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Ung entusiasm som
ger drivkraft åt regionen
Sparbanksstiftelsen Kronan premierar i år 48 studenter som tillsammans
arbetat fram 29 examensarbeten. Årets projekt håller mycket hög
standard och är ett kraftfullt belägg för att den högre utbildningen
och forskningen vid våra lärosäten ständigt flyttas framåt. Bland årets
stipendiater utmärker sig flera. Ett medicinskt forskningsprojekt vid
Högskolan i Kalmar med internationella förgreningar, som kan få
mycket stor betydelse vid diagnostisering och behandling av svåra
sjukdomar, har belönats med den hittills högsta prissumman under
stiftelsens verksamhetsperiod, 100000 kronor. Andra examensarbeten
som premierats är betydande insatser inom miljö- och energiområdet,
liksom inom design och produktutveckling. Vi gläds åt den imponerande kraft och kunskapsmängd som finns bland dessa studenter och vi
gläds åt den betydelse deras arbeten, kunskap och engagemang har för
regionen.
Sparbanksstiftelsen Kronan vill rikta ett varmt tack till studenter,
handledare och företag och framförallt vill vi önska våra stipendiater
fortsatta framgångar i yrkeslivet.
Halmstad den 6 november 2008

Tommy Lindgren
Ordförande Sparbanksstiftelsen Kronan
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Stor insats inom
mycket liten forskning

s a m a r b e t e m e d f o r s k a rg r u p p

c a rg o a tt a c h m e n t t o a c t i n g v i a c a p 2 f o r f u n c t i o n a l s t u d i e s a n d l a b - o n - a - c h i p a p p l i c a t i o n s

Lasse ten Siethoff

I den minsta av världar, där man mäter avstånd i miljondels millimeter
finns andra fysiska lagar än de vi är vana vid. Studiet av denna värld kallas nanovetenskap.
Lasse ten Siethoff, Högskolan i Kalmar, har i sitt examensarbete
gjort en betydande insats inom ett forskningsprojekt, där muskelns
nanometer-stora motorer studeras. Projektet syftar bland annat till att
förbättra diagnostiseringen av sjukdomar som cancer och influensa.
Lasse ten Siethoff har fått bakterier att tillverka ett speciellt protein som
kan fungera som transportbehållare för exempelvis influensavirus eller
cancersignalerande proteiner. Genom att dessa behållare sätts i rörelse
av muskelns motorer kan förekomsten av virus och cancermarkörer
påvisas effektivare. Den metod Lasse ten Siethoff beskrivit är ett viktigt
bidrag till vidareutvecklingen av patenterade och innovationsbelönade
uppfinningar och kan bidra till nya unika diagnossystem.
Lasse ten Siethoffs insats kan inte bara få stor medicinsk betydelse.
Den är även ett gott exempel på den starka forskningen vid den naturvetenskapliga institutionen vid Högskolan i Kalmar.
Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Lasse ten Siethoff med 100 000 kronor.
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Senay Amanuel Negusse

•
er icsson ab

Teleoperatörerna betalar dyrt för frekvensutrymmet i etern. En växande
del av detta åtgår till utrymmeskrävande videotrafik. Ju mer videotrafiken breder ut sig desto mindre plats blir det för övrig kommunikation.
Senay Amanuel Negusse, Blekinge Tekniska Högskola, har studerat
hur videosignalen kan komprimeras. Han har på ett mycket lättfattligt
sätt beskrivit den senaste standarden för komprimering, H.264, som
möjliggör att 50 procent mindre information behöver skickas för att
uppnå samma kvalitet. Han har också visat hur man kan förbättra
avkodningen, det vill säga uppackningen av en signal som är komprimerad i H.264-algoritmen.
Tack vare stipendiatens insatser har kunskapen om videokomprimering ökat och en effektivare avkodning beskrivits, vilket kan få stor
betydelse för överföringen av information i framtiden.

i m p ro v i n g i n t r a p i xe l p r e d i c t i o n f o r h .264 v i d e o c o d i n g

Bättre ned- och
uppackning av videosignaler

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Senay Amanuel Negusse med 50 000 kronor.
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p r i n c i p l e s - b a s e d c o m p a r i s i o n f ra m e w o r k f o r re n e w a b l e e l e c t r i c i t y o p t i o n s

•

e get projekt

Anna Jonasson (på bild saknas Ben Kneppers och Brendan Moore)

