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- Lad udluftningen ske automatisk når luftkvaliteten
er bedre ude end inde. Sådan en funktion kan nemt
udvikles i dag.
Læs mere på side 6

Interaktiv legeplads

Idéen om en interaktiv legeplads er nu
blevet til virkelighed. Kompan og Prevas har
kombineret mange års erfaring og viden om
leg og datateknologi.

Læs mere på side 4

Detektivarbejde

Fremtidssikring og bagudkompatibilitet var nøgleord, da ABB stillede Prevas den udfordring at
udviklet et helt nyt kommunikationsmodul til
brug i togenerationers styresystem til procesindustrien.

Læs mere på side 7
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Lean Design

Det betaler sig at gøre udviklingsprocessen så
effektiv som muligt. Ambitionen er kortere gennemløbstider og hurtigere udvikling af produkter
med højere kvalitet og bedre markedstilpasning
til en lavere pris.

Læs mere på side 8

LEDER

FPGA + CPU
På samme modul

Vinderen er den, der
skynder sig langsomt
”Hvad anser I selv for at være det vigtigste for at blive i toppen”, spørger
jeg tit vores kunder. Svarene, jeg får, er for det meste meget entydige:
”Det vigtigste”, siger ledelsen i udviklings- og produktafdelingerne i
de store og mellemstore virksomheder, ”er, at vi kan planlægge og udvikle ”smart” og med sådanne fremtidsvisioner, at vi ligger foran vores
konkurrenter.”
Men hvordan gør man egentlig det?
Det handler om at anvende nye produkter, nye produktprototyper,
ny teknik, at effektivisere og at tage alle de nødvendige hensyn til miljøet.
For at opnå dette, skal man gøre det hele rigtigt helt fra begyndelsen.
Lean design - som vi har viet en hel artikel til i dette nummer - handler om netop dette. Idéen med lean design er at få produkter af højeste
kvalitet til den bedste pris ud på markedet hurtigst muligt. Det kan måske
lyde modsigende, at man skal ’skynde sig langsomt’, men det er faktisk
lige præcis i den indledende fase, at det virkelig kan betale sig.
Her spiller EU-regler og -direktiver en stor rolle. For at undgå at
måtte gå tilbage i processen, gælder det om at have styr på reglerne fra
begyndelsen. Og det har Prevas.
Alle ved, at man ikke kan spå om fremtiden, men man kan komme
med et kvaliﬁceret bud. Og vi, som har været med fra start, ved med
sikkerhed, at lavkonjunkturen ikke kan vare ved. Derfor er det en god
idé at være på forkant med det ventede konjunkturopsving. At få bedre
fortjeneste ved hjælp af ”smart” planlægning og intelligente løsninger,
som højner både produktivitet og kvalitet, og som også er holdbare rent
miljømæssigt, er noget, vores kunder behøver nu mere end nogensinde
før.
Forårsleg på interaktiv legeplads
I takt med at dagene bliver længere og lunere, opholder børn og unge
sig mere og mere udendørs – både i skole- og i fritiden. Der ﬁndes nu
en helt ny udendørs udfordring at prøve af. Efter ﬂere års forskning og
udvikling har Prevas sammen med legepladsproducenten Kompan skabt
en hel ny slags interaktiv legeplads kaldet ICON. Legepladsen kan sammenlignes med Nintendo Wii – dog med den store forskel, at man på ICON-pladsen både får frisk luft og
masser af motion samtidig med, at man kan spille
på hold mod hinanden. ICON er et godt eksempel på, hvordan Prevas til dagligt arbejder med innovative løsninger, hvori teknologi aldrig før har
været en del af konceptet. Akkurat det samme
gælder de intelligente vinduer, som du også
kan læse om i dette nummer. Vi har udviklet
ikke mindre end 2000 innovative løsninger
i løbet af de seneste årtier. Løsninger, som
hjælper til at styrke vores kunders position inden for deres respektive områder.

