
 

Välkommen till seminarium om additiv tillverkning/3D-printing 
Torsdag 15 september kl. 9:30 - 14.00 
 

Program 

Kl. 9.30 -10.15  Registrering, Kaffe & Mingel 

Kl. 10.15-10.30  Introduktion. Bakgrund till - syfte med - och upplägg för dagens 
seminarium. Följt av 5 minuters nulägescheck på kunskaps- och 
implementationsnivån hos deltagande företag. Clas Mellby, Åsa K Jagre  

Kl. 10.30 -11.00  Dåtid - Nutid – Framtid: Från prototypframtagning till industriell 
serietillverkning. Möjligheter inom additiv tillverkning. Vad? Varför? 
Hur? – En framtidsorienterad bild med fokus på nytta och möjligheter. 
Ulf Qviberg, 3D Center Västervik. 

Kl. 11.00 -11.30  Produktionstekniker och material. Var är tekniken idag och vart är den 
på väg? Kompositer, metalliska material, Keramer. (Material och 
tekniker med fokus på områden relaterade till deltagande företag). 
Vilka kompetenser finns och vilken FoU bedrivs i regionen? Lars Nyborg, 
Chalmers; Per Nylén, Högskolan Väst & Sven Karlsson, Swerea  

Kl. 11.30 -12.30  Lunch och kaffe  

Kl. 12.30-13.45  Att ställa om – Från traditionell- till additiv tillverkning. För  ändrade 
förutsättningar och gränssnitt: Hur additiv tillverkning förändrar 
produktionstekniker, produktionsflöden, kompetensbehov, 
reservdelshantering, leverantörsflöden, logistikflöden och 
IP-rättigheter. Utmaningar från traditionell till AM ur ett 
processperspektiv: (Kortare ledtider, effektivare produktion, mindre 
resursåtgång, inget materialspill gör det möjligt att tillverka det 
omöjliga). Exempel: Hur startade vår resa, var är vi idag och vart är vi på 
väg? Per Nylén, Högskolan Väst; Peter Emvin GKN & Daniel Risberg 
Protech.  

Kl. 13.45 -14.00  Q & A  

Välkomna!  

Clas Mellby  

Näringslivsutvecklare, Tillväxtavdelningen, Uddevalla kommun, tel.0522-696189 

 

 



 

Hitta hit 

Adress: Östergatan 18A, Uddevalla. Om man åker tåg så är det till Uddevalla Östra station. Det finns 
från perrongen en gångtunnel under spåren i riktning mot Göteborg som rekommenderas. 

Ingång från hörnet Östergatan/Kungsgatan. Konferensrum: 1:12 som ligger rakt in i hjärtat av 
byggnaden på entréplan.  

Parkering 

Vänligen observera att parkeringen precis utanför huset kräver p-tillstånd. Istället finns 
parkeringsmöjligheter enligt kartan nedan. Det finns t.ex. ett P-hus rakt över Östergatan och det 
finns parkering Västgötavägen/Färgaregatan (ca 2 min promenad).   
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