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Swerea MEFOS besöktes av HM Konungen och
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien genomför årligen ”IVA:s Kungliga teknikresa”. I år var
målet Norrbotten med besök i Kiruna och Luleå. Innovationer och teknik, och dess bidrag till
tillväxt och nya jobb, var temat för resan och ett besök på Swerea MEFOS stod på programmet
under resans andra dag, den 16 oktober.
Delegationen anlände medan årets första snö föll. Under rundvandringen i försöksanläggningen
berättade vd Göran Carlsson om varför företag från hela världen söker sig hit, och vad som gör oss
till en spännande arbetsplats för experter från många länder. Deltagarna fick se stora delar av
försöksanläggningen, från smältugnar till valsverk. En kort demonstration hölls också i Swerea
MEFOS egenutvecklade stränggjutningssimulator, en unik utrustning där vi bland annat utvecklat
en patenterad metod för flödesstyrning inom stränggjutning.
– Flera av deltagarna uttryckte stort intresse för vår verksamhet och var imponerade över den skala
på försöksutrustningen som Swerea MEFOS har, säger Göran Carlsson, vd för Swerea MEFOS,
och tillika ordförande i IVA:s avdelning för kommitté för Bergs- och Materialteknik. – Vi är stolta
för att IVA gett oss förtroendet att vara värd för ett av delegationens företagsbesök. Det var också
trevligt att få presentera oss för Norrbottens nya landshövding Sven-Erik Österberg.
Bland övriga deltagare fanns ledande personer från svenskt näringsliv, Tillväxtverket, RISE
Holding och universitet.
Andra företag som besöktes var bland andra LKAB, Luleå tekniska universitet och Metasphere.
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Fakta Swerea MEFOS
Swerea MEFOS är ett forskningsinstitut för stål- och metallindustrin. Vi finns i Luleå och har ett 90-tal medarbetare
inom områdena processmetallurgi, värmning, bearbetning, miljö- och energiteknik. Vi har kompetens och erfarenhet på
högsta internationella nivå, bland annat från försöksverksamhet i halvstor skala. Vår omsättning är ca 140 Mkr per år.
Fakta Swerea
Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produkt- och
produktionsteknik. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och kunder och att stärka konkurrens- och
innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 500 medarbetare och omsätter 600 Mkr/år.
Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och
Swerea SWECAST) Verksamhet finns i Luleå, Jönköping, Mölndal, Piteå och Stockholm. Swerea KIMAB har även
verksamhet i Brest och St Etienne i Frankrike.
Swerea MEFOS AB
Box 812
SE-971 25 Luleå, Sweden

Aronstorpsvägen 1
SE-974 37 Luleå, Sweden

Phone +46 (0)920 20 19 00
Telefax +46 (0)920 25 58 32

mefos@swerea.se
www.swereamefos.se

Demonstration av stränggjutningssimulering, Foto: Swerea Maria Åsén
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