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Rektorn har ordet: Utbildningsparadoxen
– resurserna matchar inte samhällsbehovet
VI BRUKAR OFTA prata om vårt samhällsansvar att förse

samhället med duktiga ingenjörer, arkitekter och industridesigners. Dessa skall ha en utbildning i takt med
tiden så att de verkligen kan bidra till nyutveckling.
Som problemlösare skall de också ta sig an de stora
utmaningarna när det gäller klimat, energi och resursutnyttjande.
HUR SER FRAMTIDEN UT?
Storstadsregionerna, d.v.s. Region Skåne, Västra Götaland och
Stockholms län, beställde en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för 2020 av SCB. Här kan man se utbildningsoch kompetensbehov i de tre regionerna: Behovet av lärare
är alarmerande för alla regioner. Det kommer också att vara
en brist på högskoleingenjörer. När det gäller behovet av
civilingenjörer kommer det att vara ett underskott på nästan
10 procent i Skåne. Orsaken är bland annat stora pensionsavgångar och en expanderande region. Samtidigt kommer
tillgång och behov att vara i ungefärlig balans i Stockholm
och Göteborg.
EN PARADOX
Paradoxen kan kort uttryckas som: det finns ett mycket stort
behov av ingenjörer i regionen samtidigt som LTH tvingas
minska antagningen av nya studenter. Vi behöver göra besparingar för att klara utbildningsekonomin. Samtidigt har
LTH bland det högsta söktrycket av alla tekniska högskolor
i landet.
HUR KAN DETTA KOMMA SIG?
Vid de tekniska högskolorna i Sverige har det uppstått en
överproduktion av ingenjörer i relation till det tak som ges av
utbildningsdepartementet, vilket sätter gränsen för antalet

utbildningsplatser. Detta innebär att utbildningarna har blivit underfinansierade
med många problematiska konsekvenser
för lärosätena. Det märkliga är att utbildningsdepartementet har tillfört fler utbildningsplatser till de tekniska högskolorna i Västra Götaland och Stockholm.
Uppenbarligen har inte departementet läst SCB:s rapport om
utbildningsbehov och kompetensförsörjning.
VARFÖR HAR UNDERFINANSIERINGEN UPPSTÅTT?
Generellt beror inte detta på dålig planering eller frånvaro av
insikt av de ekonomiska förutsättningarna. Istället har det orsakats av ett flertal faktorer som samverkat i samma riktning.
VAD GÖR VI NU?
Vi har stoppat i första hand korta utbildningar för att undvika
långsiktiga negativa effekter för våra långa yrkesutbildningar.
Det dignande smörgåsbordet av kurser försöker vi begränsa
och endast erbjuda delikatesserna. Vi har inte råd att ge kurser för alltför få studenter. Det skall också sägas att vi inte
sänker kraven. Vi bibehåller vår höga kvalitet!
Genom att utveckla och fokusera våra tvååriga avslutande
specialiseringar skapar vi en möjlighet att i framtiden kunna
erbjuda en del av dessa som Masterprogram.
Det finns också en ambition att introducera mer av management och entreprenörskap i våra avslutningar. Likaså behöver
fler veta mer om hur innovationsprocessen går till. Det är ju
i dessa processer som de nya företagen skapas. Då skapar vi
samhällsnytta och vi tar vårt samhällsansvar.
ANDERS AXELSSON, REKTOR LTH
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Redaktörsbyte i tidningsfabriken
MATS NYGREN HAR under närmare 15 år rattat tidningen LTH-

nytt – med den äran! Jag (Anders Frick) har tidigare bland annat
varit vikarierande redaktör, men nu tar jag över helt. Mats går
i pension, efter gediget mångårigt arbete på LTH. Stort tack för
din insats, Mats!
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Här har du som läsare stora möjligheter att påverka! LTH-nytt kommer
fortsatt att vara en tidning för alumner, studenter, medarbetare och
andra intressenter – men formen bestämmer du. Papperstidning eller
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Mer information om detta kommer du att få framöver.
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om när forskning kan komma, kommer eller har kommit till nytta för
andra aktörer i samhället. I det här numret har vi också med flera
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Betalar lunchen med handen
Själva tekniken i form av sensorer och programvara står japanska Fujitsu för. Lösningen i Lund har bolagiserats och säljs
av företaget Quixter.
– Idén till Quixter fick jag för två år sedan när jag stod i kön på
ICA, och tänkte att det måste finnas ett enklare sätt att betala
på än att hålla på med kort och koder, säger Fredrik Leifland.
Företaget är först på marknaden med att låta folk betala med
hjälp av sin hand. Än så länge finns ett 15-tal restauranger
och kaféer på LTH:s campusområde i Lund som använder
tekniken.

BETALA I KASSAN med hjälp av din hand. Det kanske ver-

FAKTA

kar som science fiction, men är i högsta grad verklighet.
Fredrik Leifland, student i industriell ekonomi på Lunds
Tekniska Högskola har vid sidan av studierna utvecklat
en intressant men i högsta grad fungerande betallösning tillsammans med tre studiekompisar.

Quixter startades år 2012, och har idag sju aktiva personer. I styrelsen sitter bland annat Tord Wingren, chef
för Huawei Lund, samt Christer Bergman som varit vd
för biometriföretaget Precise Biometrics.

Se filmen

Tekniken bygger på att handflatan träffas av infrarött ljus av
en speciell våglängd som absorberas av blodets hemoglobin.
En bild av venernas mönster framträder då tydligt och jämförs
med en lagrad bild av handens venmönster.

Miljoner till förbättrad stamcellsterapi
MIKROVESIKLAR ÄR SMÅ partiklar,

bara hundra nanometer stora, som
utsöndras från celler. Dessa bär på
viktig molekylär information. Inte
minst tenderar de att innehålla
viktig information om eventuella
sjukdomar.
Att kunna avkoda mikrovesiklarna för
att spåra sjukdomar hos patienter är
därför högintressant för sjukvården men svårt. Nuvarande sätt att anrika
dessa och andra partiklar är krångliga
och inget alternativ i den kliniska rutinen.
Forskare vid den nybildade LTH-institutionen för Biomedicinsk teknik håller på
att utveckla en ny så kallad ultraljudsbaserad Lab-on-a-chip-teknik som snabbt
ska kunna koncentrera mikrovesiklar i
exempelvis blod eller urinprov. Nyligen
fick forskarna besked om att de får 33
miljoner från Stiftelsen för strategisk
forskning.

– Istället för att använda sig av långa
och krävande anrikningsprotokoll med
ultracentrifugering för att utvinna och
analysera mikrovesiklar kommer man
nu snabbt kunna koncentrera mikro-

vesiklar i biologiskt material, berättar
Thomas Laurell, professor i medicinska
och kemiska mikrosensorer vid LTH och
ansvarig för konsortiet.
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Världspremiär

för antennsystem som löser mobil flaskhals

SVENSKA OCH AMERIKANSKA forskare har upptäckt ett

helt nytt sätt att styra radiovågorna till och från våra
telefoner och andra uppkopplade apparater som drastiskt kan öka kommunikationskapaciteten. Genom att
förse basstationerna, som är den enhet som har koll och
styr all trådlös digital kommunikation, med hundra antenner istället för dagens fyra kan de bli tio till hundra
gånger effektivare. Billigare telefoni och trådlös kommunikation kan bli en följdeffekt.
Världspremiären för att testa
tekniken för realtidskommunikation i skarpt läge sker vid Lunds
Tekniska Högskola, som länge
legat i frontlinjen inom detta
forskningsområde. Till sin hjälp
har de en nyligen specialbeställd
utrustning i mångmiljonklassen.
- Hela idén är att göra telefonerna
enklare och låta basstationerna ta
en större del av jobbet. Den viktigaste förändringen är att basstationerna får fler antenner,
från dagens två eller fyra till runt hundra antenner, berättar
Fredrik Tufvesson, forskare i kommunikationsteknologi vid
LTH, Lunds universitet.
- I framtiden kanske vi även kommer att se ett par hundra
antenner. Tanken är att de ska vara så små och billiga att de
kan bytas ut som en glödlampa. Går en sönder märks det inte
så mycket och det är bara att skruva i en ny.
Det här multiantennsystemet kallas massiv MIMO, Multiple
Input Multiple Output. Tekniken är ett av de hetaste alternativen för nästa generations mobilsystem och kommer alltså
nu för första gången att testas under verkliga förhållanden.
För att nätverken ska klara MIMO-tekniken krävs avancerade
algoritmer, alltså datorkraft, som styr sig¬nalen från basstationernas antenner till de platser där mobilerna för tillfället
befinner sig. Eftersom 5G och kommande WIFI-nät är annorlunda byggda än dagens 3G- eller 4G-nät kan de klara detta.
- Dessutom vet vi mycket mer om hur radiovågor beter sig
idag jämfört med för några år sedan. Det innebär att vi kan
packa frekvensutrymmet med många fler dataströmmar utan
att de stör varandra, säger han.

En av de stora utgiftsposterna för många operatörer är idag
frekvensbandet. Varje operatör får sig tilldelat ett frekvensområde, inom vilket de försöker trycka in så många användare
som möjligt. För operatörerna innebär detta att de får plats
med tio gånger fler strömmar.
I sommar förväntar sig forskarna kunna visa att MIMO-tekniken är ett koncept för mobil kommunikation som inte bara
funkar i labbet utan också i verkligheten. Om fem till tio år
gissar Fredrik Tufvesson att tekniken kan finnas på marknaden, beroende på standardiseringsprocesser och hur snabbt
man kan få fram billig och effektiv elektronik.
TEXT & BILD: KRISTINA LINDGÄRDE

FAKTA
MIMO, Multiple Input Multiple Output, innebär att
både sändare (t ex basstation) och mottagare (t ex
mobil) har mer än en antenn vardera. Idag finns en
grundversion i LTE, det vill säga i dagens 4G-mobiler.
Forskning på den nya massiva MIMO-tekniken bedrivs
främst vid Bell Laboratories, Rice University i USA, LTH
och Linköpings universitet. Utöver testsystemet i Lund
finns det en något enklare variant vid Rice University.
För några år sedan applicerade man MIMO-idén
genom att själva telefonen fick fler MIMO-antenner.
År 2010 föreslog en amerikansk forskare vid Bell Labs,
Tom Marzetta, att istället utrusta basstationerna med
väldigt många antenner – därav tillägget ”massiv”.
Basstationer kan liknas vid en kommunikationscentral. Den vet alltid var du är och slussar vidare dina
samtal. Mobiltelefonen letar hela tiden efter den basstation som för tillfället är bäst att använda och meddelar då basstationen om sin närvaro så att nya samtal
eller datauppkopplingar kan ske via denna.
Samarbetspartners: Linköpings universitet, AlcatelLucent/Bell Labs och National Instruments.
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LTH i media
LTH:S FORSKNING FLORERAR ofta och mycket i media. Här

är några exempel på vad media har rapporterat under
den senaste tiden:
Cabotagestudien: Stor uppmärksamhet fick logistikforskaren Henrik Sternberg och hans cabotagestudie. Den visar
att transporter i Sverige ofta sköts av utländska åkerier, som
dumpar lönerna och slarvar med säkerhets- och miljöregler.
Han utvecklade bland annat en app där förare kunde registrera utländska bilnummer – under tio veckor rapporterade
8000 användare 330 000 observationer.
Fördelarna med minskad köttkonsumtion: Elinor Hallström, doktorand i miljö- och energisystem, har studerat hur
hälsan och klimatet skulle påverkas av ett minskat köttintag.
Hennes resultat visade att vi äter 25 procent mer kött än vad
Livsmedelsverket rekommenderar.
Enklare att spåra tidig malaria- och sömnsjukesmitta:
Jonas Tegenfeldt, docent i fasta tillståndets fysik, intervjuades
om ett nytt sätt att enklare och billigare än idag på tidigt
stadium upptäckta malaria, sömnsjuka och även vissa canceroch bakteriesjukdomar. Tekniken har fått 40 miljoner kronor
från EU för att färdigställas.
Stora cykelskillnader mellan Köpenhamn och Stockholm: I sin avhandling visar trafikdoktoranden Till Koglin
att Stockholm prioriterat cyklister långt efter bilister. Han
har bland annat intervjuat trafikplanerare i Stockholm och
Köpenhamn.
Framgångsrik solcellsforskning: Forskaren i fasta tillståndets fysik, Magnus Borgström, uppmärksammades för ett
genombrott inom solcellsforskning. Med en ny typ av solceller, där nanotrådar fungerar som ljusslukande antenner,
har han och kollegorna nått en verkningsgrad på nästan 14
procent, trots att trådarna bara täckte ca 12 procent av den
aktiva ytan. Publicering i Science.
Hjälpande robot: Roboten Hobbit ska hjälpa äldre personer i
deras vardag, t ex med att plocka upp en bok eller hitta glasögonen. I robotprojektet arbetar Susanne Frennert, doktorand
i rehabiliteringsteknik, tillsammans med bland andra Wiens
tekniska universitet.
Bäst före-märkningen kanske snart ett minne blott:
Fredrik Nilsson, professor i förpackningslogistik, är med om
att utveckla en ny datummärkning för mat. Nya sensorer ska
ge information om temperatur och bakterietillväxt, vilket gör
det lättare att avgöra om ett livsmedel är ätbart eller inte.
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Så syns du bättre i media
I SLUTET AV februari träffade ett trettiotal LTH-forskare tidningen Ny Tekniks chefredaktör Susanna Baltscheffsky.

Här är några av hennes tips till våra forskare om vad en journalist kan gå igång på:
•

•

•

•

Väck känslor! Framgångsrika forskningsresultat i all ära,
men ännu bättre om nyheten också väcker en wow!- eller va?-reaktion. Känslor gör att resultaten sätts i ett
sammanhang – och fångar den stressade redaktionens
intresse.
Förklara nyhetsflödet. Ny Teknik vill både förklara teknikutvecklingen samt förklara samhällsutvecklingen ur ett
teknikperspektiv - och det är inte riktigt samma sak. Till
detta behövs experter. Tveka inte att höra av dig om du
kan bidra med en idé eller din kompetens.
Ring och skriv. Vill du komma i kontakt med tidningen,
hör av dig till nyhetschefen, eller ännu hellre, direkt till
relevant ämnesreporter. Oftast behöver samtalet följas
upp med något skriftligt – håll det i så fall kort. Håller
du inte med vad som står i tidningen – hör av dig till
journalisten som skrivit artikeln. Det kan vara ett tillfälle
att få fram sitt eget budskap.
Glöm inte resultaten. Många forskare nyhetstipsar
gärna när de får anslag. Men när projektet är i slutfasen
och resultaten publicerade hör färre av sig. Det är synd,
för resultaten är oftast betydligt mera nyhetsmässiga att
kommunicera. Så lyft också på luren även om du mentalt
redan befinner dig i ett nytt projekt.

