,
finansmannen, Rune Andersson har gett namn åt
RunAn-hörsalen och en av storebröderna har också
gått här. Så att Johan Andersson själv skulle känt
av det utanförskap som han såg när han började på
M-sektionen verkar inte så troligt.
– Jag fick ändå tidigt upp ögonen för det här.
Chalmerstiden är oftast förknippat med något roligt
och lägger grunden för livslånga gemenskaper, men
det fanns också en ohälsosam kultur med mycket
fokus på alkohol och en del hamnade utanför.
Året som ordförande präglades starkt av det nya
kårhuset med förhandlingar om avtal och annat.
– Det blev en crash course i att bli vuxen. Nyttigt på många sätt, ler Johan Andersson och säger
att erfarenheterna hjälpt honom senare, mest på
ett undermedvetet plan och givit ett stärkt självförtroende.
– Men att komma från detta direkt till att jobba på
en amerikansk investmentbank var en kulturkrock.
Jag var van att säga vad jag tyckte. Det gjorde man
inte där. De tyckte nog att jag var en stökig person.
Och det tycker kanske folk än idag, tillägger han
med ett leende.

• Satelliten Odin, som används för observationer av himlakroppar, skjuts upp.
• 11 september - två flygplan flyger in i
World Trade Center i New York och ett i
försvarshögkvarteret Pentagon i Washington, D.C.
• Enron lämnar in sin konkursansökan efter
dåtidens största företagsskandal.
• Nobelpriset firar hundraårsjubileum.

Vad hände efter
examen?

• Fadime Sahindal mördas i januari 2002 av
sin far, vilket utlöser en debatt om så kal�lade hedersmord i Sverige.
• Astrid Lindgren avlider, 95 år gammal.

• Två år på Lehman
brothers i London
• Tre år på EQT (riskkapitalbolag)
• Studier på INSEAD
business school i
Singapore. Master i
Business administration.
• Nu arbetande styrelseordförande för
SmartEyes – ett av
flera företag som är
knutna till familjeföretaget Mellby
Gård.

• Olympiska vinterspelen hålls i Salt Lake
City i februari. Sverige tar inga guld, men
Norge däremot 13 st. Kårstyrelsen försöker
därför få unionsupplösningen ogiltigförklarad, men detta lyckas inte.
• Sista avsnittet av TV-serien Rederiet
sänds i Sveriges television i april.
• Militären i Venezuela avsätter president
Hugo Chavez, som dock återinsätts två
dagar senare.
• Afro-Dite representerar Sverige i Eurovision Song Contest i Tallin. Låten Never Let
It Go kommer på åttonde plats.
• På bio går bl a Amelie från Monmartre,
Sagan om ringen - Härskarringen, Ocean's
Eleven och första Spiderman-filmen.
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Smarta växthus SPAR

Elenergi motsvarande tio kärnreaktorer. Så mycket skulle kunna sparas
om man byter lampor i Europas alla
växthus. Dessutom blir det godare
grönsaker och mindre svinn.
Text: Malin Avenius Foto: Oscar Mattsson
ET ÄR SÄLL AN man har nöjet
att jobba med något som
har så stor potential, säger
Torsten Wik som är docent
i reglerteknik.
Under de senaste två åren har det
luktat basilika på Institutionen för
signaler och system. I ett litet rum på
femte våningen har kryddörter odlats på försök, i ljuset från särskilda
LED-lampor. Förutom att lysdioderna är energisnåla, är lamporna
specialdesignade utifrån växternas
fotosyntes.

med olika färg har forskare på Chalmers och företaget Heliospectra tagit fram en lampa vars spektrum är
optimerat för fotosyntes. Lampan
börjar nu komma ut på marknaden,
men forskningen och utvecklingen
mot ännu smartare lampor fortsätter.
– Vissa ljusfrekvenser och ljusstyrkor har specifika effekter på växterna. Genom att kontrollera dem kan
man exempelvis påverka bildning av
blad, höjd, smak och hur fort växten
blir färdig för skörd.

