Autoliv i Vårgårda blev Veoneer
– ett helt annat företag
Det tidigare Autoliv har under lång tid varit ett av de mest framgångsrika företagen vad gäller förbättringsarbete och lean produktion. APS,
Autoliv Production System sammanfattar grunderna för en effektiv produktion med tydligt deltagande och engagemang. Nu har en stor del
av verksamheten avknoppats till Veoneer. Tillverkningen har gått från
airbags till elektronik. APS och engagemang lever vidare och utvecklas i en ny kultur tillsammans med den gamla.

A

utoliv gör fortfarande
airbags, men man gör
dem inte längre i Vårgårda utan i stället i bland annat Polen. I Vårgårda finns i stället Veoneer som utvecklar och producerar aktiva skyddssystem, dvs
system som hjälper till och förhindrar att olyckor sker, t ex radaroch kamerasystem. Autoliv utvecklar och producerar passiva
skyddssystem som träder i funktion när en olycka inte kan avvärjas utan inträffar, t ex airbags.

AVKNOPPADES 2018
Aktiva och passsiva skyddssystem tillverkades tidigare ett
och samma bolag. De aktiva systemen med elektronikprodukter
avknoppades från Autoliv och
blev ett självständigt bolag, Veoneer, i juni 2018.
– Men vi går tillbaka till 2015,
berättar Markus Billock, som var
APS-chef på Autoliv i Vårgårda
och som idag har samma befattning på Veoneer. APS står för
Autoliv Production System och
det systemet används fortfarande
i Vårgårda även om man har behövt göra vissa anpassningar.
– Beslutet om att förändra
verksamheten fattades 2015 och
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vi började med att flytta över
verksamhet från Motala till Vårgårda. 2016 var vi i full gång och
motalapersonalen fick veckopendla hit. Vår kvarvarande personal måste få ny kompetens för
att klara den nya produktionen
och de nya produkterna. De nya
medarbetarna måste skolas in i
den nya miljön.
-– Vi började dela upp företaget inför den kommande separationen och fick lägga stort fokus på kapacitet. Vi skulle ju klara
både den gamla och den nya produktionen, förklarar Markus
Billock. Mycket har gått ifrån
styckproduktion till produktutveckling för självgående fordon,
mycket IT och kompletta system,
brett hela vägen. Mycket av produktionen är projektorienterad.
Visual planning är fortfarande ett
viktigt redskap. Och vi jobbar
mycket med värdeflöden.

FOKUS PÅ UTBILDNING
2018 började vi få igång verksamheten på allvar med ny personal. Fokus lades väldigt mycket
på utbildning av ledningen och
första linjens ledare i produktionen Sedan måste alla på medbetarnivå ha den nödvändiga

Markus Billock

kompetensen.
När det gäller kunskapen på
medarbetarnivå hade vi väldigt
stor nytta av hur vi jobbat de tidigare. Vi började med produk-tionen och har sedan fortsatt med
produktutveckling, administration m m.
– Vi har jobbat mycket på en
gemensam tolkning av Lean
utifrån vår erfarenhet av Autoliv
Productions System sedan 15 år
tillbaka, berättar Markus Billock.
Att införliva ny personal som
kom till Vårgårda ingår i detta
synsätt. Det kom mer än 50%
personal utifrån. Fördelningen
idag vet jag inte.
Autoliv och Veoneer är två hela
olika företag. Markus Billock fick
rucka en hel del på sina paradigmer.

– Det gällde ju att få människor med olika bakgrund att jobba tillsammans. Att överbrygga
de olika kulturerna och försöka
bedriva förbättringsarbete med
hjälp av Lean och vårt nya VES
system. APS-systemet som vi
hade finns i princip kvar och vårt
huvudkontor har nu benämnt
det VES, Veoneer Excellence
System. Det underlättar.

FEM STÖRRE FABRIKER
Veoneer har fem större tillverkninganläggningar, en i Kina, en i
Frankrike, en i Sverige, en i Kanada och en i USA. Det är idag ett
helt annat företag än gamla Autoliv, inriktat på mjukvaruutveckling. I Vårgårda har Veoneer en
utvecklings- och tillverkningsBättre Produktivitet 2/2020

anläggning. Här arbetar operatörer, skiftledare, underhållstekniker och underhållskoordinatorer med tillverkningen av
företagets mönsterkort, radar och
kameror. Utvecklingsenheter
finns även i Göteborg, Linköping, Stockholm och Skellefteå.,
forskning och utveckling och
andra aktörer.
– Vi jobbar med framtidens
produkter, till exempel självkörande fordon som kommer och
vi är med i utvecklingen, sammanfattar Markus Billock. Det är
spännande.
Sven Janbrink

Förbättringsforum
kommer att arrangera en
forumträff på Veoneer
i Vårgårda 7 maj.

