
VÄLKOMMEN!

Härmed inbjuds du till Gjuteridagarna 2017 - 
vårkonferens, forskardagar, minimässa och stämma.

De svenska gjuterierna arbetar idag i hård konkurrens 
med utländska gjuterier, inte minst gjuterier i lågkost-
nadsländer. Glädjande nog finns det flera exempel på 
att produktion som tidigare legat i lågkostnadsländer 
nu åter ligger i Sverige. För att de svenska gjuterierna i 
framtiden skall kunna möta de allt högre kundkraven 
på den hårda globala marknaden, både tekniskt och 
ekonomiskt, krävs hög teknisk kompetens hos perso-
nalen och toppmodern utrustning. Samtidigt ställs allt 
högre miljökrav på gjuterierna.  

Sveriges Gjuteritekniska Förening arrangerar i samar-
bete Svenska Gjuteriföreningen torsdagen den 9 och 
fredagen den 10 mars GJUTERIDAGARNA 2017. 
Temat är ”Gjuteriteknisk utveckling”. 
Plats är Scandic Hotel Elmia, Jönköping. 

På flera svenska forskningsinstitut och tekniska 
högskolor pågår projekt med inriktning mot dels 
egenskaps- och produktivitetshöjande åtgärder, dels 
mot många andra mål. Information om några andra 
aktiviteter ges under konferensen. 

På flera företag görs stora insatser för att öka 
produktiviteten och kvaliteten på gjutgodset 
samtidigt som man bedriver ett intensivt 
produktutvecklingsarbete. I några föredrag ges 
exempel på sådana insatser. Bland annat kommer en 
representant från Volkswagen, Tyskland, beskriva 
insatser som görs vid detta företag. Andra ämnen som 
kommer att presenteras under dagarna är 3D-print-
ning, Gjuteriföreningens nya arbetssätt samt föredrag 
från Jönköping University och Högskolan i Skövde.  

För att locka SGFs yngre medlemmar att delta i 
Gjuteridagarna 2017 har SGFs styrelse beslutat att 
från varje gjuterianknutet företag inbjuda en yngre 
medlem – max 35 år – att kostnadsfritt delta i konfer-
ensen.

Under förmiddagen den 10 mars håller Svenska 
Gjuteriföreningen sin årliga stämma. Till stämman 
utgår till medlemmarna särskild kallelse. 

Vi hälsar Dig också välkommen till torsdags- 
kvällens Gjutarmiddag där vi tillsammans 
kommer att äta en bit mat samtidigt som vi umgås och 
har trevligt.
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PROGRAM TORSDAG 9 MARS
08.30 – 09.00 Samling
09.00 – 09.10 Inledning, Johan Ortfeldt och Lars 
Johansson
09.10 – 09.40 Framtidens industri, Göran 
Carlsson (Swerea)
09.40 – 10.10 Fika och minimässan
10.10 – 10.40 Industri 4.0, Big Data, Simulering 
och Optimering, Amos Ng (Högskolan i Skövde)
10.40 – 11.10 Connected Services, Dag Manne-
gren (RobotService ABB AB)
11.10 – 11.40 Utveckling på 3D-området, 
Andreas Foerder (Voxeljet)
11.40 – 12.10 Sand för 3D-printning, Magnus 
Kihlström (Sibelco)
12.10-13.00  Lunch
13.00 – 13.40 Future challenges for High Pres-
sure Die Casting, Dr Ludger Lohre (VW Foundry 
Kassel)
13.40 – 14.10 Industriemissionsdirektivet och 
svenska industriutsläppsbestämmelser – aktuell 
vägledning och läget för gjuterier, Maria Enroth 
och Kristina Svinhufvud  (Naturvårdsverket)
14.10 – 14.40 Flexibel energianvändning skapar 
nya intäktsströmmar, Mattias Harrysson (LOS energy)
14.40 – 15.40 Fika och minimässa
15.40-16.10 Steel filtration technology, 
Stephan Giebing (Foseco)
16.10 – 17.00  Gjuteriföreningens nya 
arbetssätt, Tomas Medin (Branschrådet)
17.00  Dag 1 avslutas

