
Triple Steelix – ett innovationssystem 

En regional utvecklingssatsning som arbetar med 

att göra stål- och verkstadsindustrin i Bergslagen 

ännu starkare.  

Och det gör vi genom att få näringsliv, kommuner 

och högskolor i regionen att samarbeta. 
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Triple Steelix – ett innovationssystem 

 

 
•En regional utvecklingssatsning som arbetar med att göra 

stål- och verkstadsindustrin i Bergslagen ännu starkare, 

genom att få näringsliv, kommuner och högskolor i regionen 

att samarbeta. 

 

•Vi tror på kraften i mötet mellan olika erfarenheter och 

kompetenser. 

 

•Vi arbetar utifrån företagens behov.  





 

Målgrupp: 

•700 företag varav  

    ca 100 finns med i projekt 

•   21 000 medarbetare 

 

Samarbetspartners: 

•3 Högskolor 

•  13 kommuner 

•   6 processindustrier 

•   3 Länsstyrelser 

•   2 Regions förbund 

•   Övriga aktörer 

                                                               

 

 

 

Triple Helix modellen 



Samverkan i industriregionen Triple Steelix 



Triple Steelix initiativets organisation 

 4 personer 

13 personer 

31 personer 

5 personer 

24 personer 

13 personer 

Totalt 90 personer  



Enfärgade fält - kontant 

Mönstrade fält -  natura 

Total finansiering 2012 



Triple Steelix – ett innovationssystem 

En regional utvecklingssatsning som arbetar med 

att göra stål- och verkstadsindustrin i Bergslagen 
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Och det gör vi genom att få näringsliv, kommuner 
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ARBETSSÄTT  



Förhållande mellan forskning, produkt/tjänsteutveckling  

och produktionsutveckling 



Projekt inom Triple Steelix 

Tjänsteproduktion 

CNC styrt linjärbord 

Kunskapsbaserad avfallshantering  

Vindkraft och service  

Effektivisering av konstruktionsprocessen 

Energieffektivisering i hydrauliksystem 2 

Realtidsmätning 1 o 2 

Supply Chain 

Projekt inom Triple Steelix, forts 

Bearbetningsteknik 

Stöddocka 

CNC styrt linjärbord 

Kaplan Turbin 

FoU Högskolan Dalarna 

RF RnD Center 

Materialapplikationer 

Industrialiseringsfas av katastroftält 

Cortus Biogas, biogasanläggning 

Doktorandprojekt Materialmekanik, Hda 

Produktutveckling av skruvförband 

Lastväxlarsystem Teknikverifiering 

Door-in & Rob-in 

Kardanaxel för tunga fordon 

Ny kompakt domkraft 

Människa & Kompetens 

Ny process skola-företag 

Metalmining Internationalisering 

FoU samverkan SWEREA  

Smart produktutveckling 

Produktionslyftet inom Triple Steelix 

Pågående projekt externa där Triple 

Steelix/Jernkontoret är huvudman: 

Clean Produktion Center, 2 

Industriell innovationskraft 

GATT med genusperspektiv 

Fagersta Rullformnings Center 

Vindkraft tillverkning och service 

 Fördjupad branschkartläggning 

 Utmaningsdriven innovations- och   

 förändringsförmåga i företag 

 

Pågående större projekt externa där Triple 

Steelix finns med dock ej huvudman: 

FindIT 

CLIP – Centrum för Logistik och Innovativ 

Produktion 

Inkubatorn 

Främby Hallar 

ALI, ALMI Länsstyrelsen  IUC  

Business Lab 

Innovationsråd/Dalasådd 

Driv Eget 

Permanent designkontor  

Projektportföljer 



RESULTAT 



Nyetableringar och projektresultat 
• Bendiro/Ortic etablerar företag i Borlänge 

• Dellner, nytt tågkoppel i höghållfast stål 

• Rullskidor i ny design 

• Katastroftält med rullformade rör i höghållfast stål 

• Handikappskidkälke i höghållfast stål 

• Ny produkt för rullstolsburna i höghållfast stål, Rob in Rob out 

• Nyinrättad tjänst i Hedemora för kontakt skola - företag 



 Projektresultat - Vindkraft  

 
•Empower etablerar rikstäckande verksamhet på Främby 

Hallar i Falun  

•Ny portal för fler och bättre affärer inom Vindbranschen: 

