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Fogningsdagarna 2016

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. 

3D-printing är på många sätt en mogen teknik, additiv till-
verkning har det länge pratats om. Men nu har lösningarna 
blivit mer tillgängliga och materialutvecklingen går framåt. 
Metallurgiskt påminner det mycket om svetsning. Vilka 
likheter som finns kommer vi att prata om. 

I Helsingborgsområdet arbetar många företag med rostfria 
material. Det passar vi på att dra nytta av för studiebesök. 
Likaså kommer vi diskutera digitala verktyg vid svetsning 
och jämföra olika system. 

Årsmöte 
Fogningsdagarna är även Svetskommissionens årsmöte. 
Det hålls i direkt anslutning till konferensen och riktar sig 
till våra medlemsrepresentanter.

Middag
På kvällen den 14 april äter vi en trerätters middag på Jacob 
Hansens hus i Helsingborg. Middagen subventioneras av 
Svetstekniska föreningen. 

Obligatorisk anmälan för dig som vill delta! Samma 
anmälningsformulär som till Fogningsdagarna.

Studiebesök
Dag två gör vi studiebesök hos Höganäs, Liedholms och 
Lindhe (med buss). Dagen avslutas med gemensam lunch.

Varje år samlar Svets
kommissionen branschen 
för att diskutera nyheter 
och aktuella frågeställningar. 
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Program

Årsmöte Svetstekniska föreningen

Stadgeenliga mötesförhandlingar                                                        

1.  Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
2.  Val av två justeringsmän
3.  Redogörelse för föreningen verksamhet samt 

styrelsens arbete och förvaltning under 2015
4.  Revisorernas berättelse
5.  Fråga om ansvarsfrihet för centralstyrelsen
6.  Övriga ärenden

Kvällens middag

En trerätters middag på Jacob Hansens hus. 
Svetstekniska föreningen subventionerar 
middagen med 200 kr för föreningens 
medlemmar. Observera att all dryck betalas själv. 

14 april 

09.00–9.30 Svetskommissionens ordinarie   
 årsmötesförhandlingar

09.30–10.00 Kaffe och registrering

10.00–10.20 Inledning av Fogningsdagarna 
 Mathias Lundin, vd Svetskommissionen

10.20–10:50 Ny beröringsfri teknik för kvalitetsmätning  
 av svetsar. Thomas Stenberg, KTH

10:50–11.20 Nya infallsvinklar på fogutformning för   
 utmattningsproblem. Erik Åstrand, Volvo CE

11.20–11:50 Additiv tillverkning – från prototyper till  
 produkter. Joakim Ålgårdh, Swerea Kimab

11:50 –12:20 Additiv tillverkning med tråd.  
 Lars-Erik Stridh, Högskolan Väst.  

12:20–13.15 Lunch

13.15–13:45  Dagens utmaningar vid rostfri stålproduktion  
 Johan Löthman, Sandvik  

13:45–14.15 Nya PED – vari består ändringarna?  
 Christina Persson, Inspecta

14.15–14.45 Innovativ lödning av plattvärmeväxlare  
 i rostfria stål. Niclas Bornegård, Swep 

14.45–15.15 Kaffe

15.15–15:45 Givande kundsamarbete: framtagning  
 av nytt lodmaterial för korrosiva miljöer. 
 Ulrika Persson, Höganäs

15:45–17:00 Digitala verktyg för den svetsande   
 industrin. Esab WeldCloud/Jens Eriksson 
 Kemppi ArcSystem/Ola Runnerstam 
 eQ1090, Force/Tomas Tränkner

17:00-17:10 Sammanfattning och avslutning

17:10–18.00 AW på hotellet bredvid

19.00– Middag i Svetstekniska föreningens regi

15 april

07.45 Samling

08.00 Bussen avgår 

08.30 Studiebesök Höganäs

10.00 Bussen går vidare  

10.30 Studiebesök  Lindhe

11.30 Studiebesök Liedholms 

12.30 Lunch på Hotell Horisont 

12.15 Bussen går vidare

13.30 Avslutning Helsingborg centralstation 

Vi reserverar oss för ändringar i programmet.
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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 14 april  
(10.00–17.00) inkl lunch.

• Middag på kvällen den 14 april och Svetstekniska 
föreningens vårmöte.

• Studiebesöken den 15 april.
• Lunch den 15 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.

Konferens
Jacob Hansens Hus, Norra Storgatan 21,  
252 20 Helsingborg, www.jacobhansenshus.se

Anmäl dig på www.svets.se/fogningsdagarna

Pia Borg, programansvarig
tel. 08-120 304 07  
www.svets.se/pia

Marie-Louise Enerlöv, 
utbildningsadministratör
tel. 08-120 304 08  
www.svets.se/marie-louise

Hotell
V Hotell Viking, Fågelsångsgatan 1, Helsingborg. Ett 
mysigt hotell som ligger granne med Jacob Hansens 
hus. 

Priset på större enkelrum (dubbelrum som enkel) 
är 1195:-/rum och natt, priset för mindre enkelrum 
är 1095:-/rum och natt inkl. frukost och moms. 

För att boka V Hotell Viking, ring: 042-14 44 20 och 
uppge ”svets”.

Clarion Grand Hotel, Stortorget 8–12, Helsingborg. 
Ett hotell ca tre minuters promenad från Jacob 
Hansens Hus.

Priset som gäller för enkelrum här är 1 295:-/rum 
och natt inkl. frukost och moms

För att boka Clarion Grand Hotel, ring 042-38 04 00 
och uppge bokningsnummer 17 24 65.

Samtliga rum betalas direkt till hotellen.