TeCh

trends

Henrik Møller,
administrerende direktør Prevas A/S

Teknik, tendenser, inspiration og nyheder fra Prevas A/s.
Prevas er en innovativ IT-virksomhed med en stærk forretningskultur, som giver kunderne
konkurrencekraft i verdensklasse. Prevas udvikler intelligens i produkter og industrisystemer. Prevas har kontorer ni steder i sverige: gøteborg, helsingborg, Karlstad, Linköping,
Lund, Malmø, stockholm, Uppsala og västerås og to i Danmark: København og Århus
samt ét i norge: oslo.
Læs mere om Prevas på

www.prevas.dk

2

Kunsten at kombinere ﬂeksibilitet og
performance i embedded systemer.
Seminar om de nyeste teknologier og muligheder fra Kontron, Xilinx og Prevas.
København den 25.maj 2009
Stokholm den 28. maj 2009

VIRKSOMHEDSNYT

Prevas udvikler Information
Management System
sammen med Forsmark

Mere information og tilmelding på
www.prevas.dk

Rekordår for Prevas
I 2008 tog Prevas endnu et stort skridt fremad
og havde sit bedste år med god tilvækst kombineret med stærk resultatudvikling. Finansielt
har Prevas markant forbedret sin omsætning,
bredde og likviditet. Virksomheden har yderligere styrket sin position som Nordens førende
inden for embedded elektronik og industriel IT.
Læs mere i Prevas’ kvartalsrapport for fjerde
kvartal på www.prevas.com/ﬁnancial_reports.

Vidste du, at…
Der i dag bygges mere og mere kommunikation og intelligens ind i produkter. Indbyggede
systemer ﬁndes i både forbrugerprodukter og
avancerede medicintekniske produkter. Prevas
har udviklet over 2.000 succesfulde produkter,
som blandt andet har bidraget til, at ﬂere af
vores kunder er verdens førende inden for
deres respektive områder.

Henrik Møller ny
administrerende
direktør for
Prevas A/S
Henrik har 23 års erfaring i branchen og har
tidligere arbejdet som bl.a. økonomidirektør
hos Arrow Danmark A/S og var sammen med
nuværende teknisk direktør i Prevas A/S, Rune
Domsten, med til at stifte og opbygge IO
Technologies A/S, som er en teknisk førende
virksomhed med kundetilpasset elektronik og
software. Virksomheden blev i 2007 en del af
Prevas og er i dag én af Danmarks førende
udviklingsvirksomheder med speciale inden
for embeddede systemer.

Med den planlagte levering af et nyt
system i løbet af 2010 skal Prevas sammen med Forsmark udvikle morgendagens Information Management System.
Prevas er Sellihcacertiﬁceret leverandør
til energibranchen. Sellihca er navnet på
et unikt samarbejde mellem de førende

energivirksomheder i Norden. De deltagende selskaber anvender systemet til at
indhente oplysninger om og at udvælge
godkendte leverandører ved indkøb af
varer, tjenester og arbejder. For leverandørerne indebærer Sellihca muligheden
for på enkel og struktureret vis at kva-

liﬁcere sig som leverandør af varer og
tjenesteydelser til et ﬂertal af nordiske
energivirksomheder. Sellihca er udviklet
i overensstemmelse med EU’s udbudsdirektiver.

Prevas’ CAN modul
er certiﬁceret og klar

Vigtig ordre fra ABB
Prevas har fået til opgave at
implementere CAN-funktionalitet (Controller Area
Network) i styreelektronikken til ABBs produkt
Torductor®-S.Mange
af
ABBs produkter bidrager til
at forbedre miljøet på globalt
niveau, og Torductor®-S er
ingen undtagelse. Produktet
anvendes i dag inden for
Formel 1 med det formål
at måle kraftmomentet i realtid i motor og gearkasse.
Resultatet af denne måling
gør det muligt at ﬁnjustere
motorens indstillinger, gøre
gearskriftet mere effektivt
og måle gearslitage. Som
resultat reduceres skadelige
miljøpåvirkninger og motorens og gearkassens levetid
forlænges.

Umiddelbart før årsskiftet blev Prevas’ IPmodul til CANbus-teknologien certiﬁceret i henhold til ISO-16845 og er
klar til brug i FPGA’er og i færdige produkter. En vigtig del
af vores arbejde er at skabe ﬂeksible moduler og tryghed
for vores kunder i og med, at certiﬁceringen garanterer
funktionalitet sammen med andre CAN-systemer.
Ved hjælp af ﬂeksible FPGA-byggeblokke gøres udviklingstiderne markant kortere samtidig med, at man kan
bygge kompakt og effektivt sammenlignet med traditionelle løsninger.
Kort om CAN
”Controller Area Network” blev oprindeligt udviklet til
realtidskommunikation mellem mikroprocessorer i
køretøjer, hvilket stadig er det primære anvendelsesområde. Simpliciteten og de veludbyggede funktioner til
fejlkorrigering gør, at teknikken også egner sig til anvendelse i andre krævende miljøer og implementeringer,
hvor der stilles store krav til robusthed. I dette nummer af
TechTrends kan du f.eks. læse artiklen om den intelligente
legeplads. Pladsens forskellige dele er koblet sammen i et
CAN-bus-netværk.
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Vidste du, at…
Vi forkorter kundernes time-to-market og
effektiviserer produktionen ved hjælp af
platforme og halvfabrikata.
Med over 90 procent af kundeprojekterne
leveret til tiden har Prevas en leveringssikkerhed som er væsentligt højere end
branchegennemsnittet.
Prevas blev, som Sveriges første konsulentvirksomhed, ISO certiﬁceret i 1992.