Växterna får fel ljus

Kommunicerar med ljus

Annat är det i de kommersiella växthusen runt om i Europa. Där slukar
högtrycksnatriumlampor sammanlagt cirka 160 terrawattimmar per
år – lika mycket som Sveriges årliga
elproduktion – för att vi ska få tillgång till ett utbud av färska grönsaker året runt. Lamporna är visserligen energieffektiva i förhållande till
ljusstyrkan, men de ger växterna fel
sorts ljus.
– Om man jämför en kurva över
de vanliga växthuslampornas ljusspektrum med en kurva över de våglängder som växter tar upp när de fotosyntetiserar så ser man att de inte
alls stämmer överens. Det innebär
att en massa ljus går till spillo, och
med ett smartare belysningssystem
kan man spara ungefär 50 procent
av energin, förklarar Torsten Wik.
Genom att kombinera lysdioder

Idag slängs ungefär 15 procent av
grönsakerna eftersom de mognat
just när efterfrågan är låg, men det
skulle man kunna undvika genom
att bromsa eller skynda på tillväxthastigheten med hjälp av lysdioderna. Torsten Wik tänker sig att regleringen ska ske automatiskt, delvis
med hjälp av teknik som läser av hur
växterna mår. Växter avger nämligen själva ljus, i våglängder som vi
människor inte kan se, och i den
strålningen finns information att
hämta om plantans tillstånd.
– Det är otroligt spännande att
som ingenjör få arbeta tvärvetenskaplig ihop med växtfysiologer.
Jag har lärt mig väldigt mycket, och
betraktar mina krukväxter i arbetsrummet på ett helt nytt sätt.
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Torsten Wik letar efter en teknik som
läser av hur växterna mår för att styra
belysningen av växter.

ANNONS

ENERGI

THE Grundfos PrizE 2013
- area of engineering and natural sciences
The Grundfos Prize was established by the Poul Due Jensen
Foundation in 2001. The purpose is to promote, acknowledge
and support national and international research in innovative and foresighted solutions useful to the community within the engineering and scientific area. This year, emphasis will
be put on research in sensor technologies.

Nomination:
Everyone is welcome to recommend candidates for the
Grundfos Prize. The recommendation must consist of a motivation (a maximum of 3 to 4 pages) as well as a brief CV.
Deadline for the motivation:
1 May 2013.
The Grundfos Prize and the prize-giving ceremony:
The prize consists of the ”Be-Think-Innovate” sculpture
and DKK 1 million in cash. Of this amount, DKK 250,000
is for personal use whereas DKK 750,000 is to be used for
research within the respective research field.
The motivation is sent to:

Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
“Grundfos Prize 2013”

The announcement of the winner:
The Grundfos Prize is awarded on September 26, 2013.
For more information:
Visit www.grundfos.com/grundfosprize.

The jury consists of Niels Due Jensen, Chairman of the Poul
Due Jensen Foundation, Jens Maaløe, CEO at Terma A/S, Sven
Caspersen, former chancellor at Aalborg University, Professor,
Ms. Nina Smith, Aarhus University and Preben Terndrup Pedersen, Professor at the Technical University of Denmark.
If the jury does not find a suitable candidate, the prize will
not be given out.
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Från kosmos
till MIKROKOSMOS
Text: Malin Avenius

Foto: Mikael Mårtensson & privat

Det stora intresset för rymden ledde
Mikael Mårtensson till fysikstudier. Nu utvecklar
han insamling och behandling av data på minsta
partikelnivå.

i en het öken. Närmare bestämt under en charterresa i Egypten,
vid ett teleskop där turister kunde betala för
att få en glimt av Jupiter och Saturnus. För
14-årige Mikael Mårtensson var det en stor upplevelse som ledde till att han valde bort moped till
fördel för en egen stjärnkikare. Nu är han 24, gör
sina sista månader på mastersprogrammet fysik
och astronomi, och drömmer om att få arbeta med
rymdforskning. Men examensarbetet handlar inte
om att studera stora planeter, utan om att detektera
universums minsta byggstenar.
YSIKINTRE SSET VÄCK TE S