•

•

•

•

LTH-nytt och LUM. Flera Ny Teknik-journalister läser
och plockar upp nyheter från det som står i universitetets
tidningar LTH-nytt och Lunds universitets magasin, LUM.
Att vara med i ett forum kan vara en dörröppnare till flera.
Extramaterial på webben. Webben är viktig på flera
sätt. En gammal webbartikel kan plötsligt få förnyad aktualitet. Artiklarna kan också bli längre – webben är ju
oändlig - och ge plats för exempelvis att länka till en originalrapport eller bädda in egenproducerat filmmaterial.
Tänk på Google. För Ny Tekniks del kommer en ansenlig
del av webbläsarna från Google där de ofta sökt på ett
visst ämne. Många letar sig också fram via sajtens egen
sökfunktion.
Kontakta gärna LTH:s pressansvarige (undertecknad) för
tips, råd och skrivhjälp. Kolla också gärna här www.lu.se/
lathund-mediekontakter
KRISTINA LINDGÄRDE

FAKTA
Ny Teknik är en veckotidning och webbsajt med nyheter och debatter inom teknik och ingenjörsvetenskap.
Tidningen distribueras bland annat till samtliga medlemmar i fackförbundet Sveriges Ingenjörer. Samma
fackförbund ger för övrigt också ut magasinet Ingenjören som kommer ut fem gånger per år.

Hur syns man bättre i media? Här är Ny Tekniks chefredaktör Susanna Baltcheffskys bästa tips.
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Notiser

PRISAD FÖR NY KOL-METOD
Jonas Jacobsson, nybakad civilingenjör
i medicinsk teknik vid LTH, fick nyligen
pris av Svenska Ingenjörers medicintekniska nätverk (Sv Ing MNT) för sitt
examensarbete för en ny metod att
ställa diagnos på andningssjukdomen
KOL. Arbetet omfattar teori, mätmetoder, resultat och en prototyp för
precisionsmätningar av nanopartiklar i
lungan. Enligt Sv Ing MNT är den nya
metoden överlägsen den som är standard i dagens sjukvård. En metodartikel
är under utarbetning liksom en svensk
patentansökan.
PEDAGOGISK
INSPIRATIONSKONFERENS
Lärare och administrativ personal inom
tekniska utbildningar på högskole- och
universitetsnivå bjuds in till den 8:e Pedagogiska Inspirationskonferensen, den
17 december 2014 vid LTH. Huvudsyftet
är att öka möjligheterna till samverkan
och till utbyte av pedagogiska erfarenheter. Organisatör är Genombrottet,
LTHs pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet.
Max 100 deltagare. Anmälan sker
på www.lth.se/genombrottet

FÖRSTAPRIS I NYTT&NYTTIGT
Kajsa Brange och Elin Lindqvist från Designvetenskaper på LTH respektive Företagsekonomi vid EHL, vann förstapris
i tävlingen Nytt&Nyttigt för sin uppsats
”How Can Idea Campaigns Generate

Ideas to Trigger Innovation?”. Handledare: Susanna Bill & Stein Kleppestø.
Nytt&Nyttigt arrangeras av Vinnova
och ESBRI, och syftet är att uppmuntra
studenter vid svenska universitet och
högskolor att skriva uppsatser om
innovation och kommersialisering/nyttiggörande.
LTH REKORDBORRAR
Teknisk Geologi vid LTH har mobiliserat närmare 70 ton borrutrustning till
trakten av Åre. Det är den så kallade
Riksriggen, som förvaltas för Vetenskapsrådets räkning, som skall utföra
det första riktigt stora vetenskapliga
borrprojektet. Ett samarbetsprojekt
med främst Uppsala Universitet men
med deltagare från åtskilliga andra
universitet och organisationer runt om
i världen. Riksriggen, har Teknisk Geologi fått i uppdrag av VR att upphandla
och implementera för hela det svenska
geovetenskapliga samfundet. Det är
även ett så kallat ”Nationellt uppdrag”
för Vetenskapsrådet.
Kunskap om hur bergkedjor bildas
är ett fokusområde vid denna borrning.
Frågan om det finns organiskt liv på
stora djup, hur grundvattnet uppträder
därnere, hur gammalt vattnet är och
hur varmt det är – det är andra saker
som snart förhoppningsvis kommer att
ges svar på. Utveckling av borrteknik är
ett annat tema.
Efter flera år av upphandling, tester
och förberedelser är det så dags att dra
till fjälls, nära Åre där planen är att borra ett kärnborrhål till förhoppningsvis
2,5 km eller så djupt det går. Detta är
sannolikt en av LTH:s mest omfattande
fältoperationer någonsin. En borrplats,
nära Högfjället kommer att
hysa ett 10-tal personer
dagligen från slutet av
april till, som längst,
september.

PILOTLINJE FÖR
NANOTEKNIKBOLAG
Det nanoteknikinriktade LTH-avknoppningsbolaget Sol Voltaics lämnar Ideon
och flyttar över gatan till Active Biotechs byggnad i Lund. Där ska en ny
prototypanläggning byggas, och målet
är att den ska stå klar innan årets utgång.
Förra året tog bolaget in drygt
100 miljoner kronor från Energimyndigheten och privata investerare, och
målet är att utveckla kostnadseffektiva
solceller. Med bolagets teknik, kallad
aerotaxy, kan solceller bli upp till 25
procent effektivare. I pilotlinjen som
ska byggas ska nanotrådar för solceller
kunna tillverkas med en årlig kapacitet
på omkring 5 MW.

IT-STÖD FÖR AVANCERAD
CANCERVÅRD I HEMMET
Vinnova har givit 13,4 miljoner kronor
till projektet itACiH, som ska utveckla
IT-stöd för avancerad sjukvård, framförallt för cancervård i hemmet. För att
upprätthålla patientsäkerhet, trygghet
för patient och effektivitet i verksamheten ska projektet utveckla nya former
för mobil kommunikation - mellan patienter, sköterskor och läkare, mellan
apparater i hemmet och avdelningen
och mellan sjukhus och kommun. LTH:s
Boris Magnusson är projektledare och
den totala budgeten är 33,5 miljoner
kronor.
STARKARE TRÄKONSTRUKTIONER
MED NYTT SÄTT ATT LIMMA
Ett nytt sätt att limma trä kan göra
trähus och andra träkonstruktioner
betydligare tåligare än tidigare. De kan
till och med göra träet starkare än vad
det var från början. Detta visar labbtester som utvärderat tekniken. Metoden
utvecklades för flera år sedan av Per-
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Johan Gustafsson, professor i byggmekanik vid Lunds Tekniska Högskola,
men nu hoppas han att den åter ska
uppmärksammas.
Metoden är enkel. Istället för att
bara använda lim lägger man också
in en 1 mm tjock gummifolie i fogen.
Detta gör konstruktionen mer stöttålig
och kan bära mycket mera vikt. Den blir
också fukttåligare och motståndskraftig
mot sprickor.

för arkitektur och byggd miljö.
Bioprocess Control Sweden AB som
ska utveckla en webbaserad applikation
tillsammans med forskare från institutionen Bioteknik på LTH, i syfte att effektivisera produktionen av biogas.
Norups Gård Bioraff AB som tillsammans med forskare på Bioteknik på
LTH ska arbeta fram en helhetslösning
för biogasproduktion och effektiv vattenrening.

KARTA HITTAR TAK FÖR
SOLCELLER
Senast år 2020 ska Region Skåne vara
helt fossilbränslefritt. Som en del i att
stödja detta mål kartlägger nu regionen
sina byggnader för att se var det passar
att placera solceller.
Som utgångspunkt för inventeringen används en kartläggning som gjorts
av alla tak i Lunds kommun, där även
Skånes universitetssjukhus finns med.
Denna genomgång har gjorts med hjälp
av ett stort antal satellitbilder som visar
takens läge i förhållande till solen. Sammantaget bildar det en ”solkarta”, som
är framtagen i samarbete mellan Solar
Region Skåne, Kraftringen, LTH och
Lunds kommun.

SKYPEGRUNDARE
MILJONINVESTERARE I LTH-DUSCH
Miljöteknikbolaget Orbital Systems tar
in ytterligare sju miljoner kronor från
Skype-miljardären Niklas Zennström.
Investeringen finansierar uppskalningen
av verksamheten där nästa steg är en
installation av ett 50-tal vatten- och
energieffektiva duschar på bland annat
Malmö IP. Bakom Orbital Systems står
Mehrdad Mahdjoubi som initierade
utvecklingen av duschen i ett examensarbete på industridesignutbildningen
på LTH. Duschvattnet från golvbrunnen samlas upp, analyseras och renas
med partikelfilter, för att sedan direkt
åter pumpas till duschhuvudet. På så
sätt kan energiåtgången vid en dusch
minska med 80 procent och vattenförbrukningen med 90 procent. Närmast
ska bolaget bygga en fullskalig tillverkning av duscharna.

LTH-FORSKARE STÖTTAR
SMÅBOLAG
Fyra företag i projektet Creating Competitive Jobs kommer att få hjälp av
LTH-forskare att utveckla sin företagsidé. Det är första gången som konceptet testas i Sverige och Danmark
och i förlängningen ska de generera
nya arbetstillfällen. Efter sållning och
intervjuer har femton företag valts ut
av totalt 89 sökande. De fyra företag
som får hjälp av LTH är:
EkoBalans Fenix AB som ska utvinna
fosfor från reningsverk genom att bygga fosforutvinningsanläggningar samt
framställa gödselprodukter där fosforn
är en råvara, med hjälp av forskare inom
kemiteknik på Lunds tekniska högskola.
Aaxsus AB som ska ta reda på vilka
frekvenser inom belysning som triggar
beteenden hos oss människor samt
göra belysningsarmatur för offentliga
miljöer med inbyggd intelligens, med
hjälp av forskare på LTH:s institution

INNOVATIONSMILJONER TILL
MJUKVARUSKALNING
Scalare (SCALing softwARE) som ska
underlätta processen då mjukvaruutveckling skalas upp på företag har fått
20 miljoner kronor från Vinnova. Scalare leds av mjukvaruinstitutet Sigrun
på LTH, och bland annat ska ett flertal
fallstudier genomföras. Sigrun grundades 2010 och leds av vd Sten Minör.
NANOMETERPRAKTIK MED EUHJÄLP
Nu drar Nanometer Structure Consortium igång ett av sina största projekt
hittills. Med 29 EU-miljoner i ryggen
ska konsortiet locka hit tolv nya doktorander från utländska universitet för att
forska på allt från nya typer av solceller
och strömsnåla lysdioder till riskerna

med nanotekniken. En central del av
projektet är att de nya forskarna ska
göra ett halvårs praktik ute i näringslivet. Bland de företag som engagerats
finns Glo och Sol Voltaics, som själva
knoppats av från nanometerforskningen i Lund, men även mer oväntade
spelare som Volvo och Ikea. Heiner
Linke, som tog över som ledare för
nanometerkonsortiet förra året, hoppas att det i framtiden ska bli modellen
för samtliga cirka 100 doktorander som
ingår i konsortiet.

LU RACING TILL TYSKLAND
Varje år bygger ca 30 ingenjörsstudenter från olika sektioner på LTH en
formelbil som tävlar mot andra internationella universitet i den årliga tävlingen
i Silverstone, England. I år kommer man
även att delta i ytterligare en lika stor
tävling i Hockenheim, Tyskland. Tanken
med konceptet är att låta ingenjörsstudenter får mer praktisk erfarenhet
under sin utbildning för att på så sätt
vara bättre förberedda inför arbetslivet.
LTH STÄRKS NÄR
KLUSTERSATSNING LÄGGS NER
Efter att genom åren ha dragit på sig
ett underskott på 4,6 miljoner kronor
läggs Cluster55 ner. Det rapporterar nyhetstjänsten Rapidus. Klustersatsningen
har bland annat sponsrat resor och andra aktiviteter för Öresundsregionens
IT- och telekombolag, men nu är det
slut med det. Verksamheten tas över av
ledningen vid LU Open som planerar ett
tätare samarbete med molninstitutet
MAPCI och starka forskningsområden
på LTH, vilket därigenom planeras leda
till att LTH stärks inom dessa områden.
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Namn och nytt
Emilia Löfgren, 34, är ny teknisk chef
i Ystad kommun. Den 1 april tillträdde
hon tjänsten, som 50 personer sökte.
Efter examen som väg- och vatteningenjör vid LTH arbetade hon åtta år i
Landskrona, bland annat som trafikplanerare och enhetschef. Gata, park,
avfall och vatten/
avlopp i Ystad är
numera Emilia Löfgrens ansvar.
Anders Jarl, som sedan 2005 är vd
för Wihlborgs Fastigheter, tar plats i
börsbolaget Platzers styrelse. Han är
utbildad civilingenjör vid Lunds Tekniska
Högskola och har också erfarenhet från
Skanska och Diligentia före sin tid på
Wihlborgs.
Olaf Diegel, 50, anställs som professor
i produktutveckling
vid institutionen för
designvetenskaper
vid LTH. Olaf Diegel
kommer närmast
från en roll som professor i produktutveckling vid Aucklands tekniska
universitet på Nya Zeeland, och efterträder professor Robert Bjärnemo på
Avdelningen för maskinkonstruktion
på IKDC.
Christoffer Norberg, Tekn. Dr, har
utnämnts till professor i Värmeöverföring vid LTH. Han är uppväxt i Uddevalla
och tillbringar sin mesta lediga tid i den
gamla hemorten.
Lovisa Lindström med kandidatexamen från LTH tilldelades MEM:s stora
resestipendium för 2014 på 15 000
kronor. Hon belönas för en serie snabba
och hårda noteringar som med intresse
för dramatik återger olika atmosfäriska
valörer på en plats. Fonden instiftades
1973 av Svenska Arkitekters Riksförbund för att hedra minnet av arkitekten
och tecknaren Mats Erik Molander.

Marie-Claude Dubois har anställts av
arkitektfirman White i Malmö. Hon ska
framförallt sprida kunskap om dagsljusets betydelse för arbetsplatsen och
hälsan. Sedan 1998 har Marie-Claude
Dubois arbetat med dagsljus, huvudsakligen som forskare
och lärare vid både Laval University i Quebec
och på LTH inom ramen
för sin lektorstjänst vid
avdelningen för energi
och byggnadsdesign.
Jonas Dahlberg, 44, får utforma
monumentet som ska hedra offren
på Utøya. En enhällig jury valde hans
förslag som innebär att ett snitt görs i
naturen på fastlandet. Namnen på de
döda skrivs in i den vägg som bildas.
Jonas Dahlberg är född 1970 i Uddevalla och bor i Stockholm. Han har en
arkitektutbildning från Lunds tekniska
högskola och studerade därefter på
Konstakademin i Malmö.