Nyt teknologi-ikon:
Den interaktive legeplads

efter mere end otte års forskning og produktudvikling er idéen om en interaktiv legeplads nu blevet til virkelighed. Kompan og Prevas har kombineret
mange års erfaring og viden om leg og datateknologi. resultatet er Icon.
Virksomheden Kompan har udviklet og
solgt legepladser over hele verden i 40 år.
Efter ﬂere års intensivt og innovativt
samarbejde med Prevas har Kompan
fundet formlen på fremtidens legeplads.
Den er blevet døbt Icon.
- Vores mål er at skabe et produkt, som
taler de unges sprog på de unges præmisser. Her spiller den interaktive dimension
en enorm stor rolle. Se bare på tilvæksten af dataspil, sociale medier og andre
digitale ”legesteder” for børn og unge.
Ved at benytte nye teknologier har ambitionen været at skabe et moderne mødested, hvor unge kan hænge ud, og hvor
de kan udvikle fysiske aktiviteter såvel

som sociale netværk, siger Niels
Julskjær, Kompans innovationsdirektør.
Baggrunden for at satse på den højteknologiske legeplads er, at unge i dag generelt bevæger sig for lidt samtidig med, at
holdningen til mad ikke er optimal.
Teknologi kan bygges ind i det meste
Prevas er Nordens førende inden for
indlejrede systemer. Mere end 500 software-, elektro- og maskiningeniører arbejder dagligt med at skabe nye elektroniske løsninger til forskellige produkter.
Legepladsen er et tydeligt eksempel på,
at hverdagen for mange mennesker er
blevet højteknologisk. Mats Lundberg,
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administrerende direktør i Prevas, siger,
at de nye legepladser er et godt eksempel
på en tydelig tendens: Teknologi
kan bygges ind i det meste.
- Vi arbejder dagligt med helt nye områder, hvor teknologi aldrig før har været
en del af konceptet. Det kan dreje sig om
en gaffel, der måler kalorier eller - som i
dette tilfælde - en legeplads, siger Mats
Lundberg.
Den interaktive legeplads kan sammenlignes med Nintendo Wii, men hvor
skærmen er erstattet af legepladsen. Spillerne jagter en lyd eller en farve i konkurrence med hinanden. Udfordringerne

går på tid, strategi og præstation, som
samtidig gavner både motorik og andre
færdigheder.
Integration af mobiltelefoner og
Internet
Både mobiltelefoner og Internet kan
i tegreres i legepladsens teknologiske
platform. Platformen er udviklet i samarbejde med blandt andet Prevas, som
har bidraget med viden, rådgivning og
konkret implementering af elektronikken i de nye produkter.
- De nye interaktive mødesteder er et
godt eksempel på, at innovativt samarbejde med åben kommunikation er den
rigtige arbejdsmetode, når det gælder
udvikling af nye produkter, siger Mats
Lundberg og fortsætter:

komplekse, og som ikke krævede en høj
uddannelse inden for IT for at installere og vedligeholde systemet. Senere i
processen var det meget vigtigt at tage
hensyn til vejr, vind og sollys, eftersom
Prevas’ indbyggede teknologi i dette
tilfælde skal anvendes udendørs.
Hollywood-skuespillere vil også lege
De to amerikanske skuespillere Brad
Pitt og Angelina Jolie har via deres fond
”Make It Right” købt en Icon-legeplads,
som blev bygget i New Orleans i et boligområde, der blev ødelagt af orkanen
Katrina i 2005.
Ta’ en tur rundt på legepladsen ved at
gå ind på
http://icon.kompan.com.

