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Arbetsgruppen för projektet GRETA välkomnar 
alla intresserade till webbinarium 18 augusti, 25 
augusti och 1 september 2022 (nya datum)!

Gjuteribranschens gemensamma projekt GRETA, Gjutna 

produkter med resurseffektiva tillverkningprocesser och 

affärsmodeller, syftar till att ge Sveriges gjuteriindustri 

förutsättningar för en hållbar omställning med bibehållen 

konkurrenskraft. En viktig del i arbetet är att kontinuerligt följa 

upp vad som sker omkring oss i Sverige och i världen.

För att informera branschen och andra intressenter kommer vi 

under tre eftermiddagar att presentera projektet och de resultat 

som har kommit fram i omvärldsbevakningen. Deltar gör 

forskare från RISE och det ges möjlighet till frågor och 

diskussioner. De tre områden som behandlas är Drivkrafter och 

nyckeltal, Resurseffektiv energianvändning samt Resurseffektiv 

materialanvändning. 

TID OCH PLATS
18 augusti 2022, 13.00-14.30
Materialanvändning
25 augusti 2022, 13.00-14.00
Drivkrafter och nyckeltal
1 september 2022, 13.00-14.00
Energianvändning
(obs nya datum!)

Webinarierna hålls på Teams

KURSAVGIFT
Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Två dagar före webinariet 

ANMÄLAN
www.gjuteriforeningen.se

KONTAKTPERSON
Åsa Lauenstein
010-228 4904
asa@lauenstein.se

GRETA bjuder in till 
trendspaning



RISE Research Institutes of Sweden
www.ri.se / info@ri.se

Division Material och produktion
Komponentgjutning, Tullportsgatan 3, Jönköping
Resurseffektiv materialanvändning

Program 

TORSDAG 18 AUGUSTI

13.00-14.30

Resurseffektiv materialanvändning
För en given gjuten produkt finns goda 

förutsättningar att möjliggöra högre 

resurseffektivitet i framställningsprocessen. Bättre 

kunskap om hur en råvara kan substitueras med en 

annan gör det möjligt att i varje läge välja den mest 

effektiva vägen till målet. Genom att utnyttja ny 

kunskap från materialutveckling och funktionskrav 

och utveckla allt bättre mät- och styrmetoder, 

baserade på modern teknik och anpassade till de 

människor som ska använda dem, kan processteg 

optimeras för högre utbyten och effektivare 

materialanvändning.

Henrik Borgström och Mahsa Saeidpour berättar om 

trender och aktiviteter för en mer resurseffektiv 

användning av metaller, legeringsämnen och 

formmaterial.  

Anmälan senast 16 augusti på 

www.gjuteriforeningen.se  

FÖLJANDE TVÅ WEBINARIER HAR NYTT DATUM:

TORSDAG 25 AUGUSTI

13.00-14.00

Drivkrafter och nyckeltal
I den gjutna produktens totala värdekedja kan en 

optimerad design bidra till en högre effektivitet vid 

användning och materialåtervinning. En viktig 

förutsättning är relevanta nyckeltal och hållbara, 

cirkulära affärsmodeller.

Marie Bom berättar om vad som driver fram 

förändringar för ökad hållbarhet och hur 

tillverkningsföretag påverkas. Hon diskuterar också 

hur hållbarhet kan mätas och jämföras och vilka 

verktyg som idag finns tillgängliga. 

Anmälan senast den 22 augusti på 

www.gjuteriforeningen.se

TORSDAG 1 SEPTEMBER

13.00-14.00

Resurseffektiv energianvändning
Framställning av gjutna komponenter använder 

mycket energi.  Genom att utnyttja ny kunskap och 

utveckla allt bättre mät- och styrmetoder kan 

processteg optimeras för effektivare 

energianvändning. 

Per Sommarin ger en översikt över olika verktyg för 

att effektivisera energianvändningen i svenska 

gjuterier. Exempel visas från fallstudierna i GRETA-

projektet.

Anmälan senast den 29 augusti på 

www.gjuteriforeningen.se


