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Inbjudan till
Fogningsdagarna
16–17 april 2015 i Sundsvall

Fogningsdagarna 2015
Foto: Tomas Tränkner, Force

Svetskommissionen
samlar årligen branschen
för att diskutera nyheter
och aktuella frågeställningar.

Teknikutveckling och kunskapsutbyte
Svetsning och liknande tekniker är nyckelprocesser som
kräver bra kontaktnät och goda förutsättningar för att
samverkan och produktion ska bli bästa tänkbara.
Att branschen årligen får träffas och utbyta erfarenheter ser
vi på Svetskommissionen som nödvändigt för att hålla sig
i utvecklingens framkant. Konferensen Fogningsdagarna
samlar cirka 100 industriföreträdare under två dagar av
föredrag, studiebesök och kvällsaktiviteter.
Under seminariedagen kommer vi naturligtvis prata om
Sundsvallsbron och om hur kontroll och provning gick till
när det var så många internationella aktörer inblandade.
Det leder sedan vidare till hur EN 1090 tagits emot på
marknaden. Aktuell situation på svetsmarknaden i Sverige
i övrigt kommer vi beröra, liksom aktuell svetsforskning.
För att ligga i framkant kan svetssimulering vara ett alternativ innan produktion. När man väl producerar behöver
man tänka till lite: automatisera eller kanske rent av lägga
ut produktionen. Vilka fördelar och nackdelar finns med de
olika alternativen?
Årsmöte
Fogningsdagarna är även Svetskommissionens årsmöte.
Det hålls i direkt anslutning till konferensen och riktar sig
till våra medlemsrepresentanter.
Middag
På kvällen den 16 april äter vi middag på det vackra hotellet
Södra berget i Sundsvall. Den subventioneras av Svetstekniska
föreningen.
Obligatorisk anmälan för dig som vill delta! Samma
anmälningsformulär som till Fogningsdagarna.
Studiebesök
Dag två: 17 april gör vi studiebesök hos Valmet (med buss).
Dagen avslutas med gemensam lunch.

Fogningsdagarna 2015

Program
16 april
09.00–9.30

Svetskommissionens ordinarie
årsmötesförhandlingar

09.30–10.00

Kaffe och registrering

10.00–10.30

Inledning av Fogningsdagarna
Gert Nilson, ordförande Svets–
kommissionen och Mathias Lundin,
vd Svetskommissionen

10.30–11.00

Svetsning i Sverige
Lars Johansson, Svetskommissionen

11.00–11.30

Aktuell svetsforskning på Högskolan Väst
Lars-Erik Svensson, Högskolan Väst

11.30–12.00

Svetssimulering 				
– utmaning och möjlighet
Jens Gunnars, Inspecta Technology AB

12.00–13.00

Lunch

13.00–13.30

Sundsvallsbron 				
– hur fungerade kontroll och provning?
Adis Zalihic och Lars Dahlgren,
Force Technology AB

13.30–14.00

Hur har stålbyggnadsbranschen hanterat
EN 1090 – hinder, möjligheter, status?
Sofia Eliasson, Inspecta AB

14.00–14.30

Materialval och svetsning inom pappersoch pappersmassatillverkning
Lars-Åke Bylund, Voestalpine Böhler
Welding Nordic AB

14.30–15.15

Kaffe

15.15–15.45

Automatisering: Valmets investering
för lågserieautomatisering av stora objekt
Björn Jansson och Fredrik Törnlund,
Valmet AB

15.45–16.15

Lågserieaautomatisering 			
– produktivitet genom flexibla lösningar
Kimmo Ruottu, IWE, Permamek Oy

16.15–16.45

Perspektiv på outsourcing
– inte bara lönekostnader
Anna Fredriksson, tekn. dr, Linköpings
Tekniska Högskola

16:45–17:00

Sammanfattning och avslutning

17:00–18:00

After work: tekniksamtal i aktuella
ämnen, i anslutning till minimässan

19:30–

Middag

17 april

					

08.00–12.15

Studiebesök på Valmet AB, med buss
tillbaks till Sundsvalls centralstation
(om önskas till hotellet)

Årsmöte Svetstekniska föreningen
Stadgeenliga mötesförhandlingar
1. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst

Kvällens middag
Förrätt: Vitsparrissoppa med torkad ren

2. Val av två justeringsmän

Varmrätt: Kalventrécôte med råstekt potatis, skogssvamp
och rödvinssky

3. Redogörelse för föreningens verksamhet samt
styrelsens arbete och förvaltning under 2014
4. Revisorernas berättelse

Dessert: Kaffe och chokladgateau med blåbärssorbet
Dryck: All dryck betalas själv.

5. Fråga om ansvarsfrihet för centralstyrelsen
6. Övriga ärenden

Vi reserverar oss för ändringar i programmet.

Anmäl dig på www.svets.se/fogningsdagarna
Anmälan ska göras till Svetskommissionen (SVK) senast
den 2 april. Ange om du deltar i hela programmet eller i
delar av det — detta gäller även Svetstekniska föreningens
(SVTF) årsmöte! Anmälan sker på www.svets.se/
fogningsdagarna. Din anmälan är bindande och avbokning
efter 2 april innebär full betalning.
• Svetskommissionens årsmöte
(endast medlemsrepresentanter i SVK).
• Seminariet på Fogningsdagarna den 16 april
(10.00–17.00) inkl lunch.
• Middag på kvällen den 16 april och Svetstekniska
föreningens vårmöte.
• Studiebesöken den 17 april.
• Lunch den 17 april efter studiebesöken.
Kostnad
• 2 000 kr exkl. moms för att delta i Fogningsdagarna med
lunch, kursmaterial och middag.
• 500 kr rabatt vid medlemskap i SVTF eller SVK.
• 450 kr exkl. moms för att delta i Svetstekniska föreningens
årsmöte med middag.
• SVTF sponsrar sina medlemmar med 200 kr för
middagen.
• 350 kr exkl. moms studiebesök med lunch.
Studerande till internationell svetsingenjör, IWE/IWT, har
50 % rabatt på samtliga programpunkter (i mån av plats).
Kostnaden faktureras innan evenemanget.
Konferenslokal: Södra Berget. 			
Hotell: Hotell Södra Berget, Södra Stadsberget 1,
852 38 Sundsvall. Tel: 060-67 10 00.
Priser: Enkelrum 1 095 kr exkl. moms per person.
Del i dubblerum 745 kr exkl. moms per person.

Boka rum via reception@sodraberget.com, eller
via telefon 060-67 10 00. Vi har förbokat några
rum till ett rabatterat pris. Ange 204 082 eller
Fogningsdagarna för att ha chans att få ett av dessa.
Ange även din ankomstdag, antal nätter och namn.
Vi står inte för eventuell kostnad vid avbeställd
logi. Beställ rum i god tid, senast den 30 mars för
att kunna få rabatterat pris.
Pia Borg, programansvarig
tel. 08-120 304 07,
e-post: pia.borg@ svets.se
Helena Hellström,
utbildningsadministratör
tel. 08-120 304 08,
e-post: helena.hellstrom@ svets.se

Minimässa – nytt för i år!
I år anordnar vi en utställning i anslutning
till konferenslokalen där några av våra
medlemmar visar sina nyheter och sin
kompetens. Passa på att ställa frågor och titta
på allt det nya. Välkommen!

Tack till våra samarbetspartners!