Verktyg för framtidens
energianvändning
En av vår tids stora utmaningar är att öka välfärden i takt med en hållbar ekologisk utveckling. Billig och lättillgänglig energi har visat sig vara
en avgörande drivkraft för samhällsutvecklingen. Idag kommer världens
energianvändning till 80 procent från fossila och ändliga bränslen.
Insikten om nödvändigheten av övergång till förnyelsebara energikällor
blir allt mer självklar för makthavare världen över. Svårigheten ligger i
att välja energislag.
Anna Jonasson, Ben Kneppers och Brendan Moore, Blekinge
Tekniska Högskola, har skapat ett verktyg som ska hjälpa beslutsfattare
att jämföra olika typer av energikällor för att kunna välja det som är
mest hållbart. Verktyget bygger på en livscykelanalys och presenterar
på ett unikt och lättöverskådligt vis ett beslutsunderlag. Stipendiaterna
har lagt grunden till ett hjälpmedel som kan generera närmast oöverblickbara samhälliga konsekvenser och reducera risken för ekonomiska
felsatsningar inom energiområdet.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Anna Jonasson,
Ben Kneppers och Brendan Moore med 50 000 kronor.
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titanik

Tomas Ahlberg

•
alfa laval lund ab

Legionella är en bakterie som kan orsaka svåra sjukdomar. Bland annat
legionärssjuka som är en svårartad, i vissa fall dödlig, lungsjukdom.
Legionellabakterien kan föröka sig exponentiellt i varmvatten. Det är av
yttersta vikt att se till så att människor har tillgång till vatten fritt från
legionella.
Det har länge saknats bra och kostnadseffektiva sätt att legionellasäkra små och mellanstora varmvattenssystem, sådana som finns i vårdhem, äldreboenden, skolor, idrottshallar, hyreshus, hotell med mera.
Tomas Ahlberg, Blekinge Tekniska Högskola, har i samarbete med Alfa
Laval, utvecklat, byggt och testat ett system för legionellafritt varmvatten som är betydligt enklare, billigare och mer flexibelt att installera än
dagens lösningar. Den prototyp som Tomas Ahlberg har utvecklat har
stor praktisk, marknadsmässig och inte minst hälsofrämjande potential
och Alfa Laval har gått vidare med hjälp av projektet som förstudie.
Fältinstallation finns i Sverige och utomlands.

anti-legionella syst em for domestic hot wat er syst ems

Lösning för
legionellafritt varmvatten

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Tomas Ahlberg med 50 000 kronor.
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Andreas Klippinge

ak

747 •

hyllt eknik ab

Innovativ design
för framtida väggar
Hyllteknik i Alvesta tillverkar och säljer olika produkter för hyllsystem
och vägglösningar. Inom vissa produktgrupper har företaget traditionellt
inte haft fokus på design, men ser numera detta som en växande
affärsmöjlighet.
Andreas Klippinge, Växjö universitet, har som den första designer,
i nära samarbete med företaget tagit fram en ny skärmvägg för skolor,
kontor och liknande miljöer. Genom en grundlig analys och med ett
antal innovativa grepp har Andreas Klippinge presenterat en produkt som utseendemässigt, funktionsmässigt och produktionsmässigt
överträffar den skärmvägg som tidigare fanns i företagets sortiment.
Andreas har med en kritisk insikt och konstnärlig förmåga utvecklat
ett personligt förslag som är väl anpassat till företagets formspråk och
tillverkningsprocess. Den skärmvägg som presenterats har mycket goda
förutsättningar för framtida kommersialisering och produkten införlivades i Hylltekniks sortiment under september månad.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Andreas Klippinge med 50 000 kronor.
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titanik

Bengt Nilsson

Full gas mot
framtidens biobränslen
s ko g s b r ä n s l e h a n t e r i n g

•
chr isgas, vvbgc

Att finna effektiva lösningar för framtida förnyelsebar energi är ett av
våra viktigaste forskningsområden. Inom det delvis EU-finansierade
Chrisgas-projektet pågår i Värnamo utveckling av en pilotanläggning
som ska kunna framställa fordonsgas ur biomassa.
Bengt Nilsson, Växjö universitet, har på ett delvis banbrytande sätt
beskrivit hur man kan öka mängden tillgängligt skogsbränsle genom
att utnyttja skogsavverkningens ”avfall”, det vill säga grenar, toppar och
röjningsved. I examensarbetet belyser han även den potential som finns
i trädens barr när det gäller framställning av biogas. Ett område som
hittills varit outforskat.
Genom sina studier har Bengt Nilsson lämnat viktiga bidrag till
Chrisgas-projektet genom att visa hur tillgången på skogsbränsle kan
öka med upp emot 30 procent och hur kostnaden för en effektivare
hantering i vissa fall kan minskas med hela 25 procent om barren kan
tas tillvara.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Bengt Nilsson med 50 000 kronor.

