
VÄLKOMMEN!
Härmed inbjuds Du till Gjuteridagarna 2018 
den 22 – 23 mars i Södertälje. Temat är: 
Möjligheter och framtida utmaningar för svenska 
gjuterier.

Ökad globalisering, utvecklingen på teknikområdet 
samt ökande miljökrav innebär utmaningar för de 
svenska gjuterierna men samtidigt skapas stora 
möjligheter för framtida satsningar. Vad kommer ex-
empelvis den ökande användningen av eldrift av bilar 
innebära för gjuterierna. I ett inledande föredrag 
kommer Jonas Hofstedt chef för Vehicle Definition, 
Scania att informera om framtida hållbara trans-
portlösningar. I ett separat föredrag på fredagen kom-
mer det även informeras om Scanias miljardsatsning i 
ett nytt gjuteri.

Maria Strømme är professor i
nanoteknologi vid Uppsala 
Universitet. Hon har rönt
stora framgångar med ett 
30-tal patent, drygt 250
internationella vetenskapliga 
artiklar och utvecklat det nya materialet 
Upsalite och ett algbatteri. Batteriet som är synnerligen 
miljövänligt består av en ledande polymer, lite saltvat-
ten och cellulosa från en alg. Maria har varit sommar-
pratare i Sommar i P1 och medverkat i Skavlan.

En teknik som fått en allt större användning i gjuteri-
sammanhang är 3D-printing. Information kommer att 
ges om hur denna teknik framgångsrikt används vid 
några gjuterier.  

På fredagen delas deltagarna upp i två spår. I 
anmälningsformuläret väljer man om man önskar 
delta i Grupp A Gjutning i engångsformar eller i 
Grupp B Gjutning i permanenta formar.

Även i år kommer några av Gjuteriföreningens 
leverantörsmedlemmar att ställa ut på minimässan 
och under posterutställningen kommer alla forsk-
ningsprojekt som Gjuteriföreningen beställt under det 
gångna året att presenteras av projektledarna.

Som sista punkt på programmet ges möjlighet att 
besöka Scanias nuvarande gjuteri och en bearbet-
ningsverkstad. Här är besökarantalet begränsat. 
Därför gäller först till kvarn ges möjlighet ett 
deltaga.

För att locka SGF:s yngre medlemmar att delta i 
Gjuteridagarna 2018 har SGF:s styrelse beslutat 
att från varje gjuterianknutet företag bjuda in en 
yngre medlem – max 35 år – att kostnadsfritt delta i 
konferensen.

Under förmiddagen den 23 mars håller Svenska 
Gjuteriföreningen sin årliga stämma. Till stämman 
utgår till medlemmarna särskild kallelse.

Vi hälsar Dig också välkommen till torsdagskvällens 
Gjutarmiddag där vi tillsammans kommer att äta en 
bit mat samtidigt som vi umgås och har trevligt.
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PROGRAM TORSDAG 22 MARS
MODERATOR: KARINA FOLKESSON, SVENSKT NÄRINGSLIV

08.15 – 08.30 Samling
08.30 – 08.45 Inledning, Christian Karlsson och  
  Lars Johansson
08.45 – 09.00 Presentation av minimässan
09.00 – 09.45 Framtida Hållbara Transportlösningar,  
  Jonas Hofstedt, Scania  
09.45 – 10.30 Fika och minimässa
10.30 – 11.45 Nanoteknologi ändrar vår 
  framtid, Maria Strømme 
11.45 – 13.00  Lunch 
13.00 – 13.30 Additive Manufacturing, Annika  
  Strondl, Swerea KIMAB
13.30 – 14.00 3D-printing i praktiken, 
  Carl-Johan Johansson och Pontus   
  Svensson, Volvo
14.00 – 14.30 Erfarenheter av 3D-printing hos   
  XYLEM Water Solutions,   
  Peter Björnsson, Xylem
14.45 – 15.15 Fika och minimässa
15.15 – 15.45 Hur påverkas ditt företag av beslut  
  som tas i EU, Fredrik Pettersson, 
  Stena Aluminium
15.45 – 16.15  Gjuteriernas miljöfrågor, Lennart  
  Karlsson, Lennart Karlsson Miljö  
16.15 – 16.45 Uppdrag digitalisering, 
  Elisabeth Anderberg, Gjuteriet
16.45 – 17.15 Strategidagarna - arbetet går   
  vidare, Lars Alfredsson, Gjuteriföreningen

18.30  Fördrink och middag 

PROGRAM FREDAG 23 MARS
08.00 – 09.00 Gjuteriföreningens Stämma 
  (medlemmar samt inbjudna gäster)
09.00 – 11.45 Grupp A eller Grupp B
11.45 – 12.00  Gemensamt avslut och utvärdering
12.00 – 13.00 Lunch
14.00 – 16.00  Studiebesök på Scania, gjuteriet m.m

GRUPP B - GJUTNING I PERMANENTA FORMAR
MODERATOR: CAJSA LUNDBERG, LUNDBERGS PRESSGJUTERI

09.00 – 09.15 Presentation av forskningsprojekt
09.15 – 10.00 Aluminium - Improved molten   
  metal treatment and process 
  control, Ronny Simon, Foseco 
10.00 – 10.45 Fika och posterpresentationer 
10.45 – 11.15 A view into the future of Structural  
  Casting, Marc Fuchs, Bühler AG
11.15 – 11.45   Ökad livslängd på pressgjutverktyg,  
  Mats Johansson, Uddeholm