PROGRAM FREDAG 10 MARS

Grupp A
08.30 – 09.30 Gjuteriföreningens Stämma
(medlemmar samt hedersmedlemmar)

Grupp B 
08.30 – 09.00 Digitalisering - ett sätt att 
återuppliva gjutgods, Richard Larsson (Karlebo)

09.00 – 09.30 Blästermedel för pressgjutgods 

aluminium och zink, Kjell Wiksell (Emsodur)

09.30 – 10.30 Fika och projektredovisning  

10.30-11.00 Stärk din kompetens och gjute-

riindustrins innovationsförmåga - Gjutmagistern 

startar hösten 2017, Salem Seifeddine (Jönköping 

University)

11.00 – 11.30 Livslångt lärande, Patrik 

Svanängen (Swerea SWECAST)

11.30 – 12.00 Simulera ditt gjutgods-Minska 

miljöpåverkan och energiförbrukningen med the 

Good Guy’s index, Håkan Fransson (NovaCast)

12.00 – 12.30 Brikettering av råmaterial och 

restprodukter, Catharina Lindgren och André 

Ulmgren (Carbomax)

12.30 – 12.45 Avslut
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LOKAL
Konferensens samtliga akiviteter äger rum på 
Scandic Hotel Elmia i Jönköping. Adressen är 
Elmiavägen 8. Bilister kör av E4 vid trafikplats 
Österängen och följer skyltar mot Elmia. Gratis 
parkering finns utanför hotellet. 

AVGIFT
Deltagaravgiften för hela konferensen är  3 000 
SEK för medlemmar i någon av föreningarna, 
5 000 SEK för icke-medlemmar. I avgiften ingår 
föredrag och diskussioner enligt programmet 
samt mat och logi under konferensen. Flera 
bokningsalternativ finns tillgängliga, se anmäln-
ingsblankett (klicka här).
Samtliga avgifter betalas till arrangören. Vid 
utchekning betalas endast extratjänster (ex vis 
föremål från minibar). 

ANMÄLAN 
Anmälan görs på Svenska Gjuteriföreningens 
hemsida eller Sveriges Gjuteritekniska Förenings 
hemsida. Där hittar du även mer information 
om evenemanget. Anmälan kommer att bekräf-
tas med epost. Sista anmälningsdag är den 22 
februari. 

Vid återbud efter den 22 februari debiteras en 
administrationsavgift på 25 % av konferensavgiften. 
Vid uteblivet deltagande utan återbud debiteras full 
avgift.

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

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  

GJUTERIDAGARNA 2017
KONFERENSINFORMATION

KONFERENSINFORMATION



Ta tillfället i akt att presentera era  
produkter och tjänster för beslutsfattare  
i gjuteribranschen.

Leverantörsföretag i Svenska Gjuteriföreningen 
erbjuds att utan kostnad visa upp sina tjänster och/
eller produkter i en miniutställning under 
konferensen GJUTERIDAGARNA 2017. 
Du betalar endast för konferensen samt ev. 
middag. Mer information om pris hittar du på 
anmälningsblanketten.

Årets konferens äger rum på Scandic Hotel Elmia i 
Jönköping, torsdagen den 9-10 mars 2017.  Inbju-
dan till middagen och konferensen tillsammans 
med program finns på hemsidan 
www.gjuteriforeningen.se. 

På miniutställningen, som kommer att vara placerad 
i anslutning till fikan, kan utställande företag 
presentera sin verksamhet med stöd av t.ex. skär-
mar och broschyrer. Ett utställningsbord står till 
ert förfogande från kl. 07.30 den 9 mars. 

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 konferensmapp som kommer att delas ut till 
deltagarna. Skicka gärna över en broschyr till oss i 
förväg, (ca 80 ex).

INFORMATION & ANMÄLAN 
För vidare information och anmälan kontakta 
Diana Bogic: Telefon 036-726 78 07 
diana.bogic@gjuteriforeningen.se

Välkommen med din anmälan  
senast den 20 februari 2017. 

MINIMÄSSAN
FÖR GJUTERIFÖRENINGENS LEVERANTÖRSFÖRETAG