Sophie Dufva är ny kontorschef på
Semrén & Månssons arkitektkontor i
Göteborg. Hon har arbetat 12 år inom
koncernen, bland annat som uppdragsledare med ansvar för en arbetsgrupp.
En av hennes nya arbetsuppgifter blir
att arbeta med teambuilding. Semrén
& Månsson har gått från 50 till cirka
100 anställda på fem år och startat nya
kontor i Stockholm, Polen och Ryssland.

Daniel Akenine är teknik- och säkerhetschef
på Microsoft i Sverige,
och har nu kommit ut
med sin debutbok ”11
gram sanning”. Den handlar om en
makthungrig person som lyckats få
stor kontroll över våra digitala kanaler,
sociala medier och olika sorters fakta.
LTH-alumnen Akenine var bland annat
med och bildade föreningen Sveriges
IT-arkitekter och har hjälpt standardiseringsinstitutet SIS att göra en termordlista för molnet.
Ulrika Lindmark,
civilingenjör från
LTH, är ny vd för
Lunds forskningsbybolag Science
Village, som tidigare
het te Lundmark.
Lindmark har arbetat med fastighetsutveckling i 15 år och var tidigare
projektchef hos NCC för Nya Triangeln
i Malmö. Science Village Scandinavias
förhoppning är att 8.000 forskare från
hela världen ska besöka den nya stadsdelen i Lund, när den står klar år 2016
mellan de framtida forskningsanläggningarna ESS och MAX IV-laboratoriet.
Nils Zinn, 60, är
vd på konsultbyrån FLK i Växjö
och alumn från
maskinteknik på
LTH. Han firade sin
60-årsdag på Kennedy Space Center i
USA och planerar att återigen bli student när han går i pension. Då väntar
nämligen ett studieprogram i rymdteknik vid University of Southern California
för Nils Zinn.
Torgny Roxå, mångårig pedagogisk
konsult på Genombrottet vid LTH, har
avlagt doktorsexamen inom ämnet
pedagogisk utveckling inom teknikvetenskap. Hans avhandling har titeln
”Microcultures in the Meso Level of
Higher Education Organisations -The
Commons, the Club, the Market, and
the Square”.
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Carl Thelin är chef för konsultföretaget Tyréns nystartade avdelning för
kulturbyggnader i södra Sverige. En dag
per vecka är han i Skåne – resten av
tiden i hemorten Växjö. Han läste till
civilingenjör vid LTH i Lund och intresset
för historia ledde så småningom till en
utbildning i byggnadsvård på Gotland.
Där är han nu är engagerad i uppbyggnaden av den del av Visby ringmur som
rasade för två år sedan.

Lars Montelius, professor i fasta tillståndets fysik, har tagit emot hedersdoktorstiteln vid Tartu universitet för
sina forskningsinsatser inom nanoteknologi och för sina forskningssamarbeten med forskare vid Tartu universitet.
Jakob Berglund, student på LTH, skapade år 2010 tillsammans med sin kollega Philip Bergqvist, en fjärrkontroll-app
för Android-mobiler och lade ut den
gratis på Google Play. Våren 2011 hade
appen utvecklats så långt att de båda
bestämde sig för att sätta en prislapp
på den. En ny version lanserades jämte
gratisversionen, med en prislapp på 30
kronor. Två och ett halvt år senare har
appen, Unified Remote, laddats ned
dryga 2,5 miljoner gånger. Över 100
000 personer har köpt betalversionen
och varje dag betalar ett hundratal nya
kunder för den.
Sema Kadir, som har
examen från Lantmäteriutbildningen på
LTH, har anställts på
fastighetstjänstebolaget DTZ:s Göteborgskontor för att
arbeta med värdering. Hon kommer
närmast från Niras Sweden där hon har
arbetat de senaste 2,5 åren.

Stefan Engdahl, 43, blev ny chef
för Trafikverkets verksamhetsområde
Samhälle från och med 1 april. Han är
civilingenjör från väg och vatten och
teknologie licentiat från LTH, och har
yrkeserfarenhet inom både produktion
och investeringsverksamhet. Stefan
Engdahl har tidigare arbetat inom
Scancem AB, Vägverket Produktion och
Vägverket.

NÅGRA PÅ LTH SOM FÅTT NY
ANSTÄLLNING ELLER BEFORDRATS
Jacob Löndahl
universitetslektor i aerosolteknologi
Johan Wernehag
universitetslektor i elektronik
Erik Serrano
professor i byggnadsmekanik
Olaf Diegel
professor i produktutveckling
Lars Nilsson
universitetslektor i livsmedelsteknologi
Frida Fåk
universitetslektor i molekylär nutrition
Magnus Åhs
universitetslektor i byggnadsmaterial

Göran Hultmark,
LT H - a l u m n
och
utvecklingschef
på Lindab i Farum,
utnämns av Statens
Byggeforskningsinstitut (SBi) vid Aalborg
Universitet Köpenhamn till adjungerad
professor i ventilation. Hans forskningsarbete har lett till 16 patent och 20 vetenskapliga rapporter. I dag arbetar han
som utvecklingschef i Danmark

Vahid Nik
universitetslektor i byggnadsfysik

Catrin Tufvesson blir Socialdemokraterna i Kävlinges starka kvinna efter
Roland Palmqvist. Hennes hjärtefrågor
är skolan, fler hyresrätter och att Kävlinge ska bli en förebildskommun. Än
så länge arbetar Catrin Tufvesson på
Specialpedagogiska skolmyndigheten
i Västra hamnen i Malmö, där hon är
nationell samordnare för tillgänglighet
i skolan. Hon har doktorerat i miljöpsykologi vid LTH.

Åsa Ek
universitetslektor i arbetsmiljöteknik

Saqib Javed
universitetslektor i installationsteknik
och klimatiseringslära
Hans Bagge
universitetslektor i byggnadsfysik
Elin Olander
universitetslektor i industridesign

Damien Motte
universitetslektor i maskinkonstruktion
Christoffer Norberg
professor värmeöverföring
Marcus Abrahamsson
universitetslektor i riskhantering
Sanne Johansson
universitetslektor i byggnadsmaterial
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Hälsorisk att torktumla kläder?
BILD: ERIK ANDERSSON

KAN MAN BLI sjuk av att ta hand om sin tvätt? I kläder

finns rester från tvättmedel som kommer ut i vår inomhusluft när de torktumlas. Hur vi påverkas av att
andas in partiklarna undersöker just nu forskarna på
Ergonomi och aerosolteknologi vid LTH.
BILD: ANDERS GUDMUNDSSON

Partiklarna vi andas in är zeoliter
och de finns i tvättmedel för att
göra tvättvattnet mjukt. Zeoliter
är inte vattenlösliga vilket innebär
att de finns kvar i kläderna efter
att tvätten torkats. Rapporter
från Konsumentverket visar att moderna tvättmaskiner med
liten vattenförbrukning sköljer sämre och fler tvättmedelsrester finns kvar i kläderna.
– Halten zeolitpartiklar blir hög i inomhusluften när vi torkar
tvätt. Men partikelhalten ökar också när vi hanterar textilier
på andra sätt, som när vi bäddar eller viker kläder, säger
Anders Gudmundsson, en av forskarna som just nu studerar
hur människor reagerar på zeoliter. Hans teori är att de kan
ha en kemisk påverkan på oss.
– Partiklarna skulle kunna påverka lungor och hjärt- och
kärlsystem på ett oönskat sätt, säger Anders Gudmundsson.
I aerosolkammaren på Institutionen för designvetenskaper
sitter försökspersoner och andas in luften från en torktumlare. Vissa får också andas in vanlig inomhusluft, men ingen
får i förväg veta vad som finns i luften. Försökspersonerna
undersöks av medicinsk personal både före och efter kammarsittningen. Man kontrollerar deras hjärtrytm, om andningen påverkas, om det svullnat upp inne i näsan och om
hals och ögon blivit irriterade. Forskarna tar även blod- och
urinprover samt samlar upp biologiska prover från näsa och
lungor. Deltagarna får också själva uppskatta hur de mår.
Erik Andersson är en av försökspersonerna i aerosolkammaren. När han
inte sitter i kammaren arbetar
han på Designvetenskaper.

– Efter två och en halv timme börjar mina ögon svida en aning
och jag kan känna en viss torrhet i halsen. Tror inte att det
är inbillning så det ska bli spännande att jämföra med vad
testerna säger.
Erik Andersson är positiv till stunden i kammaren.
– Det är helt ok att sitta här och långt ifrån obehagligt. Det
är ljust och fint och jag har regelbunden kontakt med läkaren
på andra sidan via mikrofon och ett fönster. Tiden går rätt
fort i kammaren, säger han.
En annan deltagare är studenten Björn Arvidsson. Han såg
redan i höstas ett anslag om att forskare på Ergonomi och
aerosolteknologi sökte försökspersoner. Då fanns det inte
plats för honom men nu har han kommit med.
– Jag tycker att det är intressant att bidra till forskningen
inom ett område som jag inte tänkt på innan, säger han.
När studien är slut har försöken i kammaren pågått i totalt
144 timmar. Då kommer forskarna kunna berätta
mer om hur zeoliter påverkar hälsan.
TEXT: JESSIKA SELLERGREN
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Ny metod för avancerad

aluminiumsvetsning

Aluminium är ett lättviktsmaterial som är praktiskt att använda i allt från bilar till båtar
och flygplan. Ett av problemen med materialet är dock att det är svårt att sammanfoga,
då exempelvis traditionell svetsning inte fungerar. Nu deltar forskare från institutionerna
för reglerteknik och datavetenskap vid LTH i det sameuropeiska projektet FlexiFab som
går ut på att utveckla ett system för friktionssvetsning med industrirobotar.
Målet är att systemet ska kunna sammanfoga delar i komplicerade strukturer med hög precision och underlätta för
användning av aluminiumkonstruktioner i den europeiska
transportsektorn.

Att använda förhållandevis veka robotar ställer dock höga
krav på regleringen för att uppnå den noggrannhet som behövs och det är framför allt detta som kommer att vara fokus
för LTH:s insatser.

När två metallskivor fästs ihop används ett koniskt friktionsverktyg som ”drar loss” material från den ena skivan
och blandar med materialet på den andra, och vice versa.
Metallen blir alltså varm, men inte så varm att den smälter.
Proceduren kan närmast liknas med en mekanisk omrörning
och medför att skarven mellan skivorna fylls igen vilket leder
till att skivorna sammanfogas.

– Projektet ska leda till att även svåra aluminiumlegeringar
kan sammanfogas effektivare och billigare än idag. Det är
något som gynnar användandet av lätta konstruktioner inom
transportsektorn vilket i sin tur minskar bränsleförbrukning.
Projektet ska också göra att svetsarbetare får en bättre arbetsmiljö, säger Anders Robertsson, professor på Institutionen för Reglerteknik vid LTH.

Friktionssvetsning har hittills krävt väldigt stora processkrafter, men ny metodutveckling från en projektpartner, TWI,
som var först med att utveckla friktionssvetsning i början på
90-talet, har öppnat nya möjligheter att använda industrirobotar istället för stora och dyra specialmaskiner.

Projektkonsortiet består av elva olika aktörer och koordineras
av europeiska svetsförbundet EWF.
TEXT & BILD: ANDERS FRICK

Se filmen

Fredrik Bagge Carlson, doktorand vid Reglerteknik, och Martin Holmstrand, forskningsingenjör på Reglerteknik, gläder sig över
det nya aluminiumsvetsprojektet på LTH.
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FOTO: ROBERT OLSSON

-hajp till nytta för forskningen
SÄG 3D-SKRIVARE OCH många tänker på skojiga modell-

figurer i plast. Men numera går det att göra mycket
mer komplicerade saker än så. Med 3D-skrivare går det
att skriva ut allt från ortopediska implantat och små
specialdetaljer för flygmotorer till hela hus(!).
Fördelen med att ”skriva ut” detaljer är flera. Inga formverktyg behövs, vilket gör det enkelt och billigt att producera
små serier. Utskrifterna är också materialeffektiva – spillet
är minimalt. Dessutom går det att tillverka detaljer som är
så komplicerade att de inte går att gjuta på traditionellt sätt.
Flera patent som fanns inom 3D-skrivarområdet har nyligen
gått ut och därför har en del bolag skapat billiga skrivare,
vilket skapar en hajp och ett stort konsumentintresse.
Också på LTH används 3D-skrivare. Här är det främst studenter och forskare på Designvetenskaper och på programmen
Industridesign, Arkitektur och Teknisk design som använder
de 3D-skrivare som numera finns på Designcentrum. Skrivarna kommer till nytta både inom forskning och undervisning.
– Man har inte känslan av skalan när man arbetar i datorn,
säger Euan Muir som assisterar studenterna vid skrivarna.
En mobiltelefon vill man kunna känna i handen innan man
producerar den, fortsätter han.
För tio år sedan köptes den första skrivaren in för 850.000
kronor. Priserna har snabbt sjunkit sedan dess och nu kan
man få tag i en 3D-skrivare för runt 10.000 kronor.
TEXT: ANDERS FRICK & JESSIKA SELLERGREN
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Flickor på Teknis 2014
VARJE ÅR GENOMFÖR LTH ett evenemang för att få fler

tjejer att känna sig välkomna att studera tekniska utbildningar. Av de 120 gymnasieelever som kommer för
att få en känsla av livet på högskolan brukar en femtedel senare komma tillbaka för studier på LTH.
– Det är väldigt populärt att medverka i Flickor på Teknis,
säger Bodil Ryderheim, projektansvarig för evenemanget.
Programmet för tjejerna som kommer hit är välfyllt. De får
fundera över logistikproblem, göra fysiklaborationer, bygga
en minibro och uppleva olika visualiseringstekniker. De genomför också samarbetsövningar, träffar företag och får vara
med om en stor sittning med underhållning.
Projektet genomförs av fyra projektledare som alla är studenter på LTH. De arbetar med Flickor på Teknis halvåret innan
själva dagarna äger rum. Till sin hjälp har de sektionsansvariga
som sluter upp senare i projektet. Det är inget litet arbete som

Tjejerna upplever virtual realitytekniker på LTH.