GRUPP A - GJUTNING I ENGÅNGSFORMAR 
MODERATOR: MIKAEL JOHANSSON, VOLVO

09.00 – 09.45 Nya utmaningar för Österby,   
  Niklas Nilsson, Österby Gjuteri.
09.45 – 10.00 Presentation av forskningsprojekt
10.00 – 10.45 Fika och posterpresentationer  
10.45 – 11.15 Miljöaspekter vid användandet av  
  kvartssand, Susanne Blomqvist   
  Sibelco Nordic
11.15 – 11.45   Scanias nya Gjuteri, Thomas Lindstedt,  
  Scania



LOKAL
Konferensens samtliga aktiviteter äger rum på 
Quality Hotel Park i Södertälje. Adressen är 
Saltsjötorget, 151 71 Södertälje. 

AVGIFT
Deltagaravgiften för hela konferensen är 3 500 
SEK exkl. moms för medlemmar i någon av 
föreningarna (starkt subventionerad). 
Deltagaravgift för icke-medlemmar är 6 500 SEK 
exkl. moms. I avgiften ingår föredrag och diskus-
sioner enligt programmet samt mat och logi un-
der konferensen. Flera bokningsalternativ finns 
tillgängliga, se anmälningsblankett.
Samtliga avgifter betalas till arrangören. Vid 
utcheckning betalas endast extratjänster (ex vis 
föremål från minibar). 

ANMÄLAN 
Anmälan görs på respektive förenings hemsida. 
Där hittar du även mer information om even-
emanget. Anmälan kommer att bekräftas med 
epost. Sista anmälningsdag är den 20 februari.

Anmälan: Besök www.sgf-ghs.com eller 
www.gjuteriforeningen.se

VILLKOR 
Anmälan är bindande. Kostnadsfri avbokning kan 
göras fram till den 27 februari. Vid återbud efter 
den 27 februari debiteras 25 % av konferensav-
giften. Vid återbud efter den 8 mars debiteras 
50 % av konferensavgiften. Vid återbud efter den 15 
mars debiteras full avgift. Vid uteblivet deltagande 
debiteras full avgift. Det går under hela perioden 
att flytta över anmälan till någon på samma företag 
(kontakta ansvariga). 

FORCE MAJEURE  
Arrangörerna av denna konferens är inte 
ansvariga för skada som är hänförlig till Force 
Majeure, vari även inräknas om ett föredrag 
ställs in på grund av t. ex. föreläsares sjukdom.

KONTAKT 
För mer information om konferensen kontakta:

Ingemar eller Ingrid Svensson på telefon 
036-12 99 50 eller e-post: sgf-ghs@telia.com

Diana Bogic på telefon 036 -726 78 07 eller 
e-post: diana.bogic@gjuteriforeningen.se  
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Ta tillfället i akt att presentera era  

produkter och tjänster för beslutsfattare  

i gjuteribranschen.

Leverantörsföretag i Svenska Gjuteriföreningen erbjuds att 

visa upp sina tjänster och/eller produkter i en miniutställn-

ing under konferensen GJUTERIDAGARNA 2018. Årets 

konferens äger rum på Quality Hotel Park  i Södertälje, den 

22-23 mars 2018.  Minimässa kommer att äga rum 

torsdagen den 22 mars. 

På miniutställningen, som kommer att vara placerad i 

anslutning till fikat kan utställande företag presentera sin 

verksamhet med stöd av t.ex. skärmar och broschyrer. Ett 

utställningsbord står till ert förfogande från kl. 07.30 den 

22 mars. Besökarna kommer att kunna besöka minimässa i 

samband med fikan, 45 minuter vid två tillfällen. 

Varje utställare kommer också få möjlighet att kort 

presentera sitt företag. Ni erbjuds också möjlighet att 

bilägga högst 15 rader med text och er logga i den konfer-

ensmapp som kommer att delas ut till deltagarna. Skicka 

gärna över en broschyr till oss i förväg, (ca 80 ex).

AVGIFT OCH ANMÄLAN

Anmälan till minimässan ska skickas till någon av 

kontaktpersonerna nedan. Varje person som ska stå i 

montern måste dessutom anmäla sig på hemsidan. 

Du betalar endast för konferensen den 22 mars samt ev. 

middag. Önskar du endast ställa ut och inte delta i 

konferensen finns ett alternativ för det i anmälnings-

formuläret på Gjuteriföreningens hemsida. 

Mer information och pris hittar du på Gjuteriföreningens 

hemsida. 

Välkommen med din anmälan  

senast den 20 februari 2018. 

MINIMÄSSAN
FÖR GJUTERIFÖRENINGENS LEVERANTÖRSMEDLEMMAR

KONTAKTPERSONER 
Conny Oldenby: 070 339 0353
conny.oldenby@gmail.com

Diana Bogic på 036-726 78 07
diana.bogic@gjuteriforeningen.se