Veoneer utvecklar och producerar
framtidens säkerhetssystem

V

eoneers ambition är att
vara en ledande systemleverantör för avancerade
förarassistanssystem (ADAS) och
autonom körning (AD) samt
marknadsledande inom fordonssäkerhetselektronikprodukter. Ett Autotech-företag som har
åtagit sig att skapa förtroende för
mobilitet.
Veoneer designar, sammanställer och säljer avancerad mjukvara, hårdvara och system för passagerarskydd, avancerade system
för körhjälp, samarbete och
automatiserad körning.
Cirka 8 900 personer arbetar
som ett team med banbrytande
teknologier - som synssystem, radar, lidar, termisk avkänning, elektroniska kontroller och gränssnitt
mellan människor och maskiner
- utvecklade för att förhindra att
trafikolyckor inträffar och mildra
effekten när olyckor är oundvikliga.

DEN FÖRÄNDERLIGA
VÄRLDEN

Samhället står inför flera utmaningar som automatisering, elektrifiering, trängsel, urbanisering,
resursbrist och klimatförändringar. Mobilitet spelar en avgörande roll för att ta itu med flera
av dessa eftersom tekniska innoBättre Produktivitet 2/2020

vationer utvecklas för att hjälpa
till att övervinna dessa utmaningar. Veoneer är fast fokuserade på att utveckla mänskligt centrerade innovationer för att leverera produkter och lösningar som
ger säkerhet och bekvämlighet
för konsumenterna och samhället.
Veoneers produktportfölj innehåller aktiva säkerhetssystem,
styrsystem (RCS) och bromssystem. Man designar, sammanställer och säljer avancerad mjukvara, hårdvara och system som
gör körning säkrare och tillhandahåller nyckelteknologier som
driver tillförlitligheten för samarbets- och automatiserade mobilitetslösningar.
Vissa prognoser beräknar att
bara en bråkdel av bilarna på vägen 2030 - ett decennium från och
med nu - kommer att vara helt
autonoma.
De kommer sannolikt att användas i kontrollerade kommersiella omständigheter, såsom
frakt av lastbilschassin, taxibilar
eller helt autonoma drönare som
kan göra små paketleveranser till
hem.
En ännu mindre bråkdel av
fordon kommer att ägas av konsumenter. År 2030 kommer den
stora majoriteten av alla sålda bilar
att ha avancerad säkerhetspro-

gramvara och hårdvara som ger
samarbete med föraren.
Veoneer tror på en steg-förstegomställning till autonomi,
där bilen gradvis tar över körningen, medan föraren fortfarande är delaktig. Under det kommande decenniet kommer denna
utveckling att ge helt nya nivåer
av säkerhet och bekvämlighet,
vilket gynnar bilpassagerare och
samhället i stort.
Brist på förtroende är en viktig
spärr för användning av tillgänglig fordonsteknik. Konsumentundersökningar visar att bilister
ofta stänger av säkerhetsfunktioner som spårhållningsassistans eftersom de piper för ofta.
Å andra sidan kan förare också
lita för mycket på tekniken, vilket
resulterar i allvarliga olyckor.
I år beräknas 1,4 miljoner liv
gå förlorade globalt på vägarna.
Veoneer tror att samarbetet mellan fordonet och föraren, Collaborative Driving, är nyckeln till
att förbättra säkerheten på vägarna.