- Den store udfordring var at udvikle
løsninger, som ikke var alt for
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Fakta
Icon er en interaktiv legeplads, som er baseret
på Prevas processormodul hM20. Læs mere
om hM20 på: www.prevas.dk/ArM9_FPgA.
Målgruppe: 10 - 15-årige.
Legepladsen ﬁndes bl.a. på følgende pladser:
Sverige
stockholm - nydalsparken, Tensta álle 17.
Danmark
København - hellerupvej 22-26, hellerup.
odense M - rosengårdskolen,
stæremosegårdsvej 51.
Norge
stavanger - Brattlandsgate 31, eIgAnes.
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TEKNIK

Bedre indeklima med
intelligente vinduer
I Prevas arbejder vi hele tiden på nye produktkoncepter, der ikke kun begrænser sig til traditionelle kundeønsker. Dette kan føre til udvikling af helt nye
teknikker eller kreative kombinationer af eksisterende teknikker for at vedligeholde og udvikle vores kompetence inden for ingeniørkunstens elite. en af de
aktuelle skitser på tegnebordet er det intelligente vindue.
Hvis du bor i byen, har du ved at åbne
vinduet sikkert tit opdaget, at luften udenfor er dårligere end den, du ville have ud.
Med fremtidens intelligente vinduer kan
du lade udluftningen ske automatisk, når
luftkvaliteten i huset er dårligere end den
udenfor. En sådan funktion kan konstrueres i dag ved at kombinere en eller ﬂere
sensorer til kritiske luftparametre – som
fx CO2, partikler og luftfugtighed – med
en embedded processor og motorstyring
til åbning af vinduet.
Aktiv støjdæmpning
”Ja ja”, tænker du måske, ”men det er
ikke så intelligent, når CO2- indholdet i
mødedeltagernes udånding får vinduet til
at ﬂyve op, hvorefter larmen fra gaden vil
overdøve alle ihærdige forsøg på at gå videre til budgettet for næste kvartal”!
Selvfølgelig har det intelligente vindue
regnet dette ud. Det har nemlig også et
system til aktiv støjdæmpning. Strategisk
placerede mikrofoner og højtalere kan
takket være avanceret signalbehandling,
hvad enten det er programmeret i
FPGA’en eller udført vha. traditionelle
DSP’er, analysere den indkomne lyd og
vha. højtalerne generere lydbølger i modfase for at dæmpe støj. Resultatet er, at
det trods det åbne vindue og traﬁkken fra
gaden fortsat er stille indenfor.

Dette er teknik, som allerede eksisterer, og som fx anvendes i avancerede
headset til støjende miljøer. Udfordringen
i udviklingen af dette vindue ligger først
og fremmest i de avancerede akustikberegninger, som skal styre højtalernes reaktion på omgivelserne. Sidst men ikke
mindst skal mekanikken sørge for at
lukke vinduet, hvis støjniveauet bliver for
højt til systemet. Med følsomme mikrofoner og korrekt programmering kan fx en
lastbil, der nærmer sig, opdages i så god
tid, at lukningen kan ske stille og roligt
og derved forstyrre så lidt som muligt.
Mere eller mindre lys
En af de vigtigste funktioner for et vindue
er at lukke dagslys ind, men indimellem
kan det blive for meget af det gode. På
varme sommerdage kan man derfor begrænse lys- og varmeindtrængningen
takket være elektrokromt glas, som bliver mørkere, når man tilføjer en elektrisk
spænding mellem vinduesrammerne. Systemet kan også bruges til at reducere udstråling af værdifuld varme om natten.
Omvendt kan vinduet også levere lys,
når der ikke er ret meget naturligt lys.
Med omkring 50 RGB-dioder i vinduesrammen kan fx en solopgang simuleres
meget naturtro på et passede tidspunkt af
døgnet for at øge personers velbeﬁndende
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på den mørke tid af året.
Kommunikation
For at få endnu større udbytte af ovenstående funktioner kræves det, at vinduet
kan kommunikere med omverdenen. Det
gøres bedst med standardinternetprotokoller og/eller ZigBee eller ZWave, som
begge er speciﬁkt fremstillet til energieffektiv, trådløs kommunikation. En sådan kommunikation giver mulighed for
at styre og konﬁgurere funktioner på
afstand i interaktion med andre systemer
og gør det samtidigt muligt for vinduet at
sende fejlalarmer, statistikker eller hente
informationer fra eksterne kilder. Et
eksempel på det sidstnævnte er, at vinduet henter aktuelle pollental og data
om vindforhold fra en webtjeneste for at
ﬁnde ud af, om det måske bliver en af de
dage, der eventuelt kan give problemer
for allergikere i bygningen.
Vi har endnu ikke fået til opgave at
udvikle styringen til et sådant vindue som
beskrevet ovenfor, men vi er klar den dag,
opgaven ligger på vores bord.