11

Marina Kaleva

Serveringsbrickorna på våra restauranger är sällan mycket mer än en
fyrkantig och tråkig bricka i laminat eller plast. Omtanke om funktion
och design har aldrig ägnats dem i någon större omfattning.
I samband med att Kungälvs sjukhus personalmatsal stod inför en
omfattande förändring tillsattes en projektgrupp med arkitekter, designers och andra specialister i syfte att genomgående förändra restaurangmiljön med hänsyn till människa och miljö. Till projektet knöts Marina
Kaleva, Växjö universitet. Marina fick i uppdrag att med tonvikt på form
och akustik utforma en serveringsbricka anpassad efter brukaren och
rummet.
Genom innovativa idéer och nytänkande inom bullerdämpning,
platsbesparing och hantering tog Marina Kaleva fram serveringsbrickan
Carpe med funktioner och egenskaper som påtagligt förskönar och förbättrar restaurangmiljön och som har goda möjligheter till framgångsrik
kommersialisering.

carpe

–

f rå n b r i c k a t i l l s e r v e r i n g s v i n g e

•

d e s i g n m e d o m t a n ke

En ny typ av bricka är serverad

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Marina Kaleva med 50 000 kronor.
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titanik

Tobias Fornbrandt

–
a ff ä r s p l a tt f o r m f ö r l a n s e r i n g a v d e n n y a t i d e n s b r y g g m a t e r i a l

Tryckimpregnerat trä är det helt dominerande materialet på bryggmarknaden. Ur miljösynpunkt är detta beklagligt eftersom impregneringsämnena är cancerogena och mycket giftiga för vattenlevande
organismer.
Tobias Fornbrandt, Högskolan i Kalmar, har i sitt examensarbete
beskrivit hur man genom att använda ett kompositmaterial av återvunnen plast och träfiber helt kan ersätta tryckimpregnerade träbryggor.
Den bryggkonstruktion som Tobias Fornbrandt presenterat löser ett
stort miljöproblem, den är helt underhållsfri och giftfri och minimerar halkrisken. Examensarbetet undersöker de nyckelfaktorer som är
väsentliga vid en etablering på marknaden och följer projektet från idé
till lansering. Arbetet har resulterat i ett eget företag, Questep, som idag
levererar den färdiga produkten.

a tt a n g ö r a e n b r y g g a

Miljövänliga bryggor
angör marknaden

•
e get f öret ag

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Tobias Fornbrandt med 50 000 kronor.
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Maj-Britt Voldby och Maria Bardun

I dag använder sjukvården i stor utsträckning syntetiska gipsförband
eftersom dessa är mer lättarbetade och bekvämare att bära än de
traditionella kalkgipsförbanden. Syntetiska förband har dock en stor
nackdel – de innehåller giftiga ämnen.
Maria Bardun och Maj-Britt Voldby, Högskolan i Halmstad, har i
samarbete med Camp Scandinavia AB undersökt hur det helt ofarliga
plastgipset X-lite kan få ökad användning inom sjukvården genom att
utveckla en produkt som minimerar dagens omständliga förberedelsearbete. Stipendiaterna har tagit fram en produkt som radikalt förenklar
förberedelserna vid användningen av X-lite-gips och som i en genial
handvändning löser svårigheterna med rätt temperatur och fuktighet.
Tack vare stipendiaternas insatser finns goda möjligheter till bättre
arbetsmiljö för landets gipstekniker och ökad patientsäkerhet.

x- h e a t

–

en hanter ingsutrustning f ör gipsrullar

•

c amp sc andinav ia ab

Smarta lösningar för giftfritt gips

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Maria Bardun
och Maj-Britt Voldby med 50 000 kronor.
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titanik

Ramin Ahmadzadeh

atlas copco construction tools ab

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Ramin Ahmadzadeh med 25 000 kronor.

•

Atlas Copco i Kalmar tillverkar luftdrivna borr- och brytmaskiner. I
utvecklingsarbetet av nya modeller finns ett stort behov av att simulera
och testa prototyper, samt att analysera dessa resultat mot fysiska
mätdata.
Ramin Ahmadzadeh, Blekinge Tekniska Högskola, har utvecklat simuleringsmodeller och simuleringsmetodik i en mjukvara som
används för testning hos Atlas Copco. Arbetet har resulterat i en fungerande simuleringsmodell som på ett kostnadseffektivt sätt kommer
att bli ett värdefullt komplement till fullskaliga labbtester i framtiden.
Den simuleringsmodell Ramin Ahmadzadeh tagit fram kommer att
utgöra basen för intrimning av prototyper för kommande produkter.
Examensarbetet förenklar framtagningen av nya modeller och minskar
arbetstiden när nya varianter ska testas. Den matematiska modellen ligger väldigt nära verkliga mätresultat och kommer att bli mycket värdefull för samarbetsföretaget.

s i m u l a t i o n o f p n e u m a t i c h a m m e r i n t h e s o ft w a re d y m o l a

Modell för bättre borr
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i m p r o v i n g i n t ra p i xe l p r e d i c t i o n f o r h .264 v i d e o c o d i n g

