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1 juni startade ett unikt projekt som med 
säkerhet kommer få en stor betydelse för 
industrin och näringslivet. Det handlar om ett 
projekt inom 3D-printing (Additive Manu-
facturing, AM).

AM är på snabb frammarsch. Många större 
företag, ett av dem är Siemens, har påbörjat 
användning av detta i sin produktion med 
enorma framgångar. AM påverkar flera 
processer i företag som exempelvis digitali-
sering av ritningar, materialval och kopplade 
system för att skapa effektiva processer. Allt 
detta är delar av de styrkeområden som finns 
identifierade av Region Östergötland för en 
konkurrenskraftig industri inom näringslivet i 
regionen.

Ett första steg är att genomföra en förstudie. 
Där tar vi tillvara på den kunskapen om 
3D-printing som redan finns hos bland annat 
Siemens och Curt Nicolin Gymnasiet (CNG). 
Det finns en tydlig möjlighet och ambition att 
skapa en plattform inom AM med fokus på 
ökad tillgänglighet till tekniken. Plattformen 
ska vända sig både till skolor och företag, 
som kan utbilda sin personal och även nå  
framtida arbetskraft. 

– Förstudien tillsammans med akademi, 
kommuner och näringsliv syftar till att skapa 
bästa möjliga förutsättning för att bli en 
världsledande region inom additiv tillverk-
ning. Vår målsättning är att skapa möjlighe-

ter för att bedriva forskning inom AM, säger 
projektledare Jens Zetterstedt och fortsätter:

– Vår förstudie kommer att ge oss svar 
på teknikens för- och nackdelar. Men redan 
nu finns positiv erfarenhet från företag som 
använder AM idag. Det ger möjlighet till 
att tillverka detaljer så nära färdiga mått 
som möjligt, med mindre spill jämfört med 
konventionella bearbetningsmetoder. Man 
kan skapa mer avancerade geometrier, 
möjlighet till lägre vikt och högre hållfasthet. 
Det kan leda till bättre energieffektivitet i 
själva slutprodukten. Ett område som behöver 
utredas är miljöpåverkan och hanteringen av 
de pulver som används vid 3D-printing. 

Förstudien ska vara klar i februari 2018. 
Då tas beslut om nästa steg i projektet.

– Idag finns tankar att bygga en mobil 
AM-verkstad som ska vara tillgänglig för 
företag. I verkstaden kan man testa och 
lära sig tekniken för att sedan ta nästa steg 
och investera i utrustning. Parallellt ska en 
utbildningsplattform arbetas fram för att 
utbilda både skolor och företag, säger Jens 
Zetterstedt. 

Deltagare i förstudien är Siemens, Energi-
riket, CNG, Linköpings Universitet, Mjärdevi 
Science Park, Finspångs kommun, Mjölby 
kommun, Region Östergötland, Finspångs 
Allmekano, Finspångs Finmekaniska och 
Johsjö Industri AB. 

UNIKT PROJEKT INOM 3D-PRINTING

Efter en kall vår är äntligen sommaren här. 
Under våren har vi arbetat för att starta en 
förstudie inom 3D-printing (Additive Manu-
factoring, AM) samt att forsätta arbetet med 
att starta energinätverk i Östra Mellan-
sverige. 

Projektet med 3D-printing har en gedigen 
projektgrupp som borgar för att vi kan 
komma fram till ett bra resultat. Läs mer här 
till höger.

Under april deltog vi i mässan Energiting 
i Eskilstuna. Där fick vi intressant input i 
bland annat energieffektivisering som görs 
hos Volvo Construction Parts vilket skapar 
systematik och engagemang. Vi berättar 
om detta i framtida nyhetsbrev.

När det gäller vårt eget energieffektivise-
ringsprojekt har det bland annat mynnat ut 
i en planerad samverkan med Katrineholms 
kommun. De är också igång med att energi-
effektivisera små och medelstora företag. 
Det är inte helt okomplicerat med alla på-
gående aktiviteter. Det finns en risk att 
företag inte blir intresserade om det är för 
många aktörer som kontaktar dem i samma 
ärende. Vi tänker oss en samordning där vi 
kompletterar varandra och fångar rätt före-
tag till rätt insatsprogram. Tanken är även 
att se om detta upplägg kan fungera på 
andra städer som är i samma fas, exempel-
vis Linköping. 

Vidare arbetar vi med planering av en 
speedinnovation för alla gymnasieskolor 
i Östergötland torsdag14 september. Där 
kommer vi att fokuserar på att lösa ett eller 
flera problem som kommer från företag. 

Solenergi är alltid ett intressant område. 
Tillsammans med Cleantech, Energikontoret 
och Fastighetsägarna arrangerar vi ett 
seminarium tisdag 19 september, med fokus 
på finansieringslösningar. 
Läs mer på nästa sida. 

Håll dig uppdaterad om vad som händer 
i Energiriket på www.energiriket.com.

Trevlig läsning och glad sommar!

VD JENS ZETTERSTEDT                        
HAR ORDET
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VILL DU OCKSÅ 
HYRA SOLCELLER?
Priset på solpaneler blir allt billigare och 
antalet installationer har ökat explosions-
artat de senaste åren. Välkommen till fru-
kostseminarium tisdag 19 september på 
Cleantech Park i Linköping. 

I samverkansmöten mellan Energiriket och  
Energikontoret har frågan att skapa möjlig-
heter till att investera i solenergi lyfts fram.
I takt med den ökade efterfrågan på sol-
celler har också antalet affärsmodeller kring 
nyckelfärdiga lösningar för företag ökat. 
Det medför helt nya möjligheter att öka mil-
jöprestandan för ditt företag och samtidigt 
tjäna pengar på hållbarhet. 

Cleantech, Energikontoret, ETC El, Sun 
Solutions, Fastighetsägarna och Eneo 
Solutions finns på plats för föredrag och 
frågestund.

Mer information och anmälan hittar du 
på www.framtidenssolel.se 

NYA MEDLEMMAR
Vi är glada att presentera två nya med-
lemmar i Energiriket: Phoenix Biopower 
och Navic Energipartner.

Phoenix Biopower utvecklar framtidens 
biobränsleeldade elproduktionssystem: BTC. 
Missionen är att nå 60% elektrisk verknings-
grad från biomassa till år 2030.

Läs mer på www.phoenixbiopower.com.

Navic Energipartner erbjuder helhetslös-
ningar inom energieffektivisering och kan 
hjälpa fastighetsägare och företag hela 
vägen från kartläggning via energi-
optimering till installation.

Läs mer på www.navic.se

Energiriket var på näringslivsmässan i Norrköping 11-12 maj. 
Det var en lyckad mässa med flera intressanta möten och föreläsningar. Cirka 150 utställare 
fanns på plats på Stadium Arena och vi fick lyssna till spännande föreläsningar av bland 
annat Tesla och E.ON. Dessutom hade mässan besök av politiker för att debattera kring 
hållbarhet och framtida stadsplanering i Norrköping. 
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NÄRINGSLIVSMÄSSAN I NORRKÖPING

Energirikets Johanna Sivesson tillsammans med några av våra partners.


