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Fogningsdagarna 2022  
7-8 april 2022  Marcus Wallenberghallen Scania i Södertälje



Program för Fogningsdagarna 
Svetsindustrin 4.0, elektrifieringen och omställningen  
till fossilfritt stål - utmaningar och möjligheter

1.  Säkerhet och kvalitetskontroll vid svetsning av behållare 
med känsligt innehåll t.ex. batteribehållare och kapslar för 
slutförvaring.Moderator: Peter Nerman, Scania

2.  Framtidens energiförsörjning – omfattning utbyggnad av 
produktion/ distribution. Moderator: Vattenfall, KTH 

*Bikupor

08.15 Buss avgår från hotellen (Scandic Skoghöjd 
och Quality Park)

08.30–09.30  Registrering
08.30–09.15  Svetskommissionens Årsmöte
09.30–16.15  Föredragsprogram
16.30  Buss till hotellen
18.00–19.30  AW med bikupor*på Scandic Skoghöjd
19.30–  Middag på Scandic skoghöjd

Seminarieprogram 7 april
09.30–09.35  Välkommen till Scania  

Christian Levin, vd Scania
09.35–09.50  Inledning.  

Mathias Lundin, Svetskommissionen
09.50–10.15  Framställning av stål med hybritmetoden. 

Gert Nilsson, Jernkontoret
10.15–10.40  Egenskaper och svetsbarhet för fossilfritt stål 

i samband med omställningen.  
Anders Ohlsson, SSAB

10.40 –11.05  Effektiv fogning vid tillverkning av 
lastbilshytter med många varianter.  
Yngve Bergengren, Scania

11.05 –11.30  Simulering av svetsprocessen; 
koppling mellan microstruktur och 
komponentegenskaper.  
Etienne Bonnaud, Swerim

11.30 –12.30  Lunch
12.30 –12.55  Kärnkraft, fjärde generationen. Christian 

Ekberg, Chalmers
12.55 –13.20  Integrated Manufacturing System – Welding 

solutions for Industry 4.0.  
Tuomo Ruuska, Pemamek.

7 april
13.20–13.45  Den moderna svetsverkstaden – Hur digitala 

produkter möjliggör nya samarbeten.  
Jon Hoffman, Esab

13.45–14.10  Processoptimering av reparationssvetsning 
av järnvägsräls med hjälp av simulering, 
Björn Andersson, Chalmers

14.10–14.40  Kaffepaus
14.40–15.05  Framtidens energiproduktion i Sverige – 

möjligheter med ny teknik för kärnkraft.  
Jan Greisz, Vattenfall AB 

15.05–15.30  Energibesparing i ett svetsande företag - ny 
miljömärkt svetsutrustning (ECODESIGN).  
Torgny Karlsson, Lincoln Electric

15.30–15.55  Kompetensutveckling i svetsande företag- ett 
systematiskt arbete.  
Mathias Lundin, Svetskommissionen

15.55–16.15  Avslutning

 Moderator: Ulla Zetterberg Anehorn
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Kom och ställ alla dina frågor, eller kom med dina synpunkter, tankar, idéer och frågeställningar.

3.  Den moderna svetsverkstaden   
Moderator: Tuomo Ruuska, Pemamek

4.  Kompetensutveckling i svetsande företag – ett 
systematiskt arbete. Moderator: Mathias Lundin, 
Svetskommissionen

8 april 
Bussar avgår från hotellen kl. 08.00  till Democenter där 
vi delas in i tre grupper för de olika studiebesöken. Det 
går även att ta egen bil, parkering finns. 
Se din namnskylt för gruppnummer och första besök.  

Alla tre grupper besöker omlott:
1. Provkörning på Scania democenter (B-körkort/

alkotest)
2. Scania Chassitillverkning
3. Mälardalens Tekniska Gymnasium
Efter två besök äter vi gemensam lunch på Democenter.   
Efter sista studiebesöket kör bussarna tillbaka till 
Democenter. Härifrån går transfer till Pendelstationen/
Quality Park hotell och till Hotell Skogshöjd för de som har 
lämnat bilen kvar där. En buss går också till Södertälje Syd.

Med reservation för ändringar



Vi är stolta och glada att kunna välkomna dig till Fognings-
dagarna. Fogningsdagarna är våra medlemsdagar och det 
bästa tillfället för oss i branschen och inom industrin att 
träffas och utbyta erfarenheter. 
 
Lokal för Fogningsdagarna
Konferensen hålls på Marcus Wallenberghallen hos Scania 
i Södertälje.

Hotell
Rekommenderade hotell är Scandic Skogshöjd eller 
Quality Park Södertälje.  Bokning och görs direkt med 
hotellen. Meddela att du deltar i Fogningsdagarna. 
Observera att var och en själv betalar för hotellet.

Parkering och busstransport
Observera att det inte finns parkering vid MW-hallen 
(åtta platser finns men ingen garanti för att de är lediga). 
Besöksparkering finns 250 meter bort. Vi rekommenderar 
anordnad busstransport. Buss avgår från rekommenderade 
hotell kl. 08.15 7 april och kl.08.00 8 april. 

Tranfer
Anländer du med tåg till Södertälje Syd är det cirka tre 
kilometer gångväg till konferensen. Anländer du med 
pendeltåg till Södertälje Centrum cirka 2 kilometer 
gångväg. Adressen är Vagnmakarvägen 2, 15132 Södertälje. 

Taxi
Svea taxi Södertälje 08-550 20 000

Årsmöte
Under Fogningsdagarna hålls Svetskommissionens 
årsmöte 7 april kl 08.30. Svetstekniska föreningens vårmöte 
är inställt.

Specialkost
Specialkost finns för alla som beställt det vid anmälan, 
meddela vid måltider.

AW
AW och Middag arrangeras på Scandic Skogshöjd. 
 
Middag och studiebesök
På din namnbricka står det vilket studiebesök du börjar 
med 1,2 eller 3 och om du bokat middag eller ej.

Kontakt
Svetskommissionens Åsa Malmqvist är projekt ledare för 
evenemanget, och nås på asa.malmqvist@svets.se eller  
073-318 78 88.

Välkommen till Fogningsdagarna 

Bra 
parkering 
med många 
platser

Svetskommissionen kommer  
att finnas och ta emot er i  
anslutning till entrén.
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https://www.scania.com/group/en/home/contact-us/the-scania-museum-marcus-wallenberg-hall.html
https://www.google.com/search?q=marcus+wallenberg+hallen&rlz=1C1GCEA_enSE915SE915&tbm=lcl&sxsrf=APq-WBsH4xTMkcNjLjW7IJbRiF40sHeJMA%3A1649151309180&ei=TQ1MYqzWCqWWxc8Pst200Ak&oq=marcus+wallenberg+hallen&gs_l=psy-ab.3..0i512k1l2j0i203k1j0i22i30k1j38.256482.264001.0.264353.24.24.0.0.0.0.104.1525.23j1.24.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.24.1522...35i39k1j0i512i433i131k1j0i512i433k1j0i67k1j0i433i67k1j0i433i131k1.0.eS9zAVBTS20#rlfi=hd:;si:167475238437255673,l,ChhtYXJjdXMgd2FsbGVuYmVyZyBoYWxsZW6SAQZtdXNldW0;mv:[[59.18685743477256,17.654568594232963],[59.17907461561649,17.6261371786751],null,[59.18296624672543,17.640352886454032],16]