ska göras eftersom gymnasietjejerna som kommer hit ska tas
om hand under tre dagar. Lite extra stöd får tjejerna från de
sextio faddrar som arbetar under projektdagarna.
– Det är en fantastisk grej som LTH genomför, det blir en stor
sammanhållning mellan alla inblandade. De lär sig mycket om
samarbete, hänsyn och hur viktigt det är att bilda nätverk,
säger Bodil Ryderheim.
Frida Pommer, till vardags student på Väg och vatten men
också en av projektledarna för Flickor på Teknis, berättar att
det är ett roligt projekt att engagera sig i.
– Det är kul att höra från tjejerna som deltog att de har haft
roliga dagar på LTH och att många har ändrat uppfattning om
tekniska utbildningar. Det är framför allt detta som projektet
syftar till, och då är det extra kul att höra att vi har lyckats,
säger hon.
TEXT: JESSIKA SELLERGREN

FOTO: PETRA ÍRIS LEIFSDÓTTIR, ROBERT OLSSON, JESSIKA SELLERGREN.
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Nanopartiklar i lungan
avslöjar KOL-patienten
I ETT FÖNSTERLÖST rum på universitetssjukhuset i Malmö

sitter LTH-lektorn Jakob Löndahl och suger i sig ett
moln med nanopartiklar. Om några år hoppas han och
forskarkollegan Per Wollmer att deras apparat för lungdiagnostik ska vara lika självskriven på vårdcentraler
som stetoskop och blodtrycksmätare är idag.
I tio sekunder får Jakob Löndahl hålla andan medan nanopartiklarna lägger sig som ett fint damm i lungblåsorna, de allra
minsta håligheterna i lungan där utbytet av syre mellan luften
och blodet sker. Vid lungemfysem, en huvudkomponent i
folksjukdomen Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, bryts väggarna mellan lungblåsorna ned så att håligheterna blir större
och större. Därmed fastnar också färre nanopartiklar, vilket
går att mäta när Jakob Löndahl med en suck släpper ut luften
igen.
Närmare 3 000 svenskar dör varje år av den långsamma kvävning som KOL utgör. Sjukdomen diagnostiseras normalt med
en spirometer, som mäter lungkapaciteten med ett andningsprov. Men det testet är relativt okänsligt för emfysem, där den

totala lungvolymen är ungefär densamma men syreupptagningsförmågan i lungblåsorna kraftigt begränsad.
− I dag används datortomografi för att diagnostisera emfysem. Men det använder man inte på patienter som inte är rätt
allvarligt sjuka. Emfysem kan vara ganska långt framskridet
innan det upptäcks. Och det är det man i slutänden dör av,
säger Jakob Löndahl.
Han är doktor i aerosolteknik vid LTH och har ägnat karriären
åt att studera hur luftföroreningar påverkar människan.
− Vi gjorde mätningar i Umeå på hur dieselpartiklar, som
är i nanometerstorlek, diffunderar i lungorna. Vi hade med
en del KOL-patienter och det fanns en skillnad mellan dessa
patienter och de övriga, säger Jakob Löndahl.
Från tidigare forskningssamarbeten kände han Per Wollmer,
professor i klinisk fysiologi och nuklearmedicin vid Lunds universitet. Sedan 2012 har de lagt lejonparten av sin arbetstid
på det nya diagnosverktyget. Ett antal exjobbare från LTH:s
utbildningar inom teknisk fysik, teknisk nanovetenskap och
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kemiteknik har också varit med och byggt protypen, som
hittills testats på ett 80-tal sjuka och friska försökspersoner.
− Vi måste testa på några hundra individer och jämföra med
röntgade patienter. Men vi är rätt säkra på att det finns en
tydlig korrelation med emfysem, säger Per Wollmer.
I höstas fick duon och deras nybildade bolag JP Respiratory Technology
750.000 kronor från Vinnova bland
annat för att delta i Scapis, ett nationellt forskningsprojekt lett från
Sahlgrenska universitetssjukhuset i
Göteborg om sjukdomar i hjärta,
kärl och lungor. Diagnosmetoden
kommer därför testas på en
del av de 5 000 frivilliga
som ingår i Scapis i
Malmö. Parallellt pågår mindre studier där
tekniken jämförs med
datortomografi och
magnetresonansröntgen.
Om 3-5 år hoppas Jakob Löndahl och Per
Wollmer att deras
diagnosmetod finns
ute i vården. Men
först måste tekniken bli godkänd
av myndigheter där
prefixet ”nano” klingar mer
hotfullt än hoppingivande.
− Det är en extremt liten
mängd nanopartiklar vi använder, mikrogram. Det är mindre
än vad en mänsklig cell väger. Men vi vet inte riktigt hur
mycket riskutvärdering som krävs, så det kan ta ett par år
extra att få ett godkännande, säger Jakob Löndahl.

Målet är att göra den så billig och lättanvänd att den blir
oumbärlig på landets vårdcentraler för att rutintesta rökare,
som är den absolut största riskgruppen när det gäller KOL.
För som med de flesta sjukdomar är en tidig diagnos viktig
för att kunna stoppa eller mildra förloppet, trots att det i
fallet med KOL ännu bara finns experimentella botemedel.
Istället handlar det om att svart på vitt ge rökaren skäl
att fimpa för gott.
− En rökare som börjar bli lite dålig och kommer till
doktorn får besked om att de ska sluta röka. Men visar
testerna på normal lungfunktion så följer de råden i
väldigt liten utsträckning. Får de istället besked på att
lungorna börjar bli dåliga, då är det mer
än dubbelt så många som slutar
röka, säger Per Wollmer.
Luftstrupe

Bronker

TEXT & BILD: ERIK OLAUSSON

Bronkiol

Lungblåsor

FAKTA: KOL

FAKTA: SÅ FUNKAR TEKNIKEN

Över 400 000 svenskar beräknas lida av Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, eller KOL. Mellan 2 500 och 3 000
dör varje år i sjukdomen. Dödligheten är stigande, år
2030 beräknas KOL vara den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden enligt World Health Organisation.
Sjukdomen orsakas främst av rökning, medan andra
faktorer som dålig arbetsmiljö beräknas stå för knappt
en femtedel av KOL-fallen i västvärlden.
Sjukdomen innebär att de minst luftrören i lungan
krymper ihop, samtidigt som lungsäckarna stegvis
förstörs så att patienten får allt svårare att andas och
syresätta blodet.
Källor: Hjärt-lungfonden och Socialstyrelsen

Patienten andas in ett par liter luft spetsad med cirka
mikrogram nanopartiklar i jämn koncentration.
Partiklarna är 50-100 nanometer i diameter och består antingen av plasten polystyren eller ett organiskt,
icke-reaktivt ämne som i dag används i olika läkemedel.
En del av partiklarna fastnar i lungblåsorna längst
ut i lungan. Ju mindre andel som fastnar, desto mer
har väggarna mellan lungblåsorna brutits ned. Analysen av utandningsluften ger därmed en indikation på
förekomsten av lungemfysem på ett tidigt stadium.
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Startklart för

Sveriges största
motorforskningslabb
BRA HAR BLIVIT ännu bättre när motorlabbet vid LTH nu

byggts ut rejält. I början av året firades det hela med en
invigning då bland andra Bengt Johansson, professor i
förbränningsmotorer, visade kollegor, ledning och från
branschen runt i de nya lokalerna.
Labbet, numera Sveriges största, finns på baksidan av Mhuset och rymmer numera fem nya rum och tre ombyggda,
som alla huserar en lastbils- eller personbilsmotor vardera.
Förutom testcellerna finns en ny byggnad med bränslelager
och ett nytt, stort fläkthus.
LTH och Lunds universitet har investerat 54 miljoner kronor i
projektet, som byggts av Akademiska Hus.

Motorerna bygger forskare så att de blir bränslesnålare och
effektivare än dagens. Exempelvis har man framgångsrikt
byggt om dieselmotorer så att de istället kan köras på bensin. Fördelen är att energiförbrukningen blir lägre. En av
motorerna har exempelvis världsrekordet i verkningsgrad (57
procent)! Tack vare forskningen i Lund kommer sådana här
motorer snart på marknaden.
Samtidigt passade forskarna på att fira att man från 1 januari
fått fortsättningsanslag på 100 miljoner kronor för kompetenscentrumet KCFP (Kompetenscentrum Förbränningsprocesser) med finansiering från Energimyndigheten, industrin
och Lunds universitet.
KRISTINA LINDGÄRDE

BILDER: CHARLOTTE CARLBERG BÄRG
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100 spikningar på reglerteknik
för reglerteknik vid Lunds Tekniska Högskola.
Det firas genom att spika upp alla avhandlingar - gamla som
nya - på en vägg. Alumner från LTH samlades i M-huset i april
för att fira, och fick möjligheten att återigen spika upp sin avhandling. Den senast disputerade, Vanessa Romero Segovia,
deltog på länk. På bilden syns Karl-Johan Åström, spikandes
några av de avhandlingar vars författare inte hade möjlighet
att delta på spikträffen.

BILD: ANDERS FRICK

NU HAR 100 avhandlingar producerats på Institutionen
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BILD: CHARLOTTE CARLBERG BÄRG

LTH-profilerna Jan Erik Solem och Yubin Kuang driver företaget Mapillary som hjälper användare att själva skapa gatubilder med
hjälp av en mobiltelefonapp. Nyligen listades företaget av tidningen Ny Teknik som ett av Sveriges 33 hetaste unga teknikbolag.

Crowdsourcade gatubilder
med LTH-utvecklad bildteknik
TACK VARE BILDANALYSFORSKNING från LTH kan använ-

dare nu själva producera gatubilder i samma stil som
Google Street View. Tekniken har blivit bolag med
namnet Mapillary, och utvecklas av fyra Skåneentreprenörer med LTH-lektorn Jan Erik Solem i spetsen. Han
sålde sitt förra bolag, Polar Rose, till Apple för omkring
200 miljoner kronor – men satsar nu på crowdsourcade
gatubilder som fungerar på minsta lilla skogsstig.
Satellitbilder i all ära, men hur ser det egentligen ut på marken på ett visst ställe? Med hjälp av tjänster som Google
Street View och Bing StreetSide kan webbsurfare ta virtuella
promenader såväl i grannbyn som på andra sidan jordklotet.
Globalt sett är Google störst, men i Sverige har bland annat
både Eniro och Hitta.se tjänster för att se gatuvyer. Så varför
ytterligare en tjänst som visar gatubilder?
– Mapillary är oberoende av kartplattform och fungerar ända
ut på de minsta vägarna. Andra tjänster för gatubilder täcker
oftast bara större vägar där det går att köra med bil. Bakgrun-

den till Mapillary är en idé som jag haft i många år, och nu
är tiden mogen både när det gäller teknik och infrastruktur,
säger Jan Erik Solem.
Bilderna samlas in med hjälp av Mapillarys app som användarna behöver ha installerat på sina mobiltelefoner. Appen
använder såväl GPS som accelerometer och andra sensorer i
mobilen, och laddar upp bilderna till Mapillarys servrar. Där
bearbetas de med bildanalys – bland annat suddas ansikten
och registreringsskyltar på fordon automatiskt ut. Innehållet
i bilden matchas sedan mot alla andra bilder som tagits inom
en radie på cirka 100 meter. Det görs för att kunna koppla
ihop bilder och navigera mellan olika vyer.
Hittills har ett par hundra användare fotograferat ett par
hundratusen bilder på vägsträckor om totalt cirka 2500 km.
Men Jan Erik och hans team har inte haft speciellt svårt att
övertala någon att ställa upp.
FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA >>
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– Tvärtom så ser många nyttan av att ha bilder till kartorna
över sina egna kvarter, den egna joggingrundan och så vidare. Tack vare mobiltelefoner behöver man inte skicka någon
bil eller annan utrustning för att ta gatubilder. Allt finns alltså
redan på plats, i fickan på den som är motiverad nog att ta
bilderna, säger han.
Mapillary är långt ifrån Jan Erik Solems
första startupföretag. Det var han som
grundade Polar Rose – företaget som
analyserar ansikten och som 2010 såldes till Apple. Förra året flyttade han
tillbaka till Skåne från Silicon Valley och
sade upp sig från jobbet på Apple.

FAKTA

Numera är han tillbaka på LTH som deltidslektor med fokus
på storskaliga problem inom rekonstruktion och till viss del
positionering samt navigering. Resten av tiden lägger han
främst på Mapillary, som drivs tillsammans med doktoranden
Yubin Kuang, programmeringsexperten Johan Gyllenspetz
och databasgurun Peter Neubauer.
I dagsläget har Mapillary fokus på fortsatt utveckling av
tjänsten. De framtida kunderna är tjänster som använder gatubilder på andra ställen än de som branschjättar likt Google,
Bing och Eniro täcker. Tanken är att tjäna pengar genom att
licensera användningen av insamlad data.

Jan Erik Solem är lektor på LTH och fokuserar på storskaliga problem inom rekonstruktion och till viss del
positionering samt navigering. Han har även investerat
och engagerat sig i några andra startupföretag, bland
dem Lundabolaget Modcam, som bland annat ska utveckla nya kameratjänster.
Yubin Kuang är doktorand med särskilt intresse för
optimering och maskinlärande med fokus på datorseende och geometriska problem. Han har en ingenjörsexamen från Nanjing University i Kina.

ANDERS FRICK

Karriärplanering på kvinnligt doktorandmöte
BILDER: ANDERS FRICK

HUR GÖR MAN karriär som doktorand? Och kan crowd-

funding vara ett alternativ i jakten på forskningsfinansiering? Det och mycket annat fick omkring 200 kvinnliga doktorander veta mer om på konferensen ”Step Up”
som tidigare i vår arrangerades av forskningsnätverket
Women IN Great Sciences i LTH:s kårhus.
Temat för dagen var karriärplanering, vilket doktoranderna
lärde sig om på föredrag och mingel tillsammans med industrimentorer och paneldebattörer.
– Jag är nu på mitt sista år som doktorand, och jag har fortfarande inte bestämt mig om jag ska fortsätta inom akademin
eller om jag ska göra karriär inom näringslivet. Här på konferensen får jag tips och inspiration som kan hjälpa mig med
detta val, säger Olesia Snezhkova, doktorand på Institutionen
för synkrotronljusfysik, som var en av deltagarna.