•

er icsson ab

Martin Bäumer och Patrick Seidler

Modell för effektivare
programmering
Inom mjukvarubranschen pågår ofta så kallat iterativa utvecklingsprocesser. Det betyder att flera aktiviteter utförs samtidigt, till exempel
utveckling och test. Det är en stor utmaning att hantera dessa parallella
aktiviteter effektivt och att avsätta rätt resurser till rätt aktivitet.
Martin Bäumer och Patrick Seidler, Blekinge Tekniska Högskola,
har i samarbete med Ericsson AB, studerat hur man kan planera programmeringsprocesser, förutse när felen uppkommer och var utvecklingsresurser behöver sättas in. Stipendiaterna har undersökt olika
planeringsmodeller och utvecklat en egen som är enklare och billigare
att använda. De har identifierat tre modeller, som ger precisa prognoser
och som kan användas på ett effektivt sätt och som därigenom minskar
risken för onödiga kostnader och förseningar i projekten. De resultat
som framkommit i examensarbetet har stort värde för samarbetsföretaget och har goda möjligheter att påskynda utvecklingsprocesserna.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Martin Bäumer
och Patrick Seidler med 25 000 kronor.
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titanik

Anders Fhager

–
t ow ards an applic ation for pre dic ting childbir th

•
m o b i h e a l t h b . v.

För tidigt födda barn är ett stort hälsoproblem som orsakar både
spädbarnsdödsfall och neonatala sjukdomar. Många komplikationer
skulle undvikas om det vore möjligt att förutsäga när förlossningen startar. Mycket oro och prenatal vårdtid skulle också sparas om tidpunkt
för förlossning vid fullgångna graviditeter kunde förutsägas.
Anders Fhager, Blekinge Tekniska Högskola, har i samarbete med
FoU-företaget Mobi Health och University of Twente i Nederländerna
arbetat med utvecklingen av en produkt som ska kunna förvarna när
förlossningsarbetet börjar. Stipendiaten har utvecklat en mätmetod
av livmoderns muskelsammandragningar på patienter vid sjukhuset i
Twente precis innan förlossningen startade. Dessa mätvärden har sedan
analyserats och filtrerats och utgör nu grunden för flera efterföljande
arbeten inom området och kommer även den medicinska forskningen
till gagn.

d e l iv e r y p r e d i c t o r

Forskning som
förutspår förlossning

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Anders Fhager med 25 000 kronor.
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p e r s o n a l ra p i d t ra n s i t s y s t e m s f o r r e d u c t i o n i n c a r d e p e n d e n c e

–

karlskrona c ase study

•

k a r l s k r o n a ko m m u n

Heleen Podsedkowska, Patricia Guimarães och Alexandra Lichtenberg

18

Verktyg för hållbar
samhällsplanering
Att minska bilberoendet i samhället och samtidigt utveckla ett flexibelt,
ekonomiskt, hållbart, realistiskt, lokalt och regionalt så kallat mobilitetssystem är en stor utmaning för samhällsplaneringen.
Att få till stånd en hållbar mobilitet är ett komplicerat system
som omfattar attityder, beteenden, fysisk planering, energiplanering
med mera. Alexandra Lichtenberg, Patricia Guimaraes och Heleen
Podsedkowska, Blekinge Tekniska Högskola, har analyserat hur
Karlskrona kommun ska kunna utveckla sitt mobilitetssystem i riktning
mot hållbar mobilitet. Stipendiaterna har även gjort en hållbarhetsanalys
av ett spårbilssystem för att minska bilberoendet och undersökt effektiviteten av detta system i en fallstudie på Karlskrona kommun.
Stipendiaternas insatser har lett fram till ett verktyg, ett strategiskt
ramverk för strategisk utveckling som kommer att underlätta planeringen för hållbar rörlighet i kommunen.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Heleen Podsedkowska,
Patricia Guimarães och Alexandra Lichtenberg med 25 000 kronor.

titanik

Thom Wikingsson och Vladimir Jukic

–
c o m m u n i c a t i o n o v e r c a n a n d k- l i n e b u s

•
bsr svenska ab

Utvecklingen av dagens och morgondagens bilar handlar i hög grad om
att minimera miljöpåverkan, optimera bränsleekonomi och öka säkerheten. Ett viktigt verktyg i detta arbete är datoriserade diagnosverktyg
som gör att människa och bil kan kommunicera med varandra.
Ett problem med dagens kommunikationsverktyg är att de är
dyra och att de oftast fungerar på endast ett bilmärke. Vladimir Jukic
och Thom Wikingsson, Växjö universitet, har i samarbete med BSR
Svenska AB i Växjö tagit fram en programmodul som företaget kan
använda för kommunikation mellan testinstrument och fordonsdatorn
i primärt SAAB:s personbilar, och som på sikt kan användas på flera
olika bilmärken.
Tack vare stipendiaternas insatser har BSR fått bättre förutsättningar
att kunna optimera bilar genom kostnadseffektiv datoriserad analys.

