
Flexibel produktion med fokus på formning och pressning - 

Högaktuellt tema på årets Techtank Conference 
I veckan är det dags för den årliga upplagan av Techtank Conference. En konferens 
som har kopplingar till klustret för fogning och formning och årets tema är högaktuellt 
för flera av klustrets medlemmar. 

Techtank Conference är en årlig mötesplats för 
tillverknings- och teknikföretag, forskningsinstitut 
och andra organisationer som vill hålla sig 
uppdaterade med aktuella trender inom innovativ 
tillverkning för industrinytta, med fokus på 
formning och stamping/pressning. Konferensen 
arrangeras av industriklustret Techtank i 
samarbete med det nationella 
applikationscentret Stamping and Forming 
Center of Excellence som drivs av RISE.  

Bildtext: Under konferensen kommer det att utföras ett test: ”Hot forming of AM-processed lightweight 
components” 

– Techtank Conference har under många år lyckats attrahera ett stort antal deltagare från 
hela landet, i år även internationellt, med en bra mix av representanter från industri, akademi 
och olika forskningsinstitut inom området formning och pressning. Vi ser att vi genom 
konferensen kan fylla en viktig roll som mötesplats och förmedlare av kunskap mellan just 
dessa målgrupper, berättar Karin Andersson som är kommunikationsansvarig på Techtank. 

Konferensen lockar även flera av medlemmarna i produktionsklustret för formning och 
fogning där Johan Berglund är koordinator. 

– Techtank-konferensen täcker in stora delar av ämnena som är intressanta för klustret 
formning och fogning, framförallt med tyngdpunkt på formning. Deltagarna i klustret är 
givetvis inbjudna att delta och det är vissa av oss som är engagerade både i klustret och i 
konferensen, säger Johan Berglund. 

Anledningen till årets tema ”Flexibel produktion 
- med fokus på formning och 
stamping/pressning” är de allt mer ökade 
kraven på skräddarsydda och individualiserade 
produkter som i sin tur ställer högre krav på 
produktionsflexibilitet.  

  

Bildtext: Karin Andersson, kommunikationsansvarig Techtank och Johan Berglund, koordinator för 
klustret formning och fogning. 

 

– Förhoppningen är att kunna ge deltagarna både ny kunskap, nya insikter och idéer inom 
området. Och givetvis i nästa steg att de kan dra nytta av detta i sina respektive 
verksamheter för att utveckla dem ytterligare. Vi hoppas också att konferensen blir en 
givande mötesplats där deltagarna kan interagera med varandra via våra så kallade breakout 
sessions och därigenom knyta nya kontakter för eventuella framtida samarbeten, berättar 
Karin Andersson. 

– Techtank Conference erbjuder deltagarna en ypperlig möjlighet att få direktkontakt med 
ledande forskare inom väldigt relevanta och aktuella områden, avslutar Johan Berglund. 


