
Välkommen till Gjuteridagarna 2019 
den 21 – 22 mars i Skövde. Årets tema är
Gjuteriindustrin 2035 - en vägbeskrivning till en 
konkurrenskraftig och hållbar bransch. 

Vi står nu inför en rad spännande och krävande utmaningar 
såsom elektrifieringen på fordonssidan och verktygssidan,  
digitaliseringen av industrin samt avveckling av vårt beroende 
av fossila bränslen för att nämna några. Dessa förändringar 
kommer att påverka hela branschen och med dem i åtan-
ke har en ny Forsknings- och Innovationsagenda tagits 
för gjuteriindustrin 2035. Agendan förmedlar var vi som 
industri ska befinna oss år 2035 men vägen dit kan se ut på 
många sätt. Gjuteridagarna 2019 kommer att ge exempel på 
hur vi blir en konkurrenskraftig och hållbar industri. 

Moderna utbildningsmetoder kommer att blandas med 
frågor om mångfald och vad som är och 
blir viktigt för framtida medarbetare. 
Även mer tekniska föredrag med 
fokus på framtiden kommer att 
hållas den 22 mars. 

Författaren Thomas Erikson, känd för sina 
böcker inom ledarskap och kommunikation, kommer att 
hålla föredrag om framtidens ledarskap. Thomas har bland 
annat skrivit den omdebatterade boken Omgiven av idioter, 
som sålts i över 700 000 exempler och översatts till 26 språk. 

På fredagen delas presentationerna 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.

Precis som tidigare år kommer några av Gjuteriföreningens 
leverantörsmedlemmar att ställa ut sina produkter och 
presentera sina tjänster på Minimässan. Även poster-
utställningen kommer tillbaka i år. Då får Jönköping 
University och RISE Swecast möjlighet att presentera 
pågående och avslutade forskningsprojekt i samband med 
fikat. 

Som sista punkt på programmet ges möjlighet att delta på ett 
studiebesök på Volvo.  Besöksantalet är begränsat så det är 
först till kvarn som gäller. 

För att locka SGF:s yngre medlemmar att delta i 
Gjuteridagarna 2019 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 22 mars håller Svenska 
Gjuteriföreningen sin årliga stämma. För stämman utgår en 
särskild kallelse till medlemmarna.

Vi hälsar Dig också välkommen till torsdagskvällens 
middag där vi tillsammans kommer att äta en bit mat 
samtidigt som vi umgås och har trevligt.

GJUTERIDAGARNA  2019
VÄLKOMNA TILL

KLICKA HÄR 

FÖR ANMÄLAN

https://axacoair.se/go?TMuVJMAH


  

 

GJUTERIDAGARNA 2019
PROGRAM

PROGRAM TORSDAG 21 MARS
LOKAL : ASSAR INDUSTRIAL INNOVATION ARENA

09.00 – 09.15 Inledning, Christian Karlsson och  
  Lars Johansson
09.15 – 09.30 Välkomna till Volvo och ASSAR, 
  Lennart Richardsson och Tomas Medin
09.30 – 09.45 Presentation av minimässan
09.45 – 10.10  Branschens agenda, Håkan Herbertsson,  
  Forskningsrådet
10.10 – 10.55 Fika och minimässa 
10.55 – 12.10 Framtida kommunikation och 
  ledarskap, Thomas Erikson
12.10 – 12.35 Arbeta med mångfald, Tomas Medin,  
  Volvo GTO Powertrain
12.35 – 13.40  Lunch (Quality Hotel Prisma) 
13.45 – 14.10 Fossilfri metallindustri, Gert Nilsson,  
  Jernkontoret
14.15 – 14.40 Reality Remote Guidance, 
  Olof Perssson, XM Reality 
14.45 – 15.10 Moderna utbildningsmetoder, 
  Jani Ahonen och Fredrik Larsson, 
  Volvo GTO Powertrain
15.10 – 15.50 Fika och minimässa
15.50 – 16.15  Finansiera din projektidé utan banklån, 
  Malin Hörberg, A prefect start 
16.20 – 16.45 Brexit - status, Mikael Olai Milhøj, 
  Danske Bank
16.55 – 17.20 Säljhinder och lösningar, hur vi lanserade  
  Rheocasting, Staffan Zetterström,  Comptech
19.00  Fördrink och middag (Scandic  Billingen)

PROGRAM FREDAG 22 MARS

GRUPP B - GJUTNING I PERMANENTA FORMAR
LOKAL : VOLVOHUSET
09.10 – 09.35 Saltkärnor eller sandkärnor, Conny  
  Gustavsson och Sten Farre, RISE
09.35 – 09.50 Presentation av posterutställningen
09.50 – 10.15 Digitaliserad produktion, 
  Andreas Levander, Husqvarna. 
10.15 – 10.45 Fika och posterutställning 
10.45 – 11.15 Krav på pressgjutgods gentemot 
  leverantörer, Ingemar Bertilsson, 
  Volvo Materials Technology
11.15 – 11.45   Casting Optimization by New 
  methods, Applications and Numerical  
  Techniques, Peter Schumacher, ÖGI
11.45 – 12.00  Avslut och utvärdering

GRUPP A - GJUTNING I ENGÅNGSFORMAR 
LOKAL : PENTAHUSET
09.00 – 09.15 Presentation av posterutställningen
09.15 – 09.45 Automatisering av nya navlinjen,  
  Robert Ahlgren, Arvika Gjuteri 
09.45 – 10.15 Material och Design, Crister Ek, 
  Roslagsgjuteriet
10.15 – 10.45 Fika och posterutställning 
10.45 – 11.15 Miljöaspekter vid användandet av  
  kvartssand, Susanne Blomqvist, Sibelco
11.15 – 11.45   Teknikutveckling inom Gjutning, 
  Jon Ornelid, Volvo  GTO Powertrain 
11.45 – 12.00  Avslut och utvärdering