Mäter energin hos laddade partiklar

– Jag har fått en väldigt spännande uppgift som
handlar om att vara med och utveckla en ny sorts
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detektor för att mäta den totala energin hos laddade partiklar och gammastrålning. Om den
fungerar som vi tror ska den användas i FAIR,
en acceleratoranläggning som byggs i Darmstadt
i Tyskland.
Projektet är ett internationellt samarbete mellan bland andra Chalmers, det nationella Spanska forskningsinstitutet CSIC och det tyska acceleratorcentret GSI där FAIR ska ligga. Mikael
Mårtensson utför en del av sitt arbete på CSIC i
centrala Madrid, och det handlar om att utveckla
insamlingen och behandlingen av de data som
ska bli resultatet av framtida försök i Darmstadt.
Det speciella med detektorn är att den del som
partiklarna kolliderar med innehåller nya material, vilket bland annat gör att den kan vara be-

N Y HE T E R

Det var rymden som väckte Mikael Mårtenssons intresse
för fysik. Han ägnar fortfarande en del av sin fritid åt att
studera och fotografera stjärnbilder och galaxer. Här
Andromedagalaxen fångad egenom hans kameralins.

tydligt kortare än andra. I motsvarande detektorer
brukar det täta kristallmaterialet vara två till tre
gånger så långt.
– Prototypen har ungefär samma storlek som
ett mjölkpaket. Tillsammans med den tillhörande
elektroniken fyller den ungefär två resväskor.

han uppskattar det vackra campusområdet i den spanska huvudstaden, så är han inte särskilt ledsen över att
behöva åka tillbaka till Västsverige. Hemma väntar hans
rymdteleskop och favorithobbyn astrofotografering.
– Jag plåtar galaxer och nebulosor. De är så oerhört
vackra och väl värda alla kalla, mörka vinternätter jag lagt
på att fånga dem med min kamera.

Test i Polen

Snart ska instrumentet packas ner och ut på resa
till Kraków i södra Polen, där det ska testas vid en
anläggning som har tillgång till precis rätt sorts protonstråle. Då kommer Mikael Mårtensson att resa
med för att se att datainsamlingen fungerar som
planerat i försöket. Vistelsen vid CSIC i Madrid
blir inte särskilt långvarig, för det mesta av arbetet
kan utföras på distans från Chalmers. Men även om
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Från småbåtar till lyxkryssare
Text: Malin Avenius Foto: Christer Wigerfelt
E N N Y U T E X A M I N E R A D E matrosen
meters höjd, och forsla runt dryga sex tupå Ålandsfärjan fick ett telefon- sen passagerare som roar sig bland restausamtal och var tvungen att svara ranger, nattklubbar, idrottsanläggningar,
direkt; ville han ha jobbet eller pooler, planteringar och allt annat som de
inte? Två dagar senare mönstrade han i 16 däcken erbjuder. Mikael Palmroos uppMiami som andrestyrman på en lyxkrys- gift är att vara chef för styrmän och däckssare i megaklassen, och kände genast att personal, och att ansvara för säkerheten.
han hamnat rätt. I oktober 2010, åtta år
– Jag älskar mitt jobb, bland annat för
senare, när världens största kryssnings- att det är så socialt. Förutom alla passagefartyg, Allure of the Seas, lämnade varvet rare jag träffar, kommer personalen från
i Åbo och passerade under Stora Bält- 70 olika länder och jag lär mig något nytt
bron med nedsänkta skorstenar och en varje dag jag är ombord.
halvmeter till godo, var finlandssvenske
Mikael Palmroos näst högste befäl om- M E L L A N A R B E T S P E R I O D E R N A har Mikael
bord.
Palmroos en helt annan typ av havsut– Jo, visst var jag stolt när vi gick ut från sikt från den nyinköpta bostaden i SmöÅbo, säger han efter en stunds betänketid. gen, där han och hustrun försöker vara
Jag kommer från Ekenäs, ungefär 15 mil tillsammans så mycket som möjligt innan
därifrån och har seglat längs kusten som det är dags för honom att mönstra på i
liten grabb. Nu stod jag på kommando- Miami igen. Det var studietiden på Chalbryggan på det här enorma fartyget.
mers som fick honom att tycka om den
Idag har det blivit vardag att titta ner svenska västkusten, för även om han härpå den Karibiska övärlden från cirka 70 stammar från båtbyggartrakter i Finland,
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är sjöfartstraditionerna större och starkare
här, menar han.
– Göteborg har trots allt en särställning
som största hamnstad i Norden, vilket var
avgörande när jag valde studieort. Och
vackra Smögen passar mig utmärkt som
en plats att njuta och varva ner.
En fråga som Mikael Palmroos ofta får
är om han har svårt att sluta föra befäl när
han är hemma. Och så är det nog, erkänner han.
– Jag tycker om att bestämma och brukar hamna i styrelsen om jag går med i en
förening. Ibland har jag nog lite väl lätt för
att lägga mig i sådant som inte angår mig.
Karriärmålet är att få bestämma ännu
mer, som befälhavare ombord, och som
det ser ut nu kommer han att arbeta på
kryssningsfartyg under resten av yrkeslivet.
– Jag kan faktiskt inte tänka mig någon
bättre arbetsplats.

