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Alltså: teama ihop er med andra i era ansökningar! Vem vet, det kan tänkas ge synergieffekter
som sträcker sig långt in i framtiden...
Denna utlysning stänger 14 juni.

Mer information på VINNOVAS webbplats

Svensk produktionsforskning
kartlagd och sökbar
Nu finns en omfattande sökfunktion på webben där du kan finna mer information om ett stort
antal aktörer inom svensk produktionsforskning, och inom vilka områden dessa är verksamma.

Till sökfunktionen
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Sensorsystem fixar högre
kvalitet hos svetsade produkter
Varierande kvalitet på helheten då flera delar sammansvetsats kan orsaka onödigt materialsvinn
och stora ökade kostnader inom tillverkningsindustrin. Genom det Produktion2030-finansierade
forskningsprojektet RobIn utvecklas innovativa sensorsystem för att följa fogar vid lasersvetsning,
för att försöka eliminera problemet. Vad har hänt hittills i detta Produktion2030-finansierade
projekt? Vi har intervjuat Kjell-Arne Persson vid Swerea Kimab och Fredrik Sikström, Högskolan
Väst, som är verksamma inom projektet.

Läs om RobIn-projektet

Webbplatsen - i ständig utveckling
Under våren är det mycket nytt som har skett på vår webb. Den största skillnaden kanske märks
på framsidan, men det finns en hel del intressanta nyheter även innehålls- och funktionsmässigt.

En webbplats behöver ständig förnyelse och utveckling för att vara till nytta för användarna.
Därför tar vi gärna emot feedback från er som läsare. Gå gärna in på sidan och ta en titt. Hittar ni
den information ni söker? Är det något som saknas?

Ge oss gärna feedback om vår webb!
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Digital djupgrävning om
operatörers välbefinnande
Forskningsprojektet Digitaliserat välbefinnande (DigIn) visar hur välbefinnande hos montörer kan
mätas digitalt och demonstrera hur data kan användas och presenteras i realtid. Tekniska
lösningar som mäter bio-data har testats i lab-experiment på Chalmers i Göteborg. Hur påverkas
operatörens produktivitet och upplevelse av yttre faktorer som ljud, ljus och stationslayout?

Läs mer om resultaten från projektet DigIn
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En mässvecka på Elmia med
fokus tillverkningsindustri
Mellan 10-13 maj 2016 pågick parallellt fyra mässor för tillverkningsindustrin på Elmia i
Jönköping: Elmia Automation, Elmia Svets och Fogningsteknik, Elmia Verktygsmaskiner och Elmia
Plåt. Produktion2030 fanns representerade under hela veckan. Läs mer om några reflektioner
därifrån.

Läs mer om tillverkningsindustri-mässorna på Elmia
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Digitalisering i svensk industri –
hur kan det se ut i verkligheten?

Är du intresserad av innovation, digitalisering och svensk industri? Välkommen att ta del av
resultat från våra 12 digitaliseringsprojekt, som nu kommit i hamn.
Evenemanget äger rum 7 juni på VINNOVA. Vi har några få åhörarplatser kvar, först till kvarn!

Läs mer om resultateventet och anmäl dig

Produktion 2030
Storgatan 5
Box 5510
114 85 Stockholm
08 - 782 09 04

programkontoret@produktion2030.se

För att avregistrera dig från våra utskick, klicka här.