Moderne teknik og detektivarbejde da Prevas produktudviklede med ABB
Fremtidssikring og bagudkompatibilitet var nøgleord, da ABB stillede Prevas
den udfordring at udvikle et helt nyt kommunikationsmodul til brug i to
generationers styresystem til procesindustrien. 8200 mandetimer senere
ﬁndes produktet i drift hos den første kunde.
Som en af verdens førende leverandører
af systemer til effektiv og sikker automation, styring og overvågning af industriog procesanlæg er kontinuitet i produktudbuddet yderst vigtigt for ABB. Over
hele verden er et stort antal industrier
afhængige af effektivitet – også når det
gælder opdatering af kontrolsystemet.
Netop en sådan udfordring – at mo
ernisere med fokus på eksisterende og
fremtidige brugere – stod ABB over for i
2007, da man besluttede at udarbejde en
helt ny version af en såkaldt realtidsaccelerator (RTA). Enheden fungerer blandt
andet som protokoloversætter mellem
softwaren på operatørens arbejdsstation
og det Masterbus 300 baserede netværk,
som er tilsluttet målesystemet.
Historie og fremtid
Tidligere generationer blev konstrueret
som indstikskort til montage i Unix- eller
Windowsbaserede arbejdsstationer. For
at øge ﬂeksibiliteten og fremtidssikre
mht. lang levetid besluttede ABB sig for,
at næste generations kommunikationsmodul skulle være en fritstående enhed,
baseret på standardprotokollen Ethernet
og TCP/IP. Centralt for den nye løsning var lang levetid og implementering,
således at grænseﬂaden i de produkter,
der skal anvende modulet, overhovedet
ikke skulle modiﬁceres hos eksisterende

kunder. Dette krævede state of the art
teknologi i pc’ens software.
Da beslutningen om at udarbejde et
nyt modul var blevet taget, indhentede
ABB tilbud fra en række konsulentvirksomheder. Valget faldt på Prevas takket
være en kombination af god analyse og
forståelse for opgaven samt gode meritter
fra tidligere projekter.
Fælles detektivarbejde
Kort tid efter projektets start i september 2007 blev det klart, at man stod
over for nogle unikke udfordringer.
Opgaven førte til, at Prevas måtte
omarbejde
hele
hardwarearkitekturen, baseret på nye komponenter.
Med hardwaren færdig bestod arbejdet i at overføre den allerede eksisterende
funktionalitet til den nye platform. Det
var det rene detektivarbejde at kopiere
indholdet i det tidligere operativsystem og
i samarbejde med ABBs team at programmere platformen, så den var kompatibel
med både gammel og ny funktionalitet.
En tilfreds kunde
Hos ABB gør man meget ud af at pointere, at nøglen til et vellykket projekt
ikke udelukkende skal ﬁndes i stor teknisk kompetence, selvom det selvfølgelig også er en vigtig puslespilsbrik.
Katarina Wiklund, projektleder i ABB,
fortæller:
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- Det kræver mange færdigheder og ikke
kun de tekniske at få et projekt af den
her kompleksitet til at fungere. Prevas
har vist, at de besidder dem alle, og at
de formår at holde sammen på helheden
og levere til tiden. Og det på trods af,
at projektet også indeholdt en hel del
avanceret teknik og problemløsning.
Katarina Wiklund fortsætter:
- Det var en udfordring at arbejde med
teknikkens absolutte forkant i og med, at
vi ville fremtidssikre produktet langt ud
over nutidens operativsystem. Ved hjælp
af godt samarbejde mellem Prevas’ og
vores eget team opnåede vi samtidig at
bevare den eksisterende funktionalitet fra
ældre generationers RTA. Dette var en
nødvendighed, da produktet vil blive anvendt i miljøer, der stiller ekstreme krav
til driftssikkerhed, det kunne eksempelvis
være i et atomkraftværk.
Nutiden og fremtiden
Lige nu, april 2009- er en prototype af
PU410, som ABB betegner den, i drift i
produktionsmiljøet hos en kunde, med
hvem ABB har et tæt samarbejde. Serieproduktionen af den helt nye RTA-enhedvil efterfølgende komme til at strække
sig over mange år.

Fakta

Prevas’ kernekompetencer i projektet: elektronikdesign, FPgA-programmering, portering mellem
platforme, UMDF-drivers, projektstyring, TCP/IP.