bsr diagnostic tool

Bättre bilar med
smartare kommunikation

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Vladimir Jukic
och Thom Wikingsson med 25 000 kronor.
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Modell för bättre produktion

ele c trolux laundr y syst ems

a mo del for sele c ting mat er ial replenishment metho d and cont ainer in order t o re duce w ast e

Albert Göstas och Fredrik Gustafsson

20

Logistik utgör en stor del av många företags totala utgifter. Detta har
bland annat lett till höga krav på kostnadseffektiva system för att hantera materialflöden. Det mest kända av dessa är Lean production.
Electrolux Laundry Systems i Ljungby genomgår en Lean
Production transformation. Som ett led i denna process har Fredrik
Gustafsson och Albert Göstas, Växjö universitet, studerat hur materialpåfyllnadsmetod och lastbärare ska väljas för att reducera slöseri vid
monteringslinor. Stipendiaterna har tagit fram en metod som i sex steg
beskriver hur samarbetsföretaget kan välja den mest optimala påfyllnadsmetoden. Genom att följa modellens instruktioner kunde flera
former av slöseri identifieras och åtgärder för att förhindra detta vidtas.
Tack vare stipendiaternas insatser har lagerkvantiteterna minskat, överskådligheten ökat och ergonomin och rutinerna förbättrats. Modellen är
generell och kan användas hos de flesta tillverkande företag.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Fredrik Gustafsson
och Albert Göstas med 25 000 kronor.

titanik

Mette Tavell

Förslag på bättre Glitter

g l i tt e r i n y s ke p n a d

•
g l i tt e r

Glitter är ett väletablerat företag i smyckesbranschen som sedan 30 år
säljer modesmycken och accessoarer i över 200 butiker i Norden. En
marknadsundersökning som gjordes förra året visade att företaget hade
imageproblem och att kundförtroendet minskade i viktiga ålderskategorier.
Mette Tavell, Växjö universitet, har i sitt examensarbete analyserat
Glitter, identifierat företagets kärnvärden och utvecklat ett helt nytt
affärskoncept som bättre kommunicerar företagets värdegrund. Utifrån
de ledord hon etablerat har hon designat en ny butiksinredning och
tagit fram varupresentation som bättre kommunicerar och förstärker
Glitters kärnvärden och varumärke.
Mette Tavell har på ett engagerat och innovativt sätt presenterat ett
flertal idéer och konkreta förändringsförslag som är mycket värdefulla
för samarbetsföretagets förbättringsarbete.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Mette Tavell med 25 000 kronor.
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Henrik Andersson och Anton Hjalmarsson

u t v e c k l i n g a v s t e g h å l l a re

•

thule sweden ab

Steghållare för
smartare transporter
Många yrkesmänniskor, hantverkare, målare, elektriker, med flera har
behov av att transportera stegar på taket på sina bilar. Ett problem är
att de steghållare som fäster stegen på biltaken gör hanteringen besvärlig, i synnerhet på högre skåpbilar.
Henrik Andersson och Anton Hjalmarsson, Växjö universitet, har i
samarbete med Thule Sweden AB, tagit fram en helt ny typ av steghållare som har goda möjligheter att i framtiden komma att ingå i Thules
sortiment Thule Professional. Den steghållare stipendiaterna arbetat
fram uppfyller flera högt ställda krav, bland annat ska den enkelt kunna
lastas på bakifrån från markhöjd även på högre bilar. Dessutom har stor
hänsyn tagits till dagens och morgondagens krav på estetisk utformning,
hållfasthet, korrosionsbeständighet, miljöpåverkan, användarvänlighet
och säkerhet.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Henrik Andersson
och Anton Hjalmarsson med 25 000 kronor.
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titanik

Karin Eriksson

Bättre grepp om vackrare glas

g re p p o m g l a s

•
skrufs glasbruk

För många människor med nedsatt handfunktion är något så vardagligt
som ett dricksglas svårt att hantera. Risken att tappa greppet, spilla ut
och välta det kan vara starkt socialt begränsande, och när olyckan är
framme, förödmjukande.
Karin Eriksson, Högskolan i Kalmar, har i samarbete med Skrufs
Glasbruk, tagit fram en glasserie som är anpassad för personer med
nedsatt handfunktion. I design- och utvecklingsarbetet har Karin
Eriksson arbetat nära brukarna med målsättningen att skapa ett glas
som är så funktionellt och vackert att personer både med och utan
handikapp ska vilja duka med samma glas. Projektet resulterade i en
glasserie som består av vin- öl- och vattenglas. Prototyperna har tagits
mycket väl emot. Samarbetsföretaget betecknar dem som högintressanta. Tack vare Karin Erikssons designarbete finns förutsättningar till
ökad försäljning och ökad livskvalitet för en stor handikappgrupp.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Karin Eriksson med 25 000 kronor.
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g å rd s b a s e ra d b i o g a s