NY PRODUKTIONSHALL FÖR
VEONEER I VÅRGÅRDA
Peab har byggt en ny hall åt
Veoneer Sweden AB. I hallen
byggs både produktionsytor och
kontor på en yta av totalt 13 500

bruttoarea. Den nya hallen kommer att innehålla produktion av
bland annat kameror och radar
för aktiv säkerhet i bilar. Hela
projektet förväntas stå färdigt
våren 2020.
Veoneer gör den största expansionen på över 20 år i Vårgårda och investerar i framtiden här.
Man fördubblar produktionsytan i Vårgårda och räknar med
att rekrytera ett hundratal personer årligen när anläggningen är
på plats.
Veoneer är världens största
företag specialiserat på förarassistanssystem (ADAS) och autonom körning.
Nu har Veoneer vunnit ett
kontrakt om att producera världens första värmekamera till
självkörande fordon på nivå 4.
Veoneers utvecklingsarbete - för
att hantera dålig sikt på grund av
mörker, rök, eller av att man
bländas - kommer att bekostas
av en världsledande biltillverkare.
– Värmekameror förbättrar säkerheten hos självkörande bilar
då de känner av omgivningen på
ett annat sätt, säger Jan Carlson,
ordförande, vd och koncernchef
för Veoneer. Detta avtal är ett genombrott för Veoneer och för de
självkörande fordonens framtid.
Produktionsstart planeras till
år 2021.
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Ett stort antal
projekt

D

et nystartade företaget
Veoneer bygger bland
annat mjukvara, hårdvara och lösningar för aktiv säkerhet. Bolaget är en avknoppning av Autoliv – världens största
bilsäkerhetsföretag.
I Linköping utvecklar man företagets kamerasystem. För att
kamerasystemet ska vara 100
procent tillförlitligt åker Veoneer
ut i världen för att filma alla tänkbara länder och situationer. De
vill ha med allt från brasilianska
väglinjer till tyska vägskyltar.
Autoliv och Veoneer var tidigare ett bolag som nu har delats
upp.
Veoneer utvecklar och producerar aktiva skyddssystem, dvs
system som hjälper till och förhindrar att olyckor sker, och Autoliv utvecklar och producerar
passiva skyddssystem som träder
i funktion när en olycka inte kan
avvärjas utan inträffar, till exem-
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pel airbags.
För att upptäcka faror i trafiken
arbetar man med kameror, radaroch lidarsystem och hur informationen skall presenteras för
föraren, eller hjälpa till med manövrering och i framtiden helt
kunna ta över kontrollen av fordonet och skeendet.
Det är ett stort antal projekt
man arbetar med, som Night
vision för att synliggöra objekt i
mörker, system för att upptäcka
distraherade eller trötta förare,
kommunikation mellan fordon
och ett antal ytterligare områden.
Autoliv finns i 27 länder och
har totalt 67 000 anställda, 14 tekniska utvecklingscentra, 19 krockanläggningar och med huvudkontoret i Sverige.
Veoneer finns i 13 länder och
har totalt 8 600 anställda, 26 tekniska utvecklingscentra, 10 produktionsanläggningar och huvudkontoret i Stockholm.

Science fiction eller
närmare än vi tror

S

jälvgående bilar – science
fiction eller närmare än vi
tror? I Vårgårda hoppas
man på att tekniken någon gång
ska nå ända fram. Där tillverkas
komponenter till bilar som kan
göra mer och mer på egen hand.
Kameror i en bil ska läsa av
omgivningen och upptäcka hinder. Liksom radar, som också tillverkas här, utgör de hårdvaran i
förarstödet. Mjukvaran, som gör
att bilen kan ”fatta beslut”, tillverkas på annat håll.
Tillsammans kan de göra saker
som att hålla avståndet till bilen
framför, läsa av vägskyltar och
bromsa om någon är framför
bilen – steg mot bilar som blir
mer och mer självkörande.
Utrustningen sitter idag i bilar
från ett tiotal tillverkare, fler om
man räknar Veoneers tillverkning
i andra delar av världen.
Det finns inga helt självkörande bilar idag men det här är

tekniken som ska ta oss dit.
Här serietillverkas teknik som
redan idag används i många bilar.
Men i en bransch som går så
snabbt räcker inte det.
Tekniska utmaningar går alltid
att övervinna. Den stora utmaningen är att få människan att
släppa kontrollen.
Därför jobbar ungefär hälften
av de anställda i koncernen med
utveckling. Ny teknik ska tas fram
och den utrustning som finns
ska bli enklare, billigare, lättare.
Tekniken prövas i en särskild
testbil. Eftersom den kan läsa
vägskyltar håller den hastigheten
och vägrar köra in där det är förbjuden infart.
Idag är bilens aktiva system
framför allt ett hjälpmedel för föraren.
Att bilar är helt självkörande
är längre bort än vi tror. Kommer
vi någonsin att nå dit? Ja! säger
man på Veoneer.
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