TR E N D

TEMA LEAN

Vær opmærksom på at følge
reglerne
Der sker meget inden for de direktiver og regler, der styrer produktudviklingen.
Det betaler sig at gøre produktudviklingsfasen så effektiv som muligt.

-

Der er store gevinster at hente med
skarp fokus på slutbrugeren, parallelisering, åbenhed og målsætningen
om at skynde sig langsomt for at
gøre det rigtigt fra begyndelsen.
Maria Månsson, Prevas AB

Efter lean production begyndte at ﬁnde
fodfæste i den nordiske industri, kan der
nu også mærkes en stigende interesse for
at anvende principperne allerede i udviklingsfasen, det vil sige ’lean design’.
Målet er kortere gennemløbstider og hurtigere udarbejdelse af produkter med højere kvalitet og bedre markedstilpasning
til en lavere pris ved at anvende en forretningsﬁlosoﬁ , der har rødder i den japanske bilindustri. Der er store gevinster at
hente med skarp fokus på slutbrugeren,
parallelisering, åbenhed og målsætningen
om at skynde sig langsomt for at gøre det
rigtigt fra begyndelsen.
Lean og regler
En vigtig brik i puslespillet for lean design
i praksis er – allerede fra dag ét – at have
styr på hvilke fremtidige regler, dit produkt omfattes af, og hvordan man bedst
efterlever disse regler, så de implementeres helt fra starten. Eksempelvis kan
vejledning fra Prevas’ EMC-eksperter og
måling i vores pre-compliance laboratorium reducere omkostningerne til certiﬁcering betydeligt. Hvis man først tænker
over dette på et senere stadie, bliver man
nødt til at gå tilbage i udviklingen, hvilket giver højere omkostninger, forsinket
time-to-market og i værste fald kan det
sætte hele projektet over styr.
I den seneste tid er regelmængden blevet mere omfattende, og ﬂere af de ”gamle”

direktiver er desuden ved at blive ændret.
Miljøaspekterne – med fokus på klimapåvirkning og kemikalier – er årsagen til
de mange nye påbud. Et af de nyere eksempler på dette er Ecodesigndirektivet
(EUP) og REACH samt RoHS og WEEE,
som det nu er blevet foreslået at ændre.
Ændring af RoHS og WEEE
RoHS (Restriction of Hazardous Substances) har til formål at begrænse anvendelsen af et antal farlige stoffer i elektrisk og
elektronisk udstyr. Det gælder kviksølv,
cadmium, bly, hexavalent krom og visse
(bromerede) ﬂammehæmmere.
Et problem har dog været, at den oprindelige version af direktivet, som trådte i
kraft i juli 2006, var meget vagt formuleret og manglede vigtige informationer
for at kunne anvendes konsekvent inden
for EU-området. Konsekvensen har været
stort fortolkningsbesvær og hovedbrud
for producenterne. Blandt andet derfor
blev den nu helt ændrede version af direktivet sendt til høring i medlemslandene.
Forslaget indeholder ﬂere nyheder:
Flere og mere præcise produktkategorier
er omfattet af forslaget. Blandt andet skal
medicinsk udstyr samt overvågnings- og
reguleringsinstrumenter også omfattes af
direktivet.
Det kan også blive aktuelt at forbyde
yderligere stoffer. Fem nye stoffer er in8

ddraget i et separat bilag. Metoden for
REACH skal anvendes ved import af nye
stoffer.
Direktivet skal harmoniseres og koordineres bedre med andre regler ved hjælp
af ”New Legislative Framework”.
Et andet og beslægtet direktiv, som o
fatter størstedelen af elektronisk udstyr og
regulerer hvordan og hvilke mængder, der
skal genbruges, er WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Også dette direktiv er ved at blive ændret.
Prevas følger udviklingen
Maria Månsson er sagkyndig i Prevas og
følger udviklingen nøje med hensyn til
de forandringer, der berører de regulative krav i produktudviklingen. Det kan
vise sig at være meget klogt at gennemgå,
hvordan et givent produkt vil blive berørt
af de nye regler. Prevas står parat til at
guide sine kunder igennem de vanskelige
regler – uanset om det gælder målrettet
indsats på et par timer eller et projekt
med helhedsansvar.
Hvis du vil have ﬂere informationer om
lean design, så kontakt Maria Månsson
fra Prevas på følgende e-mail-adresse:
maria.mansson@prevas.se.