Se filmen här:

Olesia Snezhkova och Linnea Taylor på konferensen ”What is
the next step? How to survive in academia and the industry”
som arrangerades på LTH.
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Dragkamp trimmar
IDENTIFIERA ROBOTENS SVAGA punkter och låt den se-

dan själv sköta mätning av eventuella skavanker som
den sedan justerar bort – idén fick Klas Nilsson, docent i datavetenskap vid LTH, under sitt arbete med
EU-projektet Comet där företag och institutioner från
flera europeiska länder samarbetade för att förbättra
industriella robotars styrsystem. Kommersialiseringen
i LTH-avknoppningen Cognibotics är ännu i ett tidigt
skede, men går allt som planerat kan Lund snart få ett
mångmiljonföretag inom robotindustrin.
Även en helt nyproducerad industrirobot kan ha fel
på flera millimeter i sina rörelser, det gäller särskilt
om robotarmen utsätts för yttre krafter. För att
komma till rätta med problemet köper industriföretagen i nuläget kostsam kalibreringsutrustning,
så som laserkameror, för att mer exakt kunna ställa
in systemet. Dessutom kräver varje injustering
manuellt arbete och ofta konsulttimmar som
sedan är bortkastade om roboten behöver få
någon del utbytt eller om den belastas på ett
annat sätt.
Klas Nilsson med bakgrund från ABB var på
jakt efter något annat. Tillsammans med
kollegorna på LTH ville han kartlägga
exakt var felkällorna uppstår och
hitta ett system som direkt
kunde göra robotens
rörelse mer exakta
inom hela sitt arbetsområde.
– Jag ville gå till
botten med felkällorna. Det tog
ett tag innan vi fick
med några av de andra deltagarna i EUprojektet men jag
var säker på att det
var rätt väg att gå,
säger Klas Nilsson.
Lösningen
låg i

Klas Nilssons idé gör att roboten trimmar sig själv

robotens eget styrsystem och dess servomotor och sensorer.
För att kartlägga robotarmens svagheter dockas den först i en
fast punkt varpå den inleder en dragkamp med sig själv. Ett
svagt surrande ljud skvallrar om att motorerna i robotarmens
leder får arbeta hårt. Mätvärdena plottras på den inkopplade
dataskärmen där glapp och friktionskrafter i led och växlar
obönhörligen avslöjas.
Totalt rör det sig om ett flerdimensionellt problem där, förutom rumskoordinaten, felaktigheter i vinkel och kraft också
ska identifieras. Vanligast är att felen uppstår i första leden
närmast golven eller i handleden längst ut på robotarmen.
Genom Lunds universitets innovationssystem fick Klas Nilsson
och de övriga fem medgrundarna hjälp med att komma i
kontakt med patentingenjörer och ta första stegen för att
kommersialisera tekniken.
– Idén att låsa fast armen och sedan använda servomotorerna
för att läsa av fel kan verka enkel men det finns faktiskt ingen
som har tänkt på att använda den så här förr. Faktum är att
patenten täcker även andra områden än robotarmar, säger
Klas Nilsson.
Det senaste verktyget i arbetet med att kartlägga robotarmens felkällor är en specialtillverkat sjubent stöd för dockning
som Cognibotics fått från Güdel AG i Schweiz. Ställningen
gör det möjligt att docka robotarmen i flera punkter intill varandra och därmed även avslöja detaljfel i ledtransmissionen,
något som i sig kräver speciell kompensering i styrprogrammet. Bolaget hyr in sig på RobotLab LTH där de bland annat
använder avancerad mätutrustning för att verifiera att Cognibotics mjukvara faktiskt gör robotens rörelser mer exakta
– När väl felkällorna är identifierade är det en trivial
sak att låta robotens styrsystem korrigera felen. Vi får
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r robotarmens sikte

Cognibotics mätteknik gör det möjligt att läsa av växelns friktion och glapp. Här ses Klas Nilsson, Olof Sörnmo och Mathias Haage.

bättre precision än specialkalibrerade industrirobotar som
tillverkarna säljer idag, säger Klas Nilsson.

– Jag är helt övertygad att den här tekniken kommer att finnas i många robotar om några år, säger Klas Nilsson.
TEXT & BILD: JOEL LYTH

Speciellt inom fordonsindustrin med höga precisionskrav blir
Cognibotics teknik högintressant. Där ställs ofta varje svetspunkt in manuellt. Klas Nilsson uppskattar att en femtedel
av de 250.000 robotar som produceras årligen skulle kunna
dra nytta av Cognibotics teknik. Dessutom finns det stora
befintliga robotparker som också är en potentiell marknad.
Robotar kan se oberörda ut när de dag och natt arbetar vid
ett löpande band, men det är inte bara människor som drabbas av förslitningsskador. Lager och leder försämras succesivt
och livstiden för en robot i produktion beräknas till ungefär
tio år om den körs i tvåskift.
– Vår teknik skulle kunna förlänga den tiden betydligt. Mätningarna gör det dessutom möjligt att förutsäga när exempelvis ett kullager i en led är på väg att ge upp. Det gör att
tillverkaren kan byta det vid nästa service och på sätt vis
undvika oplanerade produktionsstopp, säger Klas Nilsson.
Just nu utvärderas Cognibotics mjukvara av flera större aktörer inom robotindustrin som ABB och SIR Robotica.

FAKTA
Cognibotics grundades 2013 av Klas Nilsson med
forskningskollegorna Mathias Haage, Anders Robertsson Olof Sörnmo, Björn Olofsson och Adam Nilsson.
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Fatme Fetouni kommer från Kunskapsskolan i Borås. Hon tycker
att övningarna är kul och utvecklande och mycket användbara
i den egna undervisningen. Ibland är vidareutbildning mycket
mer teoretisk, detta är mycket hands-on, säger hon.

Ola Clarin var en av dem, han är slöjd- och tekniklärare vid
Framtidskompassen i Vellinge och var djupt intresserad av
övningen.

LTH ger lyft för lärare
LÄRARLYFTET ÄR EN akademisk fortbildning som ger lä-

rare på grundskola, gymnasium och vuxenutbildningen
möjlighet att få behörighet inom fler ämnen än vad de
idag har. Satsningen administreras av Skolverket och på
LTH fortbildas högstadielärare från hela södra Sverige
som vill ha ämneskompetens i teknik.
LTH har stött Lärarlyftet sedan hösten 2011 och sker i samarbete med Malmö högskola. Kurserna ges på distans, med
fem träffar per termin. En av de senaste träffarna skedde på
Vattenhallen LTH, under ledning av bland andra föreståndaren Monica Almqvist. Hon är mycket positiv till satsningen.
– Vi vet att elevernas lärare, förutom familj och vänner, är det
som är den viktigaste anledningen till att en student väljer
att plugga vid ett universitet. Lärare är otroligt viktiga och vi
har allt att vinna på att stötta, utbilda och uppmuntra lärare,
säger hon.
Lärarlyftet på LTH har stöd från Jämställdhetsgruppen, vilket
gör det möjligt för LTH:s professorer och lektorer att frigöra
viss del av sin tid. På flera av LTH:s utbildningsprogram är
kvinnliga studenter underrepresenterade. Det beror bland
annat på att ämnen som exempelvis elektroteknik och datateknik presenteras väldigt sent ute i landets skolor - oftast inte
förrän i valfria kurser på gymnasienivå. Så även om många
tjejer läser NV-programmet är det få tjejer som sedan väljer
att läsa en kurs i programmering.
– Vi är övertygade om att detta beror på okunskap. De har
aldrig fått prova på hur roligt det är att programmera, säger
Monica Almqvist.

Parallellt med lärarlyftet skriver Monica och hennes kollegor ett stöddokument åt Skolverket inom ämnet styr- och
reglersystem. Tio sidor med fakta, filmmanus och förslag på
uppdrag som lärare kan utföra med sina klasser – det är det
planerade resultatet.
– Vattenhallen får ofta frågor om detta ämne, eftersom det
ingår i läroplanen för teknik för högstaditet. Lärarna känner
att de inte att de vet vad som förväntas av dem, och vi hjälper
helt enkelt till med den hemsida med stöddokument som
Skolverket nu håller på att ta fram, säger hon.
Förutom Monica Almqvist ingår bland annat även LTH:s Björn
Regnell, Anders J Johansson och Anders Robertsson i gruppen som arbetar med detta.
TEXT: ANDERS FRICK | FOTO: MATS NYGREN

FAKTA OM LÄRARLYFTET
Malmö Högskola erbjuder tre 15 hp-kurser i teknik.
Vattenhallen och LTH medverkar i de två sista kurserna
med moment som att intervjua en forskare, utveckla
interaktiva experiment, elektronik, reglerteknik, nanoteknik och programmering.
LTH:s grupp för jämställdhets-, likabehandlings och
mångfaldsarbete har under ett par år stöttat ett par
professorer och lektorer för att möjliggöra deras engagemang.
Under förra året utbildades 64 lärare i programmering
i Vattenhallen.
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Återvändaren som uppmuntrar samarbete
För drygt ett år sedan tog Fredrik Palmqvist över som LTH:s kanslichef efter veteranen
PG Nilsson. Vad har han hunnit med sedan starten – och vilka planer ligger i pipeline?
LTH-nytt ställde Fredrik mot väggen.
När Fredrik Palmqvist började som kanslichef sa han att verksamheten måste ha tydligare mål. En av de första satsningarna
för att nå detta var därför Kansli2014 – ett samlingsnamn på
tre saker som ligger honom nära: Kundfokus, framförhållning
och att leverera rätt kvalitet.
– Här finns en stor potential i att samarbeta mer över gränserna. Det kan vi bli bättre på inom kansliet men även inom
universitetet i stort, säger Fredrik Palmqvist.
I höstas tog han tillsammans med verksamhetsansvariga på
LTH:s kansli fram en lista över delprojekt och arbetsområden
som siktar mot Kansli2014. Utgångspunkten i arbetet har varit
att utnyttja LTH:s styrkor.
– I januari gjorde vi en prioritering och fick fram en handlingsplan med 47 projekt. Arbetet är i full gång och några
arbetsområden är redan implementerade i verksamheten.
Listan spänner över många områden i allt hur vi ska arbeta
med budget och värdegrund till forskarutbildning och studentintroduktion. Allt vi gör ska genomsyras av rätt kvalitet,
framförhållning och kundfokus. För mig innebär det bland
annat att vi levererar rätt sak i rätt ärende och i rätt tid. Det
är en grundinställning till arbetet och en effektivitetsfråga,
säger han.

Fredrik Palmqvist studerade själv på LTH - maskinteknik mellan
1989 och 1993 - och har därefter arbetat på Ericsson, Sony
Ericsson och Sony, bland annat som sektionschef för en enhet
som tog fram mekanikkonstruktioner för nya mobiltelefoner.
– Inom industrin är samarbete en självklarhet för att nå
framgång. Framförhållning, flexibilitet, samarbete och att
våga reflektera och ifrågasätta – det är saker som jag har
med mig i arbetet här på LTH. Jag är övertygad om att vi
behöver använda varandras kompetenser mer genom bland
annat konstruktiva dialoger i smått och stort. Sedan är det ju
givetvis också så att både telekomindustrin och LTH präglas
av ideér, nytänkande, forskning och utveckling som är positivt
och finns i vår vardag.
– Mycket har hänt på LTH sedan jag tog examen här för drygt
20 år sedan. Vi har ju världens chans nu med MAX IV och ESS
som verkligen sätter Lund på världskartan, men att då höra
att ”ESS tar ju pengar från min verksamhet” är frustrerande.
Vi måste våga samarbeta mer och utnyttja varandras kunskaper bättre. Dit når vi genom att hjälpa varandra och bättre
försöka förstå varandras verksamheter. De största innovationerna sker ju dessutom just i gränslandet där personer med
olika bakgrund och insikter möts, säger Fredrik Palmqvist.
TEXT & BILD: ANDERS FRICK
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Vi är med när staden Växer
En arbetsplats där man är
med från början till slut,
från idé till verklighet. Så
beskriver Marie Holmqvist
stadsbyggnadsförvaltningen
i Helsingborgs stad.

Vad är det som är så speciellt
med din arbetsgivare?
Att man slagit ihop de tekniska funktionerna med de planerande och därigenom skapat en helhet är lite speciellt för Helsingborg, och det tror jag
har hjälpt till i vår utveckling. Man
uppmuntrar till samverkan genom att
möjliggöra och ge förutsättningar för det.
Likaså att staden har en tydlig vision att
jobba mot, den funkar verkligen! Det går
att applicera den på de stora perspektiven, men den går också att bryta ner i
sitt dagliga arbete – vad gör jag idag som
bidrar till visionen?

Text: Victoria Sandqvist
Foto: Beatrice Stiernstedt
DET KAN TA 20 ÅR för en idé att bli
verklighet medan andra projekt är färdiga
efter ett halvår. Så ser vardagen ut för
Marie Holmqvist som är projektchef på
stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad. Projektenheten ansvarar för
att beslutade investeringprojekt faktiskt
genomförs. Projekten berör ombyggnad
eller nybyggnad av allmän mark. Arbetet
genomförs tillsammans med konsulter
och entreprenörer i projekterings- och
byggskedet.
Hur ser din utbildningsbakgrund ut?
Jag är civilingenjör och tog examen från
LTH 1992. Min karriärbana startade
i Lunds kommun som VA-projektör.
Fyra år senare blev jag anställd inom
Helsingborgs stad på dåvarande tekniska
förvaltningen. Där arbetade jag som
projektör, gatuingenjör och projektledare.
Därefter fick jag möjlighet att arbeta på
en entreprenadfirma, där jag jobbade som
entreprenadingenjör och kalkylchef. Jag
har alltid bytt roller inom företaget, jag
tycker det är ett bra sätt att utvecklas på.

”Det finns ju en anledning
till att jag valde att komma
tillbaka till kommunen”
Varför kom du tillbaka till
Helsingborgs stad?
Jag kände att det var dags för mig att
göra något nytt, antingen inom det företaget jag var, eller någon annanstans. Så
dök den här tjänsten från Helsingborgs
stad upp och det verkade spännande –
jag kände att det var rätt väg att gå.

Marie Holmqvist, projektchef
Utbildning: Civilingenjör,
väg och vatten, LTH
Första jobb efter examen:
VA-projektör i Lunds kommun
Jag behövde förändring och utveckling,
och det här kom i precis rätt läge. Såhär
i efterhand känns det som en stor fördel
att ha varit på ”båda sidor” – man ser
saker ur fler perspektiv, och har en
förståelse för hur alla parter tänker.
Vad är på gång hos er just nu?
Väldigt mycket! H+ är ett projekt som
fortfarande är i sin linda, men som ganska snart börjar förverkligas och då är vi
i allra högsta grad delaktiga. Vi har också
många spännande stadsutvecklingsprojekt, många exploateringsområden både
i staden och i utkanterna – vi är verkligen
med när staden växer!
Finns det något projekt som ligger
dig lite extra varmt om hjärtat?
Stadsförnyelsen som vi arbetar med är
spännande. Vi vill förbättra miljön för
människorna som rör sig här och skapa
en vilja att vara i stan, inte bara åka
igenom den. Ett projekt som jag tycker
är väldigt roligt är Drottninggatan –
Järnvägsgatan, där målet är att skapa
bättre förutsättningar för kollektivtrafiken och minska behovet av biltrafik.
På så vis får vi en renare, mänskligare
och grönare stadsmiljö.