Gjuteriindustrin 2035 

- en vägbeskrivning till 

en konkurrenskraftig 

och hållbar bransch

08.00 – 09.00 Gjuteriföreningens Stämma (Pentahuset)
  (medlemmar samt inbjudna gäster)
09.00 – 11.30 Grupp A eller Grupp B (fika Pentahuset)
12.00 – 13.00 Lunch (Quality Hotel Prisma). 
13.00 – 16.00  Studiebesök på Volvo



LOKAL
Konferensens samtliga aktiviteter äger rum på Volvos 
anläggning i Skövde. Se karta över lokalerna. 

BOENDE
Deltagare kommer att få bo Scandic Billingen eller på Quality 
Hotel Prisma. Fördelningen kommer att göras baserat på när 
anmälningar inkomit. Först fördelas rummen på Billingen. 

AVGIFT
Deltagaravgiften för hela konferensen är 3 900 SEK exkl. 
moms för medlemmar i Gjuteriföreningen eller SGF.
Deltagaravgift för icke-medlemmar är 6 600 SEK exkl. 
moms. I avgiften för hela konfrensen ingår föredrag enligt 
programmet samt mat och logi under konferensen. Flera 
bokningsalternativ finns tillgängliga i anmälningsfo-
mulär. Fakturering görs av Blick Möteskonsult AB. Vid 
utcheckning betalas endast extratjänster (ex vis föremål från 
minibar). 

ANMÄLAN 

Anmälningsformuläret nås från respektive förenings 
hemsida. Där finns även mer information om eveneman-
get. Anmälan kommer att bekräftas med epost. Då det är 
begränsat med platser så det är först till kvar som gäller till 
både konferensen och studiebesöket. 

Sista anmälningsdag är den 15 februari.
Klicka här för att anmäla dig. 

VILLKOR 

Anmälan är bindande. Kostnadsfri avbokning kan göras fram 
till den 15 februari. Vid återbud efter den 15 februari debiteras 
25% av konferensavgiften. Vid återbud efter den 1 mars deb-
iteras 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 eller ersätts på grund av 
t. ex. föreläsares sjukdom.

GDPR 

För att vi ska kunna skicka ut information om evenemanget 
kommer inlämnade kontaktuppgifter att sparas i vårt CRM 
system, övriga uppgifter kommer att raderas. Önskar ni att 
även kontaktuppgifterna raderas, vänligen kontakta 
elina@blick.se. Anmälningsformuläret kommer att raderas 
den 30 juni 2019. Anmälningar mottages och administre-
ras av Blick Möteskonsult AB. Vissa uppgifter kommer att 
skickas till tredje part, så som hotell och restaurang. 

Det kommer att fotograferas under konferensen. Deltagar-
lista med namn och företag kommer att delas ut. Önskar 
ni inte vara med på bild eller på deltagarlistan vänligen 
meddela ansvariga innan konferensen. 

MILJÖN
Tänk på miljön och åk kollektivt. Resecentrum i Skövde 
ligger 600 meter från Volvo Pentahuset, 550 meter från 
Quality Hotel Prisma samt 150 meter från Scandic Billingen.

GJUTERIDAGARNA 2019
KONFERENSINFORMATION

KONFERENSINFORMATION

KONTAKT 

För mer information om konferensen kontakta:

Elina Eriksson (Blick Möteskonsult AB), på 
telefon 08-556 029 01 eller på elina@blick.se

https://axacoair.se/go?TMuVJMAH


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 miniutställning 

under konferensen GJUTERIDAGARNA 2019. 

Årets konferens äger rum på Volvos anläggning i Skövde, 

den 21-22 mars 2019.  Minimässa kommer att äga rum tors-

dagen den 21 mars i ASSAR Industrial Innovation Arena 

(notera denna ändring) där konferensen kommer att äga 

rum och fikat kommer att serveras. 

På miniutställningen 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 21 

mars. 

Varje utställare kommer också få möjlighet att kort 

presentera sitt företag i början på konferensen (1 minut 

per företag). Ni erbjuds också möjlighet att bilägga högst 

15 rader med text, logga och en bild i det konferenshäfte 

som kommer att delas ut till deltagarna. 

AVGIFT OCH ANMÄLAN

Anmälan till minimässan ska skickas till kontaktpersonen 

nedan. Varje person som ska stå i montern måste 

dessutom anmäla sig på hemsidan. 

Du betalar för konferensen den 22 mars samt ev. middag. 

Mer information och pris hittar du på Gjuteriföreningens 

hemsida. 

Välkommen med din anmälan  

senast den 15 februari 2019. 

MINIMÄSSAN
FÖR GJUTERIFÖRENINGENS LEVERANTÖRSMEDLEMMAR

KONTAKTPERSON 

Elina Eriksson på  08-556 029 01 

eller på elina@blick.se



   

LOKALER
ASSAR Industrial Innovation Arena  

Kavelbrovägen 2B, 541 36 Skövde

Volvo Pentahuset

John G. Grönvalls plats 10, 541 37 Skövde

Volvohuset 

Kavelbrovägen 1, 541 37 Skövde

HOTELL
Scandic Billingen

Trädgårdsgatan 10, 541 30 Skövde

Quality Hotel Prisma

Ekedalsgatan 2, 541 24 Skövde

GJUTERIDAGARNA KARTA


