
Workshop - Innovation Materials Arena 

Plats: Linköping, Mjärdevi Science Park, CreActive 12 juni 2017
Tid: kl 11.30-16.00 (start med salladslunch)

Framtidens material kommer i allt högre utsträckning att skräddarsys för olika tillämpningar 
med höga krav på hållbarhet, flerfunktionalitet och uppkoppling. Nya tillverkningsmetoder, 
exempelvis additiv tillverkning, kopplat till de senaste rönen inom materialforskningen ger idag 
oanade möjligheter till nya innovativa produkter med extrema krav på funktion, kostnad och 
återvinning.

Vi bjuder nu in alla intresserade aktörer till en workshop för att tillsammans ta fram förslag 
på hur regionens aktörer tillsammans kan tillgängligöra och omsätta forskning och utveckling 
som sker inom materialområdet i regionen samt vidare nationellt och internationellt till 
nya produkter och tjänster. Målgruppen är små- och medelstora företag, större industrier, 
forskningsaktörer, regioner och kommuner.

Under workshopen diskuterar vi ett konkret förslag att skapa en ”Innovation Materials Arena” 
i Linköping. Visionen är en regionalt placerad ”verkstad” med ändamålsenliga lokaler där vi 
samlar utrustningar, företag, forskningsaktörer och entreprenörer m.fl. under samma tak och 
därmed skapar en gynnsam miljö med  ”korskopplingar” mellan olika aktörer. Utgångspunkten 
är att bygga vidare på framgångsrika regionala initiativ inom materialområdet.

Som en utgångspunkt för diskussionerna börjar vi med följande tre huvudteman:

• Flerfunktionella lättviktsmaterial, automatiserade 
digitaliserade tillverkningsmetoder av högpresterande 
lättviktsprodukter, ex.vis. självdiagnostiserande material 
inbyggda sensorer, energilagring och styrningsteknik för 
flyg, rymd och industri.

• Uppkopplade ”smarta” material, exempelvis 
inbyggda system med kommunikation, självdiagnostik, 
sensorer och minnesmaterial etc. Här finns nära 
koppling till digitalisering, visualisering och flera 
användningsområden t.ex. lättviktsteknik.

• Högpresterande material, t.ex. korrosionståliga 
ytbeläggningar, legeringar för extrema miljöer och 
tillämpningar som bränsleeffektiva flygmotorer, 
gasturbiner och bilmotorer samt bränsleceller.



       Agenda: 
11.30- 12.00 Lunch (salladslunch) och mingel
12.00-12.50 Introduktion
12.00-12.15 Regional vision (Peter Larsson) 
12.15-12.30 Sankt Kors (Johan Kristiansson, Jan Åke Jonsson)  
12.30-12.40 Projektet “Smarta Material” (Angelika Bachinger, Swerea)
12.40-12.50 LIGHTer regional nod (Diana Ingvarsson, Swerea) 
12.50-13.00 Fibersensorer i material (Carola Sterner, RISE/Acreo )  

13.00–13.50 Exempel på utmaningar för industrin
13.00-13.10 Thin Film Electronics (Torbjörn Eriksson)
13.10-13.20 Ionbond (Greger Håkansson)
13.20-13.30 Saab (Tomas Ireman)  
13.30-13.40 Siemens (Magnus Hasselqvist)  
13.40-13.50 LinkoCare (Mehrdad Rafat)

13.50–14.40 Workshop (Urban Emborg)
- Samverkansbehov hos deltagarna, med vilka och hur? 
- Behov/nyttan av delad infrastruktur idag och på 5 års sikt
- Utvecklingsaktiviteter inom material hos deltagare

14.40-15.00 Kaffe och mingel
15.00 -15.30 Workshop fortsättning
15.30 -16.00 Summering och tidplan för fortsatt arbete

Välkomna!
Peter Larsson
Näringslivsutveckling, Region Östergötland 

Har ni frågor så kontakta:
Bengt Wälivaara, Swerea SICOMP, tel 013-252351 
Urban Emborg, Creo Dynamics, tel 0722 220557
Mikael Syväjärvi, Alminica AB, tel 0734 170165
Svjetlana Stekovic, Linköpings universitet, tel 013-286955
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