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FOGNINGSDAGARNA 2018

Vi på Svetskommissionen vill rikta ett mycket stort 
tack till dig som deltog på Fogningsdagarna 2018 – 
det må ha varit en lång resa till en kall stad, men det 
var tack vare dig vi hade en varm och trevlig vistelse!

Mathias Lundin samt Hosse Larizadeh från Svets-
kommisionen öppnade Fogningsdagarna, med Ulla 
Zetterberg Anehorn från Dekra Industrial AB som 
moderator

KIRUNA HÄLSAR VÄLKOMNA 
Stefan Sydberg, andre vice ordförande i kommun-
styrelsen i Kiruna kommun berättade hur man 
arbetar för att värna om industrin i regionen och 
vilka möjligheter och utmaningar de har framför 
sig samt hur de aktivt arbetar för att rekrytera 
företag och investerare till Kiruna.

LÅGTEMPERATURAPPLIKATIONER
Johan Ingemansson, teknisk chef på Lincoln Elec-
tric Nordic AB, höll ett föredrag om svetsning av 
grundmaterial, krav och svetsning av lågtempera-
tursapplikationer med fokus på LNG-tankar.

Johan berättade bland annat om det portugi-
siska företaget SMM som nu bygger en LNG-tank 
i Grekland men som även byggt en väldigt stor 
förvaringstank för flytande etan till Borealis i 
Stenungsund.

SPÅRSVETSNING I NORR
Lennart Ericson, Infranord, pratade om spårsvets-
ning på Malmbanan. Lennart är huvudsvetsansvar-
ig på Infranord AB där han ser till att ca 140 egna 

spårsvetsare uppfyller lagar och krav för svetsning 
på järnvägen samt vilka svetsmetoder de använder 
– till exempel termitsvetsning. Lennart berättade 
även om ett projekt åt LKAB i gruvan i Kiruna på 
1 365 meters djup.

STÅLTILLVERKNING, PROVNING, FORSKNING
Daniel Stemne är senior specialist i svetsteknologi 
vid SSAB i Oxelösund och beskrev hur man forskar 
fram nya höghållfastastål och vad som gör att 
utvecklingen hela tiden går framåt. Han berättade 
hur man anpassar de höghållfasta stålen till nya 
tillämpningsområden samt hur svetsbara stålen är. 

POTENTIAL HOS MODERNA STRÖMKÄLLOR
Johan Toftling, Sundholms Welding AB pratade 
om vågformstyrning vid kvalificering av svetspro-
cedurer  och utnyttjande av moderna strömkällors 
fulla potential. 

Föredraget berättade om hur moderna svets-
processer i dag styrs med vågformstyrning samt 
hur tar vi till oss tekniken på bästa sätt och vilka 
utmaningar den svetsande industrin ställs inför. 

”Vår övertygelse om männi-
skors lika värde är lika djup 
och värdefull som vår malm. 
Våra ambitioner är högre än 
våra fjäll. Våra näringar gör oss 
världsledande. De stora vid-
derna ger rymd åt ursprung och 
nytänkande. Vi är Kiruna.”

Icehotel anläggs varje vinter vid Torne älvs strand och 
ut över isen i Jukkasjärvi, drygt två mil öster om Kiruna.

Johan Ingemansson, 
styrelseledamot i Svets
kommissionen, medlem 
i redaktions rådet och 
talare under Fognings
dagarna.
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The strong connection

Letar ni efter flexibel 
svetsautomation?
Valk Welding har rätt  lösning 
  Komplett a system från en källa
 Eff ekti v Off -line programmering
 Flexibel användning för små serier

Valk Welding DK A/S info@valkwelding.com 
Tel. +45 644 212 01 www.valkwelding.com

Besök även: 
www.youtube.com/valkwelding

Elmia Welding
hall D 

booth D03:16

SIMS OCH HORISONT 2020
Kjell Johansson kommer från Epiroc Rock Drills 
AB och berättade om projektet Sims (Sustainable 
Intelligent Mining Systems). Kjell berättade hur 
de har utsetts till samordnare för det europeiska 
konsortiet om hållbara intelligenta gruvsystem 
(Sims). Detta initiativ för gruvindustrin finansieras 
av Horisont 2020, det största EU-forsknings- och 
innovationsprogrammet någonsin. 