HELSINGBORGS STAD
är en starkt växande stad. Staden har en målinriktad vision fram till 2035:
Att bli staden för dig som vill något. En skapande, pulserande, gemensam,
global och balanserad stad för människor.
Antal medarbetare: Cirka 10 000
Kontakt: helsingborg.se/Medborgare/Arbete

Hur ser dina utvecklingsmöjligheter karriärmässigt ut?
Helsingborgs stad satsar verkligen på
sina medarbetare. Det finns en öppenhet
för karriärbyte – man behöver inte byta
arbetsgivare för att byta jobb. Det är fördelen med en så stor organisation. Man
möjliggör karriärbyte inom Helsingborgs
stad för oss anställda. Men din egen utveckling är ditt eget ansvar och det tycker
jag är viktigt – ingenting ramlar ju över
en, du måste själv vilja.
Varför ska man arbeta i
Helsingborgs stad?
Dels för att man satsar på sina medarbetare och tar hand om och värnar
dem, men också för att det är en expansiv stad som vill mycket – och som gör
mycket! Det finns ju ett intresse hos
allmänheten för det vi jobbar med, det
är något som är viktigt för de som bor
här. Framförallt får vi vara med och påverka utvecklingen i staden – och det
tycker jag är viktigt.
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Människokroppen på nytt sätt
ULTRALJUDSDIAGNOSTIK ÄR EN av de medicintekniska

innovationer som genom åren har sitt ursprung på
Lunds Tekniska Högskola. Nu ställs en ultraljudsapparat ut, tillsammans med en tomograf, utrustning för
hörseltest samt titthålskirurgi – och mycket mera. Detta
inom ramen för den nya temautställningen Medicon
Alley om medicinteknik på Vattenhallen LTH.
Människokroppen är något som Vattenhallen har märkt att
barn och ungdomar har lätt att relatera till. På intresselistan
står kroppen högt, näst efter rymden och dinosaurier. Det
säger Monica Almqvist, verksamhetsledare vid Vattenhallen
och den som tagit initiativet till utställningen.
– Medicinsk teknik är mitt eget forsknings- och undervisningsområde. Jag har även arbetat som medicintekniks
ingenjör innan jag började doktorera. Så ämnet ligger mig
varmt om hjärtat. Dessutom passar ämnet bra in i de stora
satsningarna på life science i vårt närområde, säger Monica
Almqvist.

– När vi berättar för ungdomarna att bilderna är tagna på
en människa som skänkt sin kropp till forskningen tycker
de att det är väldigt spännande. Och besöket i Vattenhallen
är i första hand tänkt till att bjuda på en upplevelse som
väcker nyfikenhet att lära sig mer i framtiden, säger Monica
Almqvist.
Ett av hennes egna favoritexperiment är det som kallas för
”ljusdiagnostik”. Det består av en låda med en LED som blinkar i rött, grönt och blått. Experimentören får uppleva att bara
det röda ljuset kan lysa igenom fingret. På skylten står det att
det är därför som blod är rött - för att blod absorberar alla
andra färger. Experimentet visar på den lundaforskning som
är relaterad till laseranvändning för diagnostik och behandling
av cancer.
Själva uppbyggnaden av utställningen på Vattenhallen tog
fart utifrån ett examensarbete på LTH, skrivet av Jenny
Bengtsson och Michaela Westergren. Utställningen invigdes
i slutet av mars och kommer att pågå i minst ett år.
TEXT & BILD: ANDERS FRICK

Bland experimenten som visas upp finns bland annat en
kamera som man kan svälja. Det finns även en tomograf,
där den som vågar lägga sig på britsen kan välja att se människokroppen på ett helt nytt sätt.
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Modelleringsspråkets skapare
VI UPPMANAS TÄNKA utanför boxen. Men det kan ta tid

innan omvärlden är mogen för att ta emot de nytänkande idéerna. Det vet Hilding Elmqvist, LTH-alumn och
fader till ett programmeringsspråk som idag används
av många industriföretag världen över.

- Det var skärtorsdagen 1976. Vi var på väg upp till Årröd,
en bit upp i skogen i norra Skåne där vi hyrt en stuga. Normalt sätt tog jag inte med mig böcker på ledigheter, men
det gjorde jag den här gången. Jag bara läste och jobbade.
Barnen tog nog mest min fru hand om den gången, berättar
Hilding Elmqvist.

Idéerna presenterade han redan 1978 då han disputerade
med sin avhandling om ett nytt sätt att simulera mekaniska
och fysiska processer. Tankarna la grunden till ett nytt programmeringsspråk som år 1996 blev en språkstandard och
fick namnet Modelica. Men under många år låg avhandlingen
mer eller mindre bortglömd i byrålådan.

Efter påsken skiftade avhandlingen inriktning. Dittills hade
den, liksom exjobbet tidigare, försökt utveckla datorsimuleringsprogram utifrån det rådande in- och utsignals-tänket
men gått i stöpet.

Det speciella med språkidén är att den är uppbyggd så att
den klarar många och tunga beräkningar som i sin tur möjliggör en mer fullödig bild av motorn, bilen, kraftverket eller
vad man nu vill simulera. Många beräkningar kräver mycket
datorkraft och datorminne och är en förklaring till att det tog
nästan två decennier innan idéerna fick fäste. En annan, och
kanske viktigare, förklaring är att dåtidens metoder för att
räkna på dynamiska system såg helt annorlunda ut.
Klassisk reglerteknik går förenklat ut på att man i blockscheman räknar på in- och utsignaler. Det innebär att en justering
av modellen medför flera efterföljande ändringar.
- Upplägget passar utmärkt för styrsystem men blir otympligt
för fysikaliska och mekaniska system, hävdar Hilding Elmqvist.
I sin avhandling argumenterade han för att man istället borde
fokusera på relationen mellan variabler. Då skulle man bland
annat slippa ändringsproblematiken.
- Då räcker det exempelvis att ange vridningsvinkeln på en
motoraxel är samma som vridningsvinkeln för den tillkopplade
lasten. Man behöver inte ange vilken som påverkar vem.
Skillnaden mellan principerna är avgörande. Hilding Elmqvist
minns mycket väl när blixten slog ner och han fick sin wowupplevelse.

FAKTA
Namn: Hilding Elmqvist
Bor: i Lund, uppvuxen i Urshult
Yrke: Teknisk chef på franska storkoncernen Dassault
Systèmes, styrelseledamot i Modelon
Utbildning: Pluggade på e-sektionen (numera elektroteknik) 1968 – 1972. Doktorand i reglerteknik 19721978. Postdoc vid Stanford University 1978-1979.
Förebild: Karl-Johan Åström, professor emeritus i
reglerteknik. ”Han var min handledare och en viktig
mentor under många år”.

Efter disputationen 1978 skrev Hilding Elmqvist två bidrag
till konferenser, men möttes mest av axelryckningar. Han la
därför tankarna åt sidan, forskade en del och arbetade som
projektledare på SattControl i Malmö.
Hösten 1991 hände något avgörande. Hilding Elmqvist blev
kontaktad av en tidigare kollega från ETH i Zürich, Francois
Cellier, som höll på att skriva en bok om modellering.
- Jag blev helt överväldig när jag läste manuskriptet. Han
använde ju principerna och exempel från min avhandling!
Samtidigt insåg jag hur mycket lättare det blir att lansera
en idé om den har flera förespråkare och att det bildas en
community kring den.
Francoise Cellier vidareutvecklade programvaran och lyfte
fram den i boken. Publiceringen blev startskottet för fortsatt
vidareutveckling. Och år 1996 tog Hilding initiativet till att
utveckla den gemensam språkstandarden Modelica.
Sedan dess träffas regelbundet forskare, utvecklare och andra Modelica-lingvister för att diskutera och utveckla språket. Hilding Elmqvist beskriver det som att man samarbetar
och konkurrerar på en gång. Nyligen, i
mitten av mars, samlades 400 experter
från hela världen på LTH till den tionde
Modelica-konferensen. Träffen kan ses
som ett bevis för språkets internationella genomslag – och att vägen från
idé till innovation kan vara både
lång och krokig.
TEXT & BILD: KRISTINA
LINDGÄRDE

LTH-NYTT | NR 1 | 2014

om allt från bränsleförbrukningen och energiproduktionen i
ett kraftverk, hur en bil beter sig på en fuktig gata med ett
visst mönsterdjup i däcken, eller hur rörlig en robotarm blir
till följd av ett materialbyte. Exempelvis utgick Toyota från
språket när man tog fram modellen Prius.
Om man inte ville bygga prototyper var man tidigare hänvisad
till att göra beräkningar var för sig, ett för mekanik, ett annat
för elektronik och ett tredje för kemi. Det är inte så lyckat,
utöver att det kostar tid och pengar vill man ju exempelvis
veta vad som händer när man trycker på gasen på en bil
samtidigt som man vrider på ratten.
Med Modelica-språket gör man datorsimuleringar så att man
på förhand kan kolla att kravspecen till exempelvis en ny produkt eller produktförändring faktiskt fungerar. Det kan handla

I Lund finns två avknoppningsföretag med koppling till Modelica, dels mjukvaruföretaget Dassault Systèmes (tidigare
Dynasim), dels konsultbolaget Modelon AB.

Succé för alumnfrukost i Vattenhallen
FÖR TREDJE GÅNGEN i rad arrangerades en alumnfrukost

på Vattenhallen LTH för tidigare studenter vid Lunds
universitet. Den här gången bjöds på kaffe, mingel och
en insikt i vad MAX IV egentligen är för något.

Andreas Lassesson, ledningsadministratör på Max-lab, stod
för insikterna och alla de omkring 100 deltagarna verkade
glada över att återse såväl nya som gamla bekantskaper.

FOTO: MATS NYGREN

Många nyfikna och intresserade alumner (=tidigare studenter vid LTH) mötte upp på den frukost som arrangerades på Vattenhallen LTH.
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Mexico City har 21 miljoner invånare. Vatten
utmaningarna är lika enorma som staden.
Det totala behovet ligger på 81,9 m³/sek.

BEHOVET

AV RENT VATTEN KOMMER

HÅLLA OSS

SYSSELSATTA I

MÅNGA
GENERATIONER TILL.

Vi är världsledande inom
vattenteknologi och applikationsteknik.
Det betyder att vi gör pumpar och system för att transportera och
rena vatten. Bland våra varumärken är Flygt det mest kända i
Sverige, som efter 110 år fortfarande har sin tillverkning i Småland.

Läs mer på xyleminc.com/jobbahososs

Hos oss kan du jobba inom teknikutveckling, ekonomi, IT,
marknadsföring och produktion. Du kan också vidareutveckla dig
genom utbildningar och att testa nya tjänster. Vi har dessutom
utnämnts till den mest föräldravänliga och jämställda arbetsplatsen.
Vi vill att våra medarbetare ska ha ett bra liv även utanför jobbet.
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Kårhuset i backspegeln

– Jubileum för uppskattad tegelbyggnad
DEN 11 MAJ var det exakt 20 år sedan LTH fick sitt kårhus. Invigningen var den gången ett stort spektakel som

samlade tusentals på amfiteatern utanför kårhuset.
Dit anlände Kurt Olsson (skådespelaren Lasse Brandeby),
utbildningsminister Per Unckel och universitetsrektor Boel
Flodgren. En fallskärmshoppare landade och en varmluftsballong gick till väders. Studentorkestrar spelade och dansade
och många tal hölls.
Ett av dessa handlade om eko och var kraftigt förstärkt av
en ekomaskin. Talaren var LTH:s rektor Sven Lindblad, expert
på akustik. Krister Kryddan Pettersson och Jesperspexarna
hjälpte också till med underhållningen.
V-studenten Kenneth Andersson hade komponerat en kårhussång, som framfördes av LTH-kören.
Under flera år hade teknologkåren arbetat för sitt kårhus,
både genom lobbning och en stor insamling bland studenter
och sponsorer, som till sist gav 17 miljoner kronor.

Med kårhuset blev LTH komplett: fick en restaurang och
en pub, nya lokaler för ett kursbibliotek, nya lokaler för sitt
kansli, som tidigare suttit i A-husets översta våning, en stor
aula och en lite mindre hörsal, en festlokal (Gasquesalen)
och naturligtvis lokaler för teknologkåren. Dit hörde också
bastun och punschverandan och ett skyddsrum som sedan
dess främst brukats för innebandy.
Fakultetsklubben var ett slags ”lärarrum” med VIP-restaurang
och konferensrum, som bekostades av LTH.
Byggnaden var ritad av arkitekterna Göran Månsson och
Marianne Dahlbäck, som vunnit en öppen arkitekttävling
1990 med sitt förslag som de kallade Taygetes. Detta byggde
liksom UB2-bygget (nu Studiecentrum) på en kvadratisk form
men försågs med en ”tarm” när det beslöts att kansliet skulle
få två korridorer i huset.
TEXT: MATS NYGREN
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Konsten att göra en god veganburgare
NÅGRA CIVILINGENJÖRSSTUDENTER I livsmedelsteknik

större utmaning än att tillfredsställa de sensoriska kraven.

efterlyste godare vegetarisk färdigmat i butikernas frysdiskar. Mycket var smaklöst och med för lite
tuggmotstånd, ansåg de. Inom ramen för ett lämpligt
kursmoment tillverkade de därför en egen veganburgare som fick tummen upp av såväl konsumenter som
professionella bedömare.

– Vi jobbade mycket med få grönsakerna att hålla ihop utan
ägg eller andra animaliska produkter. Efter mycket tid vid mikroskopet och i labbet fick vi till en stärkelse som fungerade
bra, berättar hon.

Tre olika varianter utvecklades och testades av bland andra
lärare, forskare och företag samt 30 vegetarianer och
veganer.

En annan utmaning handlade om att texturen på blomkålsbitarna som skulle behållas utan att hållbarheten äventyrades.
- Det är exempelvis viktigt att snabbt förkoka,
blanchera, blomkålsbitarna. Men det finns
otroligt många blancheringsmetoder. Vi
testade många olika varianter innan
vi hittade den som gjorde blomkålsbitarna minst mjuka, berättar
Jannika Timander.

