
TEMA:
Testbädd för hybridfogning: 
uppkopplad  industri och nya material _ 
TID OCH PLATS:
Tisdag 20 mars 2018 
Swerea IVF, Argongatan 30, Mölndal  

För andra året bjuder vi in till Digi Demo Day, 
en intressant inspirationsdag för produktions
ansvariga inom svensk industri. Tisdagen den 
20 mars är du välkommen till Swerea IVF i 
Mölndal för demonstrationer och diskussioner 
kring digitaliserade produktionsflöden vid 
hybridfogning. 

I fyra stationer visas hur industriell fogning 
av multimaterial kan ske i praktiken och 
hur  processen kopplas samman digitalt. Vi 
 presenterar också LIGHTest, ett koncept som 
involverar flera fysiska testbäddar inom 

Digi Demo Day är ett brett samarbete kring den digitala utvecklingen inom svensk industri med fem innovationsprogram som 
arrangörer – LIGHTer, Innovair, Metalliska material, SIO Grafen och Produktion2030.

Välkommen till Digi Demo Day 2018!

 högvolymstillverkning av lättviktsmaterial,  
och visar hur de olika testbäddarna kan 
 användas och kombineras digitalt.

Flera av Sveriges stora tillverkningsföretag är 
representerade under Digi Demo Day och vi 
välkomnar speciellt dig som är produktions
ansvarig i ett mindre eller medelstort företag. 
Digi Demo Day syftar till att stärka svensk 
industris hela värdekedja. 

Anmäl dig nu 

METALLISKA
MATERIAL

Se program på nästa sida. >



09.30 Registrering och kaffe

10.00 Välkomna och introduktion  
Cecilia Ramberg, programchef LIGHTer

10.15 Därför behöver företag testbäddar 
för hybridfogning  
Bengt Nilsson, VD Lamera

  
10.35 Därför stödjer Vinnova testbäddar 

Margareta Groth, Vinnova

10.55  Digital säkerhet i produktion 
(talare kommer inom kort)

11.15 Introduktion till testbädden för 
hybridfogning

 Mats Lundin, VD Swerea IVF

 

Program 20 mars 2018
Moderator: Anna Davidsson, Volvo Cars

11.30 LIGHTest – testbädd inom hög volyms
tillverkning av lättvikts material  
Boel Wadman, Swerea  

11.50 Genomgång av eftermiddagens 
demonstrationer  
Lars-Olof Ingemarsson, Swerea 

12.00 Lunch  

13.00 Demonstration av testbädden för 
hybridfogning (fyra stationer) 

14.30 Testbädd Sverige  
Johan Harvard, Näringsdepartementet

 
15.00 Mingel med kaffe och tilltugg

Digi Demo Day är ett brett samarbete kring den digitala utvecklingen inom svensk industri med fem innovationsprogram som 
arrangörer – LIGHTer, Innovair, Metalliska material, SIO Grafen och Produktion2030.
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