–

g u l d g r u v a e l l e r f a l l g ro p

•

lindhs djur och natur

Anders Henriksson, Anton Kristensen och Anne Johansson

Biogas från gödsel som
ekonomiskt drivmedel
Intresset för att investera i biogasanläggningar är stort både inom lantbruket och hos våra kommuner. Att utvinna förnyelsebar energi utifrån
gödsel kan lösa många problem för lantbruket. Dock saknas grundliga
företagsekonomiska analyser.
Anders Henriksson, Anne Johansson och Anton Kristensen,
Högskolan i Kalmar, har i sitt examensarbete föredömligt visat på möjligheter och konsekvenser med dessa miljöinvesteringar. Stipendiaterna
har gjort en förstudie av en eventuell biogasanläggning på ett storskaligt
lantbruk. Resultaten har redan kommit till användning som beslutsstöd
och myndigheter och organisationer har visat stort intresse för rapporten. Genom att belysa förutsättningarna för ekonomisk lönsamhet
har de på ett mycket förtjänstfullt sätt lämnat värdefulla bidrag till miljö
och företag samt ökat vår kunskap om effekterna av den här typen av
investeringar.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Anders Henriksson,
Anne Johansson och Anton Kristensen med 25 000 kronor.
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titanik

Mikael Ålund

Vacker vård för evigheten

g ra v v å rd f ö r n y a t i d e r

•
m å l e rå s g l a s b r u k

Gravvårdar är något svårt, närmast tabubelagt och ofta sakralt tunga
och dystra. Gravvårdsindustrin är en av få marknader som nästan är
orörda av designer, vilket lett till få förändringar de senaste 100 åren,
trots samhällets ständiga förändring.
Vi lever i en tid när allt fler religioner och kulturer samsas på kyrkogården och det finns ett behov av gravvårdar som är bättre anpassade
för såväl ateister som troende av skilda slag. Mikael Ålund, Högskolan
i Kalmar, har i samarbete med Målerås Glasbruk tagit fram en gravvård
för nya tider med ett formmässigt nytänk och med en diskret symbolik som är mer modern och allmängiltig än den traditionellt sakrala.
Mikael Ålund har arbetat med en kombination av glas och gjutjärn som
anknyter både till region och tradition.
Den nya gravvården finns nu i samarbetsföretagets och Emmaboda
Gravvårdsindustris sortiment under namnet Duo.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Mikael Ålund med 25 000 kronor.
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s t r u c t u r a l p ro p e r t i e s o f t r i a c y l g l y c e r o l m i x t u re s w i t h a h e a l t h y p ro fi l e

•

aarhuskarlshamn ab

Kristina Bjerre

26

Hälsosamt fett
med bra konstistens
Många av dagens hälsoproblem är kopplade till ett för stort intag av
mättade fetter och kemiskt framställda fetter så kallade hydrerade fetter
och transfett. Dessa fetter har dock önskvärda egenskaper när det gäller
att ge livsmedel en god struktur och konsistens.
Kristina Bjerre, Högskolan i Kalmar, har i samarbete med
AarhusKarlshamn Sweden AB, studerat hur man kan hitta recept på
fettblandningar som ger mycket hårdhet men som ändå är fria från
transfett och hydrerat fett samt har en låg halt av mättat fett. Kristina
Bjerre har gjort omfattande fysikalkemiska analyser på ett antal olika
fettsyror i olika proportioner och med olika symmetri på den färdiga
molekylen. Hennes undersökning visar att den grupp av blandningar
som blev hårdast var de vars sammansättning var mycket lika varandra.
Tack vare de rön som Kristina Bjerre presenterat har en god grund lagts
för produktutvecklingen av exempelvis ett smörgåsmargarin med bredbar konsistens och en hälsosam fettsammansättning.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Kristina Bjerre med 25 000 kronor.

titanik

Mats Gylldorff

Containrar för bättre återvinning

c o n t a i n e rc o n c e p t

•
ksrr

Återvinningsstationer har ofta problem med klotter, nedskräpning och
ansvarslös hantering. Misskötta anläggningar minskar återvinningsföretagens trovärdighet och bidrar till en sämre användning.
Mats Gylldorff, Högskolan i Kalmar, har i samarbete med
Kalmarsundsregionens renhållare, skapat ett helt nytt containerkoncept
som underlättar avfallshantering för privatpersoner och som ökar förtroendet för renhållningsföretaget. Mats Gylldorff har förändrat rörelsemönstret vid en återvinningsstation och genom ett nytt formspråk skapat betydligt bättre förutsättningar för hanteringen och minskat risken
för nedskräpning. Mats Gylldorffs containerförslag har löst estetiska,
tekniska och användarvänliga problem. Hans lösning underlättar för
brukaren, speciellt med avseende på funktionshindrade, den är kreativ,
innovativ och lättare att göra ren.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Mats Gylldorff med 25 000 kronor.
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Olof Eliasson och Gustaf Tånge