– Den smak som gjorde störst succé
var en burgare med gulbetor, chili
och blomkål. Både för att den
ansågs godast och för att flest
var beredda att betala bra för
den, berättar Jannika Timander som tillsammans med åtta
andra blivande livsmedelsingenjörer vid LTH ligger bakom
den gröna burgaren.
Innan Jannika Timander och hennes studiekamrater gick igång med
att laborera i provköket gjorde de en
undersökning bland 200 konsumenter
för att ta reda på vad för slags vegatarisk
snabbmat som efterfrågades. Flertalet efterlyste en
mer innovativ smaksättning och en knaprigare, ”trevligare”,
konsistens.
Men att tillverka färdigmat är något helt annat än att svänga
ihop något hemma vid spisen. Att formulera ett recept som på
olika sätt klarar massproduktion, nedfrysning och upptining
och samtidigt
lever upp till livsmedelsbranschens höga
säkerhetskrav är en ännu

Snabb infrysning är också
viktigt för att skydda blomkålscellerna och få till den där
eftertraktade, krispiga smaken.
Studenterna upptäckte att om de
la solrosfrön, pumpafrön och sesamfrön blev smaken ännu godare.
– Vi fann att fröna knappt påverkas av infrysning, vilket gör att de bidrar till en bättre
konsistens och krispighet.
TEXT & BILD: KRISTINA LINDGÄRDE

Se video
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Vad tycker internationella
Master’s studenter om LTH och Lund?
Under hösten 2013 skickades en enkät till alla internationella Master’s studenter vid LTH
för att ta reda på hur de upplever sin tid i Lund. Så här svarade de.
Vi svarade på enkäten:

58%

34 Länder representerade

42%
EU-medborgare
46%
54%

Hur nöjda är studenterna med sina program?

92% skulle rekommendera programmet till andra studenter.

Icke EU-medborgare

Vad har de för framtidsplaner?

25% - Jobba var som helst

33% - Forskarstudera i Sverige

89% tycker att programmet har mött deras förväntningar.

40% - Jobba i Sverige

Vad har de att säga om LTH och Lund?

“Trots att vi täcker mycket kursmaterial är
stämningen avslappnad och inte alls stres�sig.”

“Lärarna är aktiva inom den allra senaste
forskningen och det märks på kursinnehållet.”

“Vackert campus, vänliga människor, kompetenta professorer, och goda kontakter
med företag inom industrin.”

“Studentlivet i Lund är fantastiskt.”
”Vacker stad, vackra människor.”
”Det är ganska kallt ibland!”
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Rektorskonferens med uppkopplat fokus
I APRIL ARRANGERADES den europeiska rektorskonferen-

sen ECED, European Convention of Engineering Deans,
på LTH. I två dagar diskuterades allt från studentrekrytering till användningen av globala forskningsanläggningar. Det huvudsakliga temat var ”Ingenjörer för en
uppkopplad värld”. Totalt besökte ett 80-tal rektorer
och dekaner från ett tjugotal länder Lund och LTH.
En del av konferensen var en paneldebatt, under ledning av
Alex Tarchini från företaget Mathworks. Industrirepresentanter diskuterade huruvida akademin höll sig tillräckligt uppdaterad när det gäller behoven från industrin. I panelen satt
representanter från såväl teknikindustri och handelskammare
som akademi.
– Det går inte att klumpa ihop akademin som helhet, på
samma sätt som att småbolag inte har samma behov som
stora företag. När det gäller specifika medarbetare är den
SPELLISTA MED YOUTUBEKLIPP
bit.ly/ecedfilmer

personliga inställningen bland de som rekryteras viktig, säger Bengt Arne Molin platschef på Sony Mobile i Lund. Han
betonade också vikten av att ingenjörer måste vara förändringsbenägna för att kunna följa med i en föränderlig värld.
På eftermiddagen under konferensens andra dag besöktes
MAX IV, där de deltagarna imponerades av anläggningens
storlek och diskuterade hur den skulle kunna utnyttjas av den
internationella forskarvärlden.
– Vi har stor nytta av att ha god kontakt med våra europeiska kollegor. Framöver kommer vi ju att vara del av den
allra senaste synkrotron- och spallationsforskningen, och kan
då enklare vara en samarbetspartner med kollegorna, säger
Anders Axelsson, rektor vid LTH.
Konferensen arrangerades av LTH i samarbete med de två
organisationerna SEFI och CESAER.
TEXT & BILD: ANDERS FRICK
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ALLA MEDARBETARE BIDRAR till hur Lunds Tekniska Högskola och Lunds

universitet uppfattas. Det är vårt gemensamma ansvar att följa reglerna
i den grafiska profilen.
Därför är det viktigt:
• En samlad visuell identitet bidrar till tydlighet, enhetlighet och igenkänning –
man ser direkt att något tillhör LTH. Detta ökar också trovärdigheten.
•

Ger ett samlat och professionellt intryck – viktigt när konkurrensen hårdnar
om lärare, forskare, studenter och forskningsmedel.

•

En viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke – bidrar till att forma
omvärldens bild av universitetet.

•

Dessutom – genomtänkta ramar gör det enklare för dem som ska kommunicera i Lunds Tekniska Högskolas namn – man behöver inte uppfinna hjulet
varje gång.

Varumärket Lunds Tekniska Högskola (LTH) använder fakulteten i sin marknadsföring nationellt. Internationellt gäller ”Lund University” och ingen särprofilering
för LTH i form av logotyp. Den engelska benämningen för LTH skall vara ”Faculty
of Engineering LTH”.
För att tydliggöra LTH som ett varumärke skall det efter avsändare alltid stå LTH
till exempel ”Faculty of Engineering LTH”, ”Architecture LTH” osv.
Initialbokstäverna i Lunds Tekniska Högskola ska skrivas i versaler i alla sammanhang, det vill säga även i löpande text för att uppfattas som ett sammanhållet
varumärke. Förkortningen LTH kan också skrivas i löpande text.

www.lth.se/omlth/kommunikationrekryt/grafisk_profil/
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Fängslade forskning på LTH
FILMPREMIÄR!
Fängslande forskning på LTH
NU HAR 14 nya forskarfilmer precis lanserats. I filmerna

möter du några av LTH:s absoluta toppforskare, inom
områden från atomfysik och biomedicinsk teknik till
robotik och trådlös kommunikation.

Majoriteten av filmerna finns på både svenska och engelska,
och återfinns på LTH:s kanal på Youtube. Surfa till följande
länk, eller använd QR-koden här in till. Filmerna har producerats av Peter Nordqvist.
SE ALLA FILMER PÅ
youtube.com/lunduniversitylth

14 filmer om 14 forskningsmiljöer. LTH-forskare berättar.
Filmerna är producerade av Peter Nordqvist
ANNONS

Onsdagen den 23 april 2014 kl 14.00-15.30
Quam spem
cogitationu
Aulan, Kårhuset,eLTH
t
m
consiliorum

meorum

Program:
Välkommen – rektor Anders Axelsson
Filmer akt 1
Paus med mingel, kaffe och förfriskningar
Filmer akt 2
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PPI, processfärg
och profil?
VI HJÄLPER DIG GÖRA PROFESSIONELLA TRYCKSAKER

Det är enkelt att slänga ihop en trycksak. Utan koll på
terminologi och regler är det dock lika lätt att det blir
fel och ser tämligen amatörmässigt ut.
Vi på Media-Tryck hjälper dig gärna med alla slags
trycksaker – till svårslagna priser; det behöver inte kosta
mycket att få en korrekt trycksak. Inte minst borgar vi
för att universitetets grafiska profil förvaltas på rätt sätt.
Kontakta oss på 046‑222 91 76
eller info@mediatryck.com
så ser vi till att du får en trycksak
för just ditt behov.
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ANNIKA MÅRTENSSON, PROREKTOR vid LTH, och Per

PER WARFVINGE, VICE dean, and Annika Mårtensson,

Warfvinge, vice rektor, angående de kvalitetsförbättringar och besparingar som LTH nu genomför.
Bland annat har 65 kurser periodiserats eller tagits
bort från grundutbildningen och dessutom har några
utbildningsprogram periodiserats.

pro dean at LTH, regarding the qualitative improvements and savings that LTH is now implementing.
Among the measures being taken, 65 courses have
been periodised or removed from first cycle programmes and in addition, some study programmes have
been periodised.

Har pengarna från staten minskat?
– Nej, LTH har inte fått mindre pengar än förut, utan tvärtom mer. Men tidigare använde vi av vårt sparkapital för att
utbilda en alltför stor mängd studenter. Enligt staten ska vi
inte ha någon större ekonomisk buffert på utbildningssidan,
så när nu det sparade kapitalet är slut så behöver vi anpassa
oss efter detta.

Is there less money from the government?
“No, LTH has not been allocated less money than before,
rather the contrary. But we previously used our capital savings to educate a large number of students. According
to the government, we are not to have any large financial
buffer on the education side, so now that the saved capital
has run out, we have to adapt to the situation.”

På vilket sätt kommer antalet kurser att minskas?
– Sådana kurser som inte har så många studenter kommer
att periodiseras, eller helt enkelt inte att ges. Studenterna
kommer dock ändå att kunna få önskad profil på sin utbildning genom att vi har en stor mängd andra kurser att välja
mellan.

In what way will the number of courses decrease?
“The courses that do not have many students will be periodised, or simply not offered at all. The students will still be
able to profile their education in the way they want, as we
have a large number of other courses to choose between.”

Hur påverkas institutionerna?
– På kort sikt påverkas de ekonomiskt sett inte alls. Däremot så ges institutionerna möjlighet att frigöra lärartid
för exempelvis forskning. Personalen på LTH har idag hög
arbetsbelastning, och förändringen innebär bland annat att
förutsättningarna för en reduktion av arbetsbelastningen
förbättras.

How does this affect the departments?
“In the short term, it will not affect them financially at all.
On the other hand, the departments get a chance to free
up some lecturer time for research, for example. Currently,
staff at LTH have a heavy workload, and one of the consequences of the change is an improvement in the conditions
for a reduction in the workload.”

Hur kunde LTH hamna i den här situationen?
– Vi har under flera år utbildat fler studenter än vad vi
har fått betalt för, inte minst eftersom civilingenjörs- och
arkitektutbildningarna har förlängts med en termin. Dessutom så har LTH inte reagerat i tid när det började gå snett.
För tio år sedan hade vi en underproduktion av studenter,
vilket ledde till att utbildningsmedel gick tillbaka till staten.
Vi har sedan även missat när det gäller den långsiktiga
planeringen.

How could LTH end up in this situation?
“In part, for several years, we educated more students than
we were paid for, and in part LTH didn’t react in time when
things started to go awry. Ten years ago we had an underproduction of students, which led to direct government
funding for education going back to the state. Then there
have also been some shortcomings with regard to long term
planning.”

Hur bedömer ni att läget är om tre-fyra år?
– Utrymmet för att starta nya utbildningsprogram kommer
att vara begränsat. Vi har historiskt sett visserligen haft god
tajming när det gäller satsning på nya program som lanserats i takt med att efterfrågan har vuxit för olika typer av
ingenjörer. Framöver räknar vi med att hamna bättre i fas,
rent ekonomiskt. I övrigt hoppas vi även att alumner engagerar sig mer i möjligheten
att använda LTH-studenter för
examensarbeten och praktik.

How do you expect the situation to be in three or
four years?
“The scope for starting new study programmes will be limited. From a historical point of view, we have indeed had
good timing with regard to investment in new programmes,
but the timing with regard to the throughput of students
has not been as good. In the future, we expect to get into
a better rhythm. Other than
that, we also hope that our
alumni will get more involved
in the opportunity to use LTH
students for degree projects
and internships.
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Five quick questions to...
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Fem snabba frågor till…
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How to create the ultimate veggie burger
A GROUP OF engineering students at LTH noticed there

was a rather lacklustre range of veggie burgers available in supermarkets, despite a growing demand for
green products. And sure enough - too many additives,
no flavour, and no texture, were common complaints
they came across from consumers.
The food technology students didn’t stop at vegetarian, however; they set about creating a vegan burger, and one that
could handle mass production and frozen distribution at that.
Their initial survey identified three key areas where consumers
saw a need for improvement: more flavour, more texture and
less additives.
“People have a growing awareness of things like additives
and the health effects eating too much meat or dairy. At
the same time, the foodie movement means people won’t
compromise on taste or flavour to the same extent”, says
Jannika Timander, the student who led the group project.
Their first problem was getting an entirely vegan product to
hold together. Without being able to use eggs, and with their
strict commitment to avoiding additives, they instead worked
hard in the lab to make the starch from the potatoes act as
a natural binding agent.

To add crunchiness and texture, they chose pieces of cauliflower and several seeds. However, the cauliflower had to
be pre-blanched in order to eliminate bacteria, a criteria for
keeping it safe when mass-produced. They tried three different blanching methods before finding one that retained
some texture in the cauliflower. In addition, the three seeds
they chose luckily survived commercial blast freezing without
losing virtually any crunchiness or flavour.
“We quickly realized how different this project was from cooking at home. We had to apply everything we’d learnt about
the science and standards of food production”, says Jannika.
The group also had to optimize the temperature in the oven,
making sure the starch would behave predictably every time,
even when mass produced.
When they had settled on three prototypes with different
combinations of seasoning, they recruited a test panel of 30
vegetarians and vegans, who chose a winner – the ‘yellow
beet chili burger’. The ingredients? Yellow beets, potatoes,
carrots, cauliflowers, fresh chili, lemon pepper, pumpkin
seeds, sunflower seeds, sesame seeds and salt.
TEXT & PHOTO: KRISTINA LINDGÄRDE
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A look back at the
student union building

Jubilee celebrations for a well-loved brick construction
ON 11 MAY, it is exactly 20 years from the day LTH got its

student union building. The inauguration at the time
was a great show which gathered thousands in the
amphitheatre outside the union building.
Kurt Olsson (actor Lasse Brandeby), the minister for education
Per Unckel and the then Vice-Chancellor of the University
Boel Flodgren were all present. A parachutist landed and a
hot-air balloon lifted off. The student orchestra played and
danced and many speeches were held.
One of these speeches was about echo and was powerfully
amplified by an echo machine. The speaker was the dean of
LTH, Sven Lindblad, an expert in acoustics. Comedian Krister
Kryddan Pettersson and the Jesperspexarna cabaret troupe
also contributed to the entertainment.
Civil engineering student Kenneth Andersson had composed
a union building anthem, which was performed by the LTH
choir.

