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KTH bäst i Sverige på framtida teknik
Motståndet från Linköping och Chalmers var stenhårt men till slut var det ändå KTH som
kunde gå segrande ur striden i Teknik-SM.
– Det här känns verkligen bra – det var helt oväntat. Vår Legorobot skötte sig inte riktigt som den
skulle men det gick ju bra ändå, säger laget direkt efter att tagit emot pokal och blommor.
Finalen blev spännande ända in i det sista och Stockholmslaget avgjorde först i den avslutande
Legorobot-tävlingen. Studenterna fick under dagen kämpa med uppgifter som bestod av både
teoretiska och praktiska moment. Tävlingsfrågorna var utformade av en frågegrupp som består
av representanter från högskolor och företagen bakom Teknik-SM.
KTH-laget får som förstapris en resa till MIT (Massachusetts Institute of Technology) i USA. – Det
ska bli jättespännande att få åka till USA i oktober. Vi vet inte riktigt vad som väntar där men det
blir säkert väldigt intressant, säger Alexander Rufelt en av vinnarna.
Innan den publika delen av tävlingen drog igång vid lunchtid fick semifinalister och finalister
lyssna till ett antal föredrag. Martin Rolinski från BWO kom också och berättade om hur det är att
läsa till ingenjör samtidigt som han sjunger i BWO.
I år var det för åttonde året i rad som Teknik-SM arrangerades. Förutom Saab, som de tre
senaste åren har varit ensam arrangör, medverkade Sandvik, Scania, Teknikföretagen, Vinnova,
Sveriges ingenjörer, Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond, IVA och tidningen Ny Teknik.
Huvudsyftet med tävlingen är att främja teknikintresset bland ungdomar.
Resultat
1. KTH – 229,5 poäng
Alexander Rufelt, Daniel Rufelt, Ulf Lundström, Håkan Terelius
2. Linköpings Tekniska högskola – 217 poäng
Björn Lundqvist, Niklas Wahlström, Olof Larsson, Martin Larsson
3. Chalmers – 204,5 poäng
Anders Berg, Martin Isaksson, Christoffer Johansson, Per Söderström.
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Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar
som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och
medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständig ny
teknologi för att möta kundernas förändrade behov.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marinette Radebo, projektledare Teknik-SM 0734-18 72 35
www.saabgroup.com
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