SMART SVETSANDE INDUSTRI
Joakim Hedegård, Swerea Kimab, beskrev en 
mängd pågående projekt som kommer att göra 
svetsande industri smartare, med ökad digitali-
sering, bättre mätteknik och processtyrningar, 
utprovning i testbäddar, och nya möjligheter med 
virtuell svetsning och virtuella metoder. 

Möjlighet er till hjälp med finansiering av 
utprovning av nya tekniker belystes också – svensk 
industri behöver vara proaktiv och kreativ i att 
hitta sin väg till att ta in nya digitala metoder och 
effektiva arbetssätt.

 
VÅGFORMER OCH STANDARDER
Mathias Lundin, Svetskommissionen, berättade  
om hur vågformstyrningen tas upp i den senaste 
utgåvan för procedurkontroll (SS-EN ISO 15614-
1:2017). Han talade också om vilka risker standard-
ens krav kan innebära för svensk industri samt 
hur man arbetar för att skapa en ny revidering av 
kraven.

Batteridrivna gruvfordon är en del av projektet Sims. 

›

”Svensk industri 
behöver vara 
proaktiv och 
kreativ i att  
hitta sin väg 
till att ta in nya 
digitala metoder 
och effektiva 
arbetssätt.”
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FÖRSTÄRKT VERKLIGHET
Hosse Larizadeh, till vardags kursansvarig på 
Svetskommissionen, höll ett föredrag om virtual 
reality och augmented reality och applikationer för 
industrin. Hosse förklarade skillnaden mellan AR 
och  VR samt hur tekniken kan utveckla svetsom-
rådet och skapa en mer hälsosam träningsmiljö 
för svetsskolorna, något du kan läsa om på sidorna 
28–29 i det här numret. 

STRÖM I KYLA
Philip Andersson, Esab, pratade om strömkällors 
användande i låga temperaturer.

Philip förklarade hur en svetsströmkälla kan på-
verkas av låga temperaturer och hur en tillverkare 
testar sin maskin för att se om maskinen uppfyller 
kravet från standarden. Idag har man en tydlig 
märkning för vilka temperaturer som en maskin är 
CE-märkt för.

SVERIGES RYMDBAS
Ulf Nygren, från Swedish Space Corporation Euro-
pas rymdbas Esrange, beskrev hur basen arbetar 
med sin raketuppskjutning samt vilka delar av 
världen som använder basen för sina olika utveck-
lingsprojekt. Även detta kan du läsa mer om i det 
här numret, sidorna 62–63. 

ISHOTELLET
Första dagen avslutades med en specialguidning av 
ishotellet, med fokus på svets och byggnadsteknik.

VR har gått från att vara 
en leksak till att få allt 
större genomslag inom 
industrin. 

›
En av världens mest avancerade 
rymdbaser ligger utanför Kiruna 
– den berättade Ulf Nygren om. 
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Ishotellet täcker ungefär 
5 500 kvadratmeter och 
byggs upp av 1 000 ton is. 
Hela hotellet är färdig
ställt i januari varje år. Då 
finns där en bar, kyrka, 
samt rum och sviter för 
över 100 gäster.
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Dyomix® OHM2.4 är en 
ny löd-utrustning från 

Castolin som ger en låga 
från vatten och el.

Gå in på vår hemsida 
eller ring oss idag så 

berättar vi mer.

NY 
LÖDUTRUSTNING  

TILL ALLA SOM 
LÖDER

Castolin Scandinavia AB
Tel. 031 - 57 04  70

www.castolin.se
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Studiebesök på LKAB

Huvudnivån ligger nu på 1 365 meters djup, och 
beräknas trygga malmbrytningen för ytterligare 
tjugo år framåt. Djupaste delen av gruvan är 1 540 
meter.

Fogningsdagarna bjöd på en unik möjlighet till ett studiebesök i 
Kirunavaragruvan där man tar upp 100 000 ton malm/dygn. För 
varje ton stål behövs 2,55 ton malm, så det tas upp motsvarande 
40 000 ton stål ur gruvan varje dag. Det mesta ska svetsas!

Gruvbrytningen i fjället Kiirunavaara orsakar de
formationer i marken, vilka rör sig mot staden. 
Detta gör att man nu håller på att flytta hela 
staden Kiruna. 

Gruvan har cirka 50 mil väg och sträcker sig fyra 
kilometer från norr till söder.
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