With the student union building, LTH was complete: it acquired a restaurant and a pub, new premises for a course library,
new premises for its faculty office, which had previously been
located on the top floor of the A-building, a large auditorium
and a smaller lecture hall, a party venue (the Gasque room)
and of course premises for the engineering students’ union.
This was also the location of the sauna and the sun room
and an emergency shelter which has since mostly been used
for floorball.
The faculty club was a sort of “lecturers’ common room”
with a VIP restaurant and conference room, paid for by LTH.
The building was designed by architects Göran Månsson and
Marianne Dahlbäck, who won an open architectural competition in 1990 with their proposal which they entitled Taygetes.
Similarly to the UB2 Building (now the Study Centre), this
was built in a square shape but provided with an extension
when it was decided that the faculty office was to have two
corridors in the building.
MATS NYGREN

For several years, the engineering students’ union had worked
to get its own building, both through lobbying and a large
collection among students and sponsors, which ended up
generating SEK 17 million.
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Detecting and Bridging Gaps
ELIZABETH BJARNASON KNOWS the importance of com-

munication. Collaboration and good communication
can be a strong point and a safety net when running a
software project. On the other hand, weak and unclear
communication can cause big problems. Therefore, Elizabeth Bjarnason has developed two methods to support project teams in in identifying troublesome gaps
and gaining insight into good practices.

customer requirements
can increase the risk of
misunderstandings and
lead to developing software that doesn’t meet
the customers’ needs
and expectations, says
Elizabeth Bjarnason.

Her technical research topic is the role and impact of requirements engineering within software development. In
particular, she focuses on how a closer integration of requirements engineering can support a more efficient and effective
development of software products.

She has a range of experience of research collaboration with
industry: multiple interview studies, general group meetings,
project-specific group meetings, questionnaires, observations
of development teams, and active collaboration on research
design.

– Writing up my thesis I see ‘collaboration’ as a red thread that
runs through it all. Both in the initially investigative studies
about challenges and practices for the alignment and coordination of requirements engineering and testing, and in the
two methods I have designed for supporting project teams
in improving their development practices.

– Ideally there is a regular interaction and exchange of research ideas and company challenges from which studies can
be designed that match interests on both sides. However, in
my experience this is the exception to the rule. I have had this
close partnership on one study, for the design of EBTR method. For all the others the design was all from the research
side, she says.

Distances, or gaps, between people and between artefacts
can cause problems with coordinating and aligning the various activities within a software project. For example, gaps in
the communication between the business and development
side of a company can result in the development side working towards other goal than those that the business side
intended. Similarly, semantic differences, or gaps, between
the test cases and the artefacts used for documenting the
requirements indicate that a different set of requirements
may be tested compared to the ones intended by the business
side and ultimately by the user. Both of these gaps, if left
unaddressed, can result in the project developing software
that doesn’t match the product intentions and incur delays
and increased costs in putting this right.
Therefore, Elizabeth Bjarnason and her colleagues developed
two improvement methods: Evidence-Based Timeline Retrospective (EBTR) and Gap Finder. The methods have been
found to support project teams in collaboratively identifying
troublesome gaps and gaining insight into good practices
that can alleviate these.
– One of the core strengths of the EBTR method is that it enables project teams to learn together from past events. That
is done by providing visualised timelines of project history
around which the project members can reflect and discuss
on weak and strong points of the project. The Gap Finder
method gives project members new insights by providing a
view of various gaps within the project as factors that can
explain various issues. For example, physical distance between the development team and the person with insight into

According to Elizabeth Bjarnason, for successful research
collaboration with industry you need to secure industrial
contact people with a genuine interest, available time , and
sufficient authority within the organisation to grant access to
the resources needed for a study, e.g. interview participants,
security clearance for data access etc.
– Then, of course, this needs to be anchored further up the
organisation, but from an individual researchers perspective
this personal speaking partner is the key, says Elizabeth Bjarnason.
What are your advices for other researchers who
want to work with industry partners?
– Research and industry collaboration does not happen by
itself, not anywhere. Collaboration with an industry partner
requires the researcher to quickly pick up company terminology and insight into their world. Having previous industrial
experience helps a lot with this, says Elizabeth Bjarnason.
TEXT & PHOTO: ANDERS FRICK

FACTS
Name: Elizabeth Bjarnason
Career: MSc and PhLic studies at Lund University 19851997. Various projects at Ericsson / Sony Ericsson / Sony
Mobile 1998-2013. PhD studies at LTH 2010-2013. Guest
researcher at Open University in UK 2013 May-Sept.
PhD supervisor: Björn Regnell
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Fredrik Leifland got the idea for his start-up two years ago
when he was standing in line at the supermarket. Growing
impatient, he knew there had to be an easier and quicker way
than using credit cards, and together with a group of classmates at Lund University he soon discovered biometric solutions.
While vein scanning technology already existed, there was no
system for actually using it as a form of payment.

Security is a major advantage of the technique, according
to Fredrik.
“Every individual’s vein pattern is completely unique, so there
really is no way of committing fraud with this system. You always need your hand scanned for a payment to go through”,
he clarifies.
With ongoing plans to expand the business further, and other
companies around the world implementing the technology,
the payment method seems to be here to stay – and if Fredrik
gets his way - we’ll all spend less time waiting in line at the
supermarket in the future.

“We had to connect all the players ourselves, which was quite
complex: the vein scanning terminals, the banks, the stores
and the customers. The next step was finding ways of packaging it into a solution that was user friendly”, says Fredrik.
Their solution worked. There are currently 15 stores and restaurants mainly around the Lund University campus that use
the terminals, with 1,600 active users.

Läs LTH-nytt på webben!
lth.se/lthnytt

SH

palm still sounds like science fiction to most of us.
However, an engineering student at Lund University
in Sweden has made it happen - making his the first
known company in the world to install the vein scanning technique in stores and coffee shops.
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PAYING FOR A coffee or lunch by simply scanning your

G

Buy lunch, pay with your hand
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LTH profiles Yubin Kuang and Jan Erik Solem run the company Mapillary which helps users to create their own streetview images
through a mobile phone app. Recently, the company was listed by the paper Ny Teknik as one of Sweden’s 33 hottest young
technology companies.

Crowdsourced streetview images using
imaging technology developed by LTH
THANKS TO IMAGE analysis research from LTH, users can

now produce their own streetview images in the style
of Google Street View. The technology has engendered
a company named Mapillary, under development by
four entrepreneurs from Skåne and spearheaded by
senior lecturer Jan Erik Solem from LTH. He sold his
previous company, Polar Rose, to Apple for around
SEK 200 million – but is now investing in crowdsourced streetview images which work on the tiniest forest
path.
Satellite images are all very well, but how do things actually
look on the ground at any given location? Using services such
as Google Street View and Bing StreetSide, web surfers can
take a virtual stroll both in the neighbouring village and on
the other side of the planet. Considered globally, Google is
largest, but in Sweden companies such as Eniro and Hitta.se
also have services for viewing ground-level images. So why
propose yet another service to show streetview images?
”Mapillary is independent of any mapping platform and functions even on the smallest lanes. Other streetview images
usually only cover larger roads where it is possible to drive
a car. The background for Mapillary is an idea I have had
for many years, and the time is right with regard to both
technology and infrastructure”, says Jan Erik Solem.

The images are gathered using Mapillary’s app, which users
need to have installed on their mobile phones. The app uses
both GPS as an accelerometer and other sensors in the mobile
device, uploading the images to Mapillary’s servers. There
they are processed using image analysis – including the automatic blurring of human faces and registration numbers on
vehicles. The content of the image is then matched against
all others taken within a radius of around 100 metres. This
is done to enable the various images to be linked, thereby
allowing navigation between different views.
So far, a couple of hundred users have taken about two hundred thousand images on stretches of road totalling around
2500 km. But Jan Erik and his team have not found it particularly difficult to get people on board.
”On the contrary, many people see the usefulness of having
images to match the maps of their own neighbourhoods,
their own jogging routes and so on. Thanks to mobile telephones, you don’t need to send a car or any other equipment
out to take streetview pictures. Everything is already in place,
in the pocket of anyone motivated enough to take pictures,”
he says.
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Currently he is back at LTH as a part-time senior
lecturer specialising in large-scale problems within reconstruction and, to a certain extent, positioning and navigation. The
rest of his time is mainly dedicated to Mapillary, which he runs
together with doctoral student Yubin Kuang, programming
expert Johan Gyllenspetz and database guru Peter Neubauer.
Mapillary is currently focused on continued development
of the service. Its future customers are services that use
streetview images in locations other than those covered by
the giants in the sector such as Google, Bing and Eniro. The
idea is to earn money by licensing the use of the gathered
data.
TEXT: ANDERS FRICK

SH

Mapillary is by no means Jan Erik Solem’s first
start-up. He was the founder of Polar Rose –
the company which analyses human faces, sold
to Apple in 2010. Last year he moved back to
Skåne from Silicon Valley and resigned from
his job at Apple.

FACTS
Jan Erik Solem is a senior lecturer at LTH and focuses
on large-scale problems within reconstruction and to
some extent positioning and navigation. He has also
invested and become involved in a few other startups, among them Lund company Modcam, which is to
develop new camera services, among other things.
Yubin Kuang is a doctoral student with a special
interest in optimisation and machine learning, focusing on computer vision and geometric problems. He
has a degree in engineering from Nanjing University
in China.

Nanotechnology gives new
chance to spot emphysema early on
TOGETHER WITH PER Wollmer, pro-

fessor of clinical physiology, LTHresearcher Jakob Löndahl has constructed a new diagnostic tool for
detecting pulmonary emphysema
using nanotechnology.
The machine, currently being tested in
clinical trials at Malmö university hospital, mixes up a cloud of nanoparticles
that the patient inhales. Some of the
particles get caught in the alveoli, the
smallest crevices of the lung where the
exchange of oxygen between air and
blood takes place. In patients suffering
from emphysema, a main component of
chronic obstructive pulmonary disease,
the walls between the alveoli deteriorate, making the crevices successively
larger. Thereby, fewer nanoparticles are
captured and by measuring the number
of remaining particles in the exhaled air
the researchers are able to detect and
calculate the level of emphysema.

Per Wollmer and Jakob Löndahl has constructed a new diagnostic tool for detecting
pulmonary emphysema using nanotechnology.

− Today, computed tomography is used
to diagnose emphysema, but only on
patients who are already fairly ill. The
emphysema can be very advanced
before it’s spotted, and it’s the emphysema that will kill you in the end, says
Jakob Löndahl.

Chronic obstructive pulmonary disease
is responsible for up to 3 000 deaths a
year in Sweden alone.
TEXT & PHOTO: ERIK OLAUSSON
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Drying laundry could be bad for your health
PHOTO: ERIK ANDERSSON

CAN YOU BECOME ill from doing laundry? Clothes contain

traces of washing powder which are released into the
indoor air when they are tumble-dried. Researchers at
the Division of Ergonomics and Aerosol Technology
at Lund University are investigating how inhaling the
particles affects us.
PHOTO: ANDERS GUDMUNDSSON

The particles we inhale are zeolites, which are used in washing
powder to soften the water.
Zeolites are not water-soluble,
which means that they remain in
the clothes once the washing has
dried. Reports from the Swedish Consumer Agency show that
modern washing machines that use less water do not rinse
clothes as well and leave more traces of washing powder in
the clothes.
“The level of zeolite particles in indoor air becomes high
when we dry laundry. However, the level of particles also
increases when we handle textiles in other ways, such as
making the bed or folding clothes”, says Anders Gudmundsson, one of the researchers who are currently studying how
people react to zeolites. His theory is that they can have a
chemical effect on us.
“The particles could have a negative effect on the lungs and
the cardiovascular system”, says Anders Gudmundsson.
In the aerosol chamber at the Department of Design Sciences,
research subjects sit and breathe in the air from a tumble
dryer. Some of them also get to breathe in normal indoor
air, but none of them knows in advance what is in the air
they breathe. The test subjects are examined by medical staff
both before and after the chamber experiment. They check
their heart rhythm and breathing, and look for swelling in the
nose and any irritation in the throat and eyes. The researchers
also take blood and urine samples and biological samples
from the nose and lungs. The
participants also report
how they feel.

Erik Andersson is one of the research subjects in the aerosol
chamber. His day job is at the Department of Design Sciences.
“After two and a half hours my eyes started to sting a bit
and I have a slightly dry throat. I don’t think I’m imagining it,
so it will be interesting to compare with what the tests say.”
Erik Andersson is not bothered by his time in the chamber.
“It’s fine sitting here – not at all unpleasant. It’s light and
pleasant and I have regular contact with the doctor on the
other side of the wall through a microphone, and a window.
The time in the chamber goes quite quickly”, he says.
Another participant is student Björn Arvidsson. He saw a notice in the autumn calling for test subjects for the study. There
was no space for him then, but now he’s got his chance.
“I think it’s interesting to contribute to research in a field that
I haven’t thought about before”, he says.
By the end of the study, the experiments in the chamber will
have run for a total of 144 hours. The researchers will then
be able to tell us more about what impact zeolites have on
health.
TEXT: JESSIKA SELLERGREN
PHOTO: ERIK ANDERSSON OCH ANDERS GUDMUNDSSON
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Fredrik Bagge Carlson, doctoral student in Automatic Control, and Martin Holmstrand, research engineer at Automatic Control,
are happy about the new aluminium welding project at LTH.

New method for advanced aluminium welding
ALUMINIUM IS A lightweight material which is suitable

for use in everything from cars to boats and planes.
However, one of the problems of this material is that
it is hard to join, as traditional welding, for example,
does not work. Now researchers from the Departments
of Automatic Control and Computer Science at LTH are
taking part in the joint European project, FlexiFab,
which is developing a system for friction welding with
industrial robots.
The aim is to enable the system to join parts of complex
structures with high precision and to facilitate the use of
aluminium constructions in the European transport sector.
When two metal plates are fastened together, a conical friction tool is used to loosen material from one plate and mix it
with material from the other, and vice versa. Thus the metal
heats up, but not to the extent that it melts. The procedure
can be compared with a mechanical mixing; this entails the
seam between the plates being filled in, which in turn fastens
the plates together.

Using relatively pliable robots does, however, make high demands on automatic control in order to achieve the precision
required; it is mainly on this aspect that LTH will focus its
efforts.
”The project will eventually enable even difficult aluminium
alloys to be joined more effectively and cheaply than today.
This facilitates the use of light constructions within the transport sector which in turn reduces fuel consumption. The
project is also to enable welders to have a more favourable
work environment”, says Anders Robertsson, professor at the
Department of Automatic Control at LTH.
The project consortium consists of eleven different agents
and is coordinated by the European welding federation, EWF.
TEXT & PHOTO: ANDERS FRICK

See the film on
Friction welding has so far required very strong processing
power, but a new method developed by a project partner,
TWI, the first to develop friction welding in the early 90s, has
opened up new opportunities to use industrial robots instead
of large and expensive specialised machinery.
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