SWID 

•Pure Process Performance, nytt företag på Främby Hallar 

i Falun 



• 35 företag från bl a Vansbro, Mora, Avesta, Gävle, Ockelbo, 

Hofors, Falun, Borlänge, Fagersta, Smedjebacken 

• Mässans största monter 

• Samlingsnamn: Knowledge Arena 

• 1 200 utställare från 30 länder 

• Antal besökare på mässan: 14 504 

• Kundevent för ca 100 personer 

Elmia Subcontractor 2011 

3 året 



Resultat av projekt 

 Läs mer på triplesteelix.se 



 

Examensarbeten 

•Ca 20/år 

•Samarbete med Högskolorna 

Ökad förståelse / samhandling 

•Projekt ”Ny process skola – företag”  
•Deltar på ”öppet hus” aktiviteter 

•”Stålstjärnorna”  

Kompetensförsörjning 

Samarbete  

•Region Dalarna, ”Flytta till Dalarna” 
•Falun-Borlänge regionen, seminarier 

•HR nätverket, Tillväxtgruppen i norra 

Västmanland 

Företagsstöd 

 

Lediga jobb på www.triplesteelix.se 

samt på Triple Steelix Facebooksida 

http://www.triplesteelix.se/


GATT – genusattraktiva arbetsplatser 
•Why are WE Not More Attractive for Women? Genus 

forskare, Hans Lundkvist, teknisk licentiat 

•Stor uppmärksamhet internationellt 

 

Jämställdhetsstress (genusstress) 
•Enkät på flera företag 

•Medialt intresse 

•Förstudie för ”Balans i livet” på Epsilon 

 

Ledarutvecklingsutbildning för kvinnor 
•76 har gått kursen och 14 har under 2010-11 gått en 

fortsättningskurs 

•32 deltar just nu i två pågående kurser och ytterligare en 

planers till hösten 2012 

 

Övrigt 
•Lunchseminarier för kvinnliga nätverk 



"Det gäller att  

liera sig med  

andra goda  

krafter" 

 

 

 
Lars Bengtsson 
Professor, Högskolan  

i Gävle  

"Vi måste veta  

åt vilket håll vi  

ska gå" 

 

 

 

 
Johan Holmberg 
Chef, Invest in Dalarna 

"Man arbetar  

mycket seriöst  

och vågar ta  

höjd" 

 

 

 

 
Henrik Stigers 
VD, Dalforsån  

"Jag kan bidra  

med samhälls- 

perspektiv" 

 

 

 

 
Göran Carlsson 
Regionchef  

Region Dalarna 

"Lägg av  

konkurrens- 

västarna" 

 

 

 

 
Annelie Söderberg 
Konsult 

Projekthydraulik 

"Internationella affärsmöjligheter" 

 

 

 

 

 
Anders Granbom 
Exportrådgivare  

Exportrådet 

"Det ena leder  

till det andra" 

 

 

 

 

 
Kjell grundström 
Affärsutvecklare  

Triple Steelix 

"Relationer  

bygger på  

respekt och  

tillit" 

 

 

 

 
Jan Messing 
Följeforskare 

"Teknikföretagen  

föredrar Vansbro" 

 

 

 

 

 
Alvar Palmcrantz 
VD, Hydroforming  

Design Light 

"Det fick bli  

Gävle" 

 

 

 

 

 
Rolf Ljunggren 
VD, Cortus AB 

"Glödhet  

radarmätning,  

teknologi i  

framkant" 

 

 

 

 
Kjell Wallin 
VD, Radarbolaget 

"Som forskare  

lär man sig  

jobba  

självständigt" 

 

 

 

 
Michael Lindgren 
VD, data M Scandinavia 

"Ljuset  

slocknade inte  

i Fagersta" 

 

 

 

 
Torbjörn Ericson 
Platschef, Outokumpu 

"Vissa  

utvecklings- 

projekt tar  

lång tid" 

 

 

 
Bengt Löfgren 
Högskolan Dalarna 

Triple Steelix 

"Väl utvecklat  

samarbete" 

 

 

 

 

 
Ulf Borbos 
VD, Movexum 

Citat från Storytelling 

Läs mer på triplesteelix.se 



TACK FÖR ER TID! 

 

www.triplesteelix.se 