ANNONS
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STUDENTS
WANTED!
Simula is an internationally recognized research laboratory located at Fornebu. Our main objective
is to create knowledge about fundamental scientiﬁc challenges that are of genuine value for society.
We are seeking talented students at the late Bachelor or early Master's level who are looking for
Master's projects within the fields of communication systems, scientific computing and software
engineering; exciting and useful summer internships in research groups and spin-off companies; a
future research career or an arena to develop innovative concepts.
We offer:
Excellent working conditions and interaction with world-leading researchers, strong connections to
industry, potential employments opportunities with spin-off companies, scientific/educational
collaboration with UCSD and associated potential research visits, well-paid summer internships
under close supervision, canteen subsidy and free public transport in Oslo.

How to reach us:
E-mail: recruiting@simula.no
Visiting adress:
Martin Linges vei 17, Fornebu
Mailing adress:
P.O.Box 125, 1325 Lysaker, Norway
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Consulting Group. Uppdraget
är att utveckla företag och organisationer att uppnå LEAN i
hela företaget. Johans Koskenniemi tidigare uppdrag var att
driva Lean transformering för
Svenska, Italienska och Kinesiska bolag som VD för Consilium Production AB.

RÖS MAN (I9 6) ,
en av Sveriges mest erfarna
reklamfilmsregissörer
med
ICA-reklamfilmer i bagaget, blir Account Director på
Valentin&Byhr i Göteborg.
Närmast kommer Magnus från
Crispin, Porter +Bogusky där
han arbetat som Head of Integrated production och strategisk projektledare.
MAG N U S

K AR I N AH L Z É N ( A97 ) tillträ-

MATS B J Ö R S ( V8 6) tillträder

der som ny fastighetsutvecklare för Akademiska Hus. Hon
är arkitekt och kommer närmast från tjänsten som chef
för White arkitekters Stockholmskontor. I sin nya roll kommer Karin Ahlzén att ansvara
för utveckling i Akademiska
Hus fastighetsbestånd i Stockholmsområdet.

som ny vd för VVS Företagen i juni. Han har en mångårig bakgrund i byggsektorn.
Mats Björs har arbetat på byggentreprenadföretag, i byggmaterialindustrin och på organisationssidan, senast som vd
för Byggherrarna.

MALI N PE RS SO N (I90) har ut-

DAG J U N G E N F E LT (E 82) blir

sett till ny verkställande direktör för stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Malin Persson
har mångårig erfarenhet från
stora svenska industriföretag
bland annat SKF, ASG och Volvo. Inom volvokoncernen har
Malin bland annat ansvarat för
strategi och affärsutveckling.
Under perioden 2007–2011
var hon vd för forskningsoch innovationsbolaget Volvo
Technology.

till ny vd Göteborgsföretaget Medfield, som utvecklar
ett mikrovågsbaserat diagnosverktyg för personer som
drabbats av stroke. Dag Jungenfelt kommer närmast från
Ericsson Microwave, där han
arbetat som forsknings- och
utvecklingschef.
J O HAN KOS K E N N I E M I (M 80)

