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Tijd om uw ontwerp in te sturen 
voor deelname aan de Swedish 
Steel Prize. 
Voor de 16e keer wordt de Swedish Steel Prize uitgereikt aan 
innovatieve bedrijven voor ontwerpen en constructies met hoogsterkte 
staal. De doelstelling van de prijs is om te inspireren en de kennis te 
vergroten over hoogsterkte staal en de mogelijkheden die dit materiaal 
biedt voor het ontwikkelen van lichtere, veiligere en milieuvriendelijkere 
producten. 

De aanmeldingsperiode voor de inzendingen voor deelname aan de Swedish Steel 
Prize 2014 is nu geopend en zal sluiten op 15 augustus. De winnaar zal in november 
bekend worden gemaakt tijdens een ceremonie in Stockholm. De prijs is SEK 
100.000 (bijna 11.000 Euro) en het thema voor de Swedish Steel Prize 2014 is 
“Courage - let’s break the box”. 

“De Swedish Steel Prize wordt ieder jaar belangrijker en we kijken met plezier uit 
naar de enerverende inzendingen voor de competitie van dit jaar,” zegt Gregoire 
Parenty, voorzitter van de jury van de Swedish Steel Prize en Head of Market bij 
SSAB.  

Sinds de aanvang van de competitie in 1999 zijn er meer dan 700 inzendingen 
ontvangen van over de hele wereld. Het percentage internationale deelnemers 
neemt ieder jaar toe en alle delen van de wereld worden vertegenwoordigd.  

De winnaar in 2013 was Mack Trucks, een van de grootste automobielbedrijven in 
de VS en onderdeel van de Volvo Group. Het bedrijf kreeg de prijs voor zijn 
ophangingssysteem waarin de kwaliteiten van hoogsterkte staal op een innovatieve 
manier wordt gebruikt. Het ophangingssysteem heeft bijgedragen tot een verbeterde 
wegligging en heeft de bandenslijtage met 25% verlaagd. Het nieuwe 
ophangingssysteem heeft ook de chauffeursveiligheid en -comfort verhoogd.  

“Als de jury de ontvangen inzendingen beoordeelt, kijken we naar een aantal 
belangrijke criteria zoals toepasbaarheid, winstgevendheid, milieuverbetering, 
prestatieverbetering, innovatie en concurrentievermogen,” zegt Gregoire Parenty. 
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Naast Gregoire Parenty bestaat de jury uit:  

Lennart Bergqvist - Management consultant, LBQ Consulting 

Sture Hogmark - Professor Emeritus in Materials Science and Tribology, Uppsala 
Universiteit 

Claes Magnusson - Professor in Production Technology, Kristianstad Universiteit 

Jan Gunnar Persson - Professor in Machine Design, KTH Royal Institute of 
Technology 

Jan-Olof Sperle - Professor in Lightweight Construction, KTH Royal Institute of 
Technology en Uppsala Universiteit, Sperle Consulting 

Voor meer informatie over de inzendings-criteria en wat uw aanvraag moet bevatten, 
gaat u naar www.steelprize.com. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 

Cindy van Dreumel, SSAB Swedish Steel BV, Netherlands 
T +31 (24) 67 90 564; cindy.van.dreumel@ssab.com 

Marie Elfstrand, Director External Communications, Sweden 
T +46 8-45 45 734 

Susanne Nordhqwist, Marketing Manager, Sweden 
T +46 155-254 381 

   

SSAB is een van de wereldwijde marktleiders op het gebied van waardetoevoegend 
hoogsterkte staal. SSAB biedt producten die in nauwe samenwerking met klanten 
worden ontwikkeld om een sterkere, lichtere en duurzamere wereld te creëren. 
SSAB heeft werknemers in meer dan 45 landen en productievestigingen in Zweden 
en de VS. SSAB staat genoteerd aan de beurs van Stockholm (NASDAQ OMX 
Nordic Exchange). www.ssab.com. 


