
FORSKNING- OCH 
KOMPETENSÖVERFÖRING 

Jönköping University (JU), RISE Swecast och Svenska Gjuteriföreningens 
välkommnar till CIC:s forsning- och kompetensöverföring den 
2 oktober på Scandic Elmia i Jönköping.

Under förmiddagen kommer representanter från CIC att presentera pågående 
och avslutad forskningsprojekt. Dagen börjar kl. 08.30 med en gemensam fika och 
sedan följer presentationer från Jönköping University och RISE Swecast. Under 
förmiddagen får vi bland annat ta del av föredrag om smarta gjutgods, kompe-
tensutveckling, samt utveckling av järn och aluminium. Dagen avslutas med en 
gemensam lunch för deltagarna. 

CIC bjuder på konferensen, deltagarna står för eventuell övernattning*.

För mer information kontaka info@gjuteriforeningen.se. Anmälan till CIC:s 
Forskning- och kompetensöverföring 2019: Klicka här.

*Vi har reserverat ett antal rum på Scanic Elmia i Jönköping som deltagarna själv 
får boka. För att reservera klicka här, och använd följande reservationnummer 
BSVG011019. Hotell betalas separat av respektive deltagare till ett överenskommet 
pris för enkelrum 973:-/natt exkl. moms (1090 kr inkl. moms). Rummen finns 
bokningsbara fram till den 1 september 2019.

PRELIMINÄRT 
PROGRAM
2 oktober

08.30  Fika
09.00  Smart Gjutgods, Raul  
 Carlsson, RISE
09.30 Attraktivitet och 
 strategisk kompetens-  
 försörjning II, Patrik  
 Svanängen, RISE 
10.00 Hållbar tillverkning av  
 3D-printande sand-
 formar och kärnor, Ulf  
 Gotthardsson, RISE 
10.30  Framsteg inom Gjutjärnets  
 Gjuteriteknologi, Attila  
 Dioszegi, JU 
10.50 Aluminiumforskning på  
 JU, Anders Jarfors, JU
11:15 High Integrity Aluminium  
 Castings, Ehsan Ghassemali,  
 JU
11:40 Simulering och optimering 
 av gjutna komponenter,  
 Kent Salomonsson, JU 
12:00 Lunch

CIC är en nationell samling av forskning, utveckling och utbildning för svensk tillverkningsindustri inom gjutna material och komponenter. 

https://www.scandichotels.se/elmia
https://axacoair.com/go?yUo5va3h


STRATEGIDAGAR 2-3 OKTOBER

Välkommen till Svenska Gjuteriföreningens strategidagar den 2-3 oktober. 
Strategidagarna är ett tillfälle för branschen att sätta riktningen för nästkommande 
års arbete inom föreningen. 

Svenska Gjuteribranschens nyligen reviderade branschagenda ligger som grund för 
denna dag. Årets tema ”Konkurrenskraftig och hållbar produktion” kommer att 
vara ett genomgående ämne för presentationerna och workshopen. 

Sista anmälningsdag är den 15 september. I anslutning till Strategidagarna hålles 
CIC:s forsknings- och kompetensöverföring. I anmälan går det att välja deltagade 
vid båda evenemangen eller endast ett av dem. Arrangörerna bjuder på konferens-
avgiften (där ingår all mat och dryck) och deltagarna står för eventuell övernatt-
ning*.

Anmälan till Strategidagarna och/eller CIC: klicka här. För mer information 
kontaka info@gjuteriforeningen.se.

*Vi har reserverat ett antal rum på Scanic Elmia i Jönköping som deltagarna själv 
får boka. För att reservera klicka här, och använd följande reservationnummer 
BSVG011019. 
Hotell betalas separat av respektive deltagare till ett överenskommet pris för 
enkelrum 973:-/natt exkl. moms (1090 kr inkl. moms). Rummen finns boknings-
bara fram till den 1 september 2019.

PRELIMINÄRT 
PROGRAM

2 oktober
12.00  Lunch
13.00  Utfört arbetet sedan  
 strategidagarna 2018:
 - Forskning 
 - Branschfrågor
 - Kompetens
14.30 Fika
15.00 Cirkulär ekonomi-   
 en utopi? Jonas Willaredt,  
 Husqvarna
15.30 100% förnybart – Kostnader,  
 konsekvenser och nätkapacitet,
 Martin Johansson, 
 Energimyndigheten
16.00 Kommer inom kort. 
18.00  Fördrink och middag 

3 oktober
09.00  Workshop
10.00  Fika 
11:30  Presentaion av resultaten
12.00 Avslut och lunch

KonKurrensKraftig och hållbar produKtion

https://www.scandichotels.se/elmia
https://axacoair.com/go?yUo5va3h