proje c t air control

•

s v e n s k c o m f o r t ko n s t r u k t i o n

Skönare inomhusklimat
med nya don
Olika typer av klimatanläggningssystem blir allt vanligare i industri- och
kontorsfastigheter. Värmepumpsystem med värmande och kylande
funktion samt inbyggd ventilation växer på marknaden, i synnerhet i
Norden där vårt klimat är så varierande.
Ett värmepumpsystem som reglerar värme, kyla och ventilation
är så nytt att det saknas produkter som är anpassade efter systemets
behov. Bland annat kan en hel del göras för att förbättra inomhusklimatet genom att installera effektivare och smartare ventillationsdon.
Olof Eliasson och Gustaf Tångne, Högskolan i Halmstad, har i
samarbete med Svensk Comfortkonstruktion i Halmstad tagit fram ett
nytt och intelligent luftdon som höjer inomhuskomforten. Lösningen
är sekretessbelagd, men tack vare deras insatser finns numera förutsättningar för ett bättre inomhusklimat i lokaler som kyls, värms och ventileras av värmepumpssystem.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Olof Eliasson
och Gustaf Tånge med 25 000 kronor.
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titanik

Kristoffer Madsen och Christofer Bengtsson

Lägesbestämning
av föremål via GPS
p t a g - a k t iv r fi d

-t ag
med gps

•
f re e2move ab

Att kunna identifiera och även positionsbestämma föremål som bilar,
båtar, dyrare verktyg, dieseltankar med mera skulle avsevärt minska
stölder och underlätta logistiken på större arbetsplatser och dylikt.
Free2move i Halmstad har i sitt sortiment en RFID-tag där föremål
som försetts med ”taggen” kan identifieras med en läsare. Christofer
Bengtsson och Kristoffer Madsen, Högskolan i Halmstad, har i samarbete med Free2move tagit fram en prototyp som kombinerar märkningen med en GPS-mottagare. Liknande system använder mobilnätet
för kommunikation med de kostnader detta medför. Stipendiaternas
lösning är avgiftsfri och kompletterar företagets RFID-sortiment med
en viktig produkt.
Den prototyp som tagits fram står nu inför utvärdering och produktifiering. Den är nominerad till Swedish Embedded Award 2008 och
kommer att förevisas på Tekniska Mässan i Älvsjö under hösten.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Christofer Bengtsson
och Kristoffer Madsen med 25 000 kronor.
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Anna Johansson och Lisa Jonsson

b a r- n s t o l

•

svan ab

Stol som får barn att sitta bättre
Trots att våra kroppar inte är byggda för att sitta tillbringar många
människor merparten av sin vakna tid sittande. Felaktig sittställning är
en betydande orsak till vår tids utbredda rygg- och ledbesvär.
Anna Johansson och Lisa Jonsson, Högskolan i Halmstad, har
utvecklat en barnstol som tar fasta på kända fakta om hur en bättre sittställning påverkar kroppens funktioner som blodcirkulation och tryck
på inre organ. Stipendiaterna har i egen regi presenterat en barnstol
med sadelsits som ger en naturligt svankad sittställning. Stolen är justerbar i höjdled, vilket gör den anpassad till modern köksinredning med
köksöar och barkök. Den barnstol stipendiaterna har presenterat saknar
motsvarighet på marknaden, den är ergonomisk, funktionell och djärvt
designad och har goda möjligheter till framgångsrik lansering.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Anna Johansson
och Lisa Jonsson med 25000 kronor.
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titanik

Hanna Norrman och Hanna Berggren

Energikostnader som ökar och växande krav på utsläppskontroll och
miljöhänsyn har drivit fram ett stort behov hos företagen att skapa
överblick över sin energianvändning och sina koldioxidutsläpp. Detta är
dock komplexa problemområden och effektiva, lättanvända analysverktyg saknas.
Hanna Berggren och Hanna Norrman, Högskolan i Halmstad, har
utvecklat ett excelbaserat integrerat analysverktyg som på ett överskådligt och enkelt sätt tydliggör företagens koldioxidutsläpp och energianvändning. Stipendiaterna har tagit fram en prototyp som testats skarpt
på ett antal företag. Deras arbete går nu vidare i ett eget företag, SEE U,
med energi- och koldioxidanalyser som kärnverksamhet. Företaget
erbjuder även verksamhetsanpassade analyser utifrån den prototyp som
utvecklades under examensarbetet.

u t v e c k l i n g a v a n a l y s v e r k t y g f ö r v e r k s a m h e t e r s c o 2 - u t s l ä p p o c h e n e rg i a n v ä n d n i n g