är ny som Management konsult
och partner och delägare i BIF

LI N N É A LI N DAU (Z02) till-

AN N MAT TS SO N (BO M 97 ) av-

trädde som ny VD för Encubator den 1 mars då nuvarande
VD Morgan Skarin avslutade
sitt uppdrag för att istället blir
VD för portföljbolaget Tajitsu
Industries. Linnéa kommer
senast från Encubators portföljbolag Acosense. Innan dess
har hon i tio år arbetat som affärscoach på Chalmers Innovation, ett arbete som innefattat att identifiera, finansiera
och transformera teknikbaserade idéer till verifierade affärsmodeller på marknaden.

delningschef på det regionala
reningsbolaget Gryaab, har
utsetts till adjungerad professor i vattenreningsteknik.

Chalmeristbloggen
Om Chalmers i allmänhet och
chalmerister i synnerhet
chalmeristbloggen.wordpress.com
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DO K TO R LE NA B LO M (K93)

från Kretslopp och vatten i
Göteborgs Stad, har utsetts till
adjungerad professor i hållbara vatten- och avloppssystem.
Är du alumn och fått ny tjänst eller utmärkelse?
Skicka ditt tips och högupplöst bild till
chalmersmagasin@chalmers.se

Rektor Karin Markides

FOTO : OSC A R M AT TSSO N

R E KTOR H A R OR D E T

Rekrytering av studenter i fokus
HALM E RS STOR A utmaning, att stärdomar både i Sverige och internationellt.
ka vår internationella attraktions- Kunskapen om molekylers uppbyggnad
kraft, går sakta men säkert i rätt och interaktioner är centralt för omställriktning. När regeringen abrupt ning till hållbara lösningar inom material
krävde full avgift för studenter utanför och energi, avgörande för nano-områdets
EES-området fick vi gott stöd från vår praktiska tillämpning och indirekt kopplat
ägarstiftelse att utveckla ett nytt koncept till framtida konkurrenskraft inom hälsa,
för internationell rekrytering och mark- produktion, transport och samhällsbyggnadsföring. Söktrycket har utvecklats nad.
väl från de länder vi fokuserar på, där det
Att företagen inom kemi- och skogsinockså finns möjlighet att betala för högre dustrin nu allt mer närmar sig Chalmers är
utbildning. Att finansiera en masterutbild- löftesrikt. Tillsammans kan vi möta framning, en kostnad på en halv miljon kro- tidens behov av biobaserade material genor inklusive uppehälle, kommer aldrig nom centrumbildningar som Wallenberg
vara möjligt för runt hälften av de mest Wood Science Center och Avancell. En
talangfulla sökande. Behovet av en ny sti- vidare koppling till nanoteknikens nya mapendiekultur i Sverige är uppenbar och terial genom det nya Chalmers Graphene
även här ger Chalmers stiftelse ett bidrag Center, där värdskapet för EU:s Grapheidag. Staten ger vissa stipendier men de ne Flagship ingår, ger molekylslöjden den
är allt för få även efter en viss ökning från attraktionskraft den förtjänar. Förhoppden initialt helt oacceptabla nivån. Fram- ningsvis kommer detta att öka ungdomars
synt näringsliv och privata initiativ bidrar intresse för att studera kemiteknik.
också med ett antal värdefulla stipendier.
För framtiden är det viktigt att generellt
Företag inser allt mer värdet av sam- öka intresset i hela Sverige för Chalmers
verkan med Chalmers för marknadsfö- utbildningar. I årets rekryteringskampanj
ring, nätverk, studentprojekt och kom- sticker Chalmers ut genom huvudbudskapetensinvandring. Denna samverkan ger pet att man som student på Chalmers alläven ökad stabilitet till ingenjörsutbild- tid kommer att kunna göra nya val och
ningar som inte lyckats attrahera inhem- fortsätta utveckla sina talanger parallellt
ska studenter, men som är ytterst viktiga med sina studier och även efter sin studieför företagen och för Sveriges långsiktiga tid. Ett budskap som uppskattas av målvälstånd – exempel är elektroteknik och gruppen visar de reaktioner vi fått från
informationsteknologi. Tyvärr gäller det ungdomar.
inte kemiteknik som intresserar för få ung-
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