Bättre koll på
koldioxiden och energin

•
e g e t f ö re t a g

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Hanna Berggren
och Hanna Norrman med 25 000 kronor.
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Johan Börjesson och Johan Nilsson

s e n s o r f ö r h y d ra u l o l j a

•

alb any int ernational ab

Snabb läckagedetektering
ger färre problem
Albany International i Halmstad tillverkar filt som används i olika
industriella applikationer, bland annat är företaget världsledande på filt
till maskiner för pappers- och massaindustrin.
I Albanys utrustning för test och produktutveckling används en
experimentpress. Konstruktionen gör att det då och då uppstår hydrauloljeläckage från valsen, vilket kan orsaka omfattande, kostsamt saneringsarbete samt ge ökad brand och miljörisk.
Johan Börjesson och Johan Nilsson, Högskolan i Halmstad, har tagit
fram ett system som på ett tidigt stadium detekterar oljeläckagen och
stoppar driften innan större skador hinner uppkomma. Lösningen har
resulterat i en prototyp som företaget avser installera i fullstor skala och
verklig driftmiljö.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Johan Börjesson
och Johan Nilsson med 25 000 kronor.
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titanik

Emma Bergh och Johan Comstedt

System för kontroll av lysdioder
automated check of led indication

•
hms industr ial networks ab

HMS Industrial Networks i Halmstad är en världsledande leverantör av
kommunikationsteknologi för industriell automation och när det gäller
att koppla samman produktionsutrustning och industriella nätverk.
Emma Bergh och Johan Comstedt, Högskolan i Halmstad, fick i
uppdrag av HMS att utveckla ett system för funktionskontroll av lysdiodindikering tänkt att ersätta den manuella kontroll som sker i dag.
Den prototyp som stipendiaterna tagit fram eliminerar på ett tillfredsställande sätt den mänskliga faktorn. Den kan dessutom implementeras
i det befintliga testsystemet på ett kostnadseffektivt sätt och kommer
därmed att kunna användas på många olika produkter. HMS kommer
nu att förädla stipendiaternas system för funktionskontroll av lysdioder i
syfte att integrera detta i produktutvecklingsarbetet.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Emma Bergh
och Johan Comstedt med 25 000 kronor.

33

Skopa som gör
köksarbetet lättare
Inom storköksbranschen är arbetsskador och sjukskrivningar ett betydande problem. Arbetsmiljön är krävande och belastningen hård på
personalen. Behovet av ergonomiska lösningar och produkter som
minskar förslitnings- och belastningsskador är stort.
Andreas Axelsson Bladh, Kajsa Persson och Anna Sannö, Högskolan
i Halmstad, har i samarbete med Ljunggren & Daughters i Borlänge
utvecklat ”Skopalätt”, ett ergonomiskt och enhandsfattat verktyg för
att flytta mat från större grytor till mindre kantiner. Stipendiaterna har
genom fältstudier i storkök och ergonomiska och antropometriska
undersökningar tagit fram en produkt som väsentligt underlättar ett
arbetsmoment i storköken och som avsevärt minskar risken för förslitningsskador. Den prototyp som presenterats har fått ett mycket positivt
mottagande och samarbetsföretaget avser att ta in ”Skopalätt” i sitt
produktsortiment.

s ko p a l ä tt

–

d e n e n h a n d s f a tt a d e , e r g o n o m i s k a s ko p a n f ö r s t o r kö k

•

l j u n g g re n

&

daughters ab

Kajsa Persson, Andreas Axelsson Bladh och Anna Sannö
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Andreas Axelsson Bladh,
Kajsa Persson och Anna Sannö med med 25 000 kronor.

titanik

Fakta om:
Sparbanksstiftelsen Kronan
Runt om i Sverige finns elva sparbanksstiftelser, som tillsammans äger drygt 20 procent av aktierna i Swedbank. En av dem
är Sparbanksstiftelsen Kronan, som omfattar större delarna av
Blekinge, Kalmar och Kronobergs län samt södra Halland.
Enligt stadgarna ska utdelningen på stiftelsens aktier användas
för att främja och utveckla gamla Sparbanken Kronans region. Det
innebär att Sparbanksstiftelsen Kronan ska arbeta för att stimulera
sparande. Stiftelsens uppgift är också att se till att sparbanksidén är
förankrad i breda grupper i samhället.
För att främja återväxten av ny kraft i regionen lämnar Sparbanksstiftelsen Kronan bidrag och stipendier, bland annat till högskolor och universitet. Stiftelsen ger också ekonomiskt stöd till en
rad andra projekt som gagnar regionens utveckling.

Kontakt på Sparbanksstiftelsen Kronan:
Gunilla Johansson
Storgatan 17
352 30 Växjö
Telefon: 0470-124 91
Telefax: 0470-484 91
E-post: kontor@sparbanksstiftelsenkronan.se
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www.givakt.se
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www.sparbanksstiftelsenkronan.se

