BRANSJEUTVIKLING

BRANSJEUTVIKLING

BRANSJETREFFET 2018 LEGGES TIL SANDANE:

Toppmøte for hele plast-verdikjeden
Teknologi- & Polymerdagene, som de to
siste årene har vært
vellykket avviklet på
Raufoss/Gjøvik, gjør nå
et spennende forsøk
ved å gå i spann med
det driftige industrimiljøet i Nordfjord. Plastog Komposittkonferansen 2018 er besluttet lagt
til Sandane 30. og 31. mai
2018. Hold av dagene!

nytt innenfor 3D- og 4D-teknologi/additiv
produksjon. Hvor går utviklingen? Og
hvor fort går den?

30.-31. mai 2018
på Sandane

Utstillere inviteres selvfølgelig. I fjor og
året før var det over 20 utstillere som fant
veien til Gjøvik. Nå skal vi lose dem til
Trivselshagen i Sandane – der konferansen og utstillingen vil finne sted i svært
egnede lokaler.

Av Asle Isaksen, asle@plastforum.no

En bredt anlagt programkomité har
startet arbeidet med Plast- og Komposittkonferansen 2018. Komiteen håper ved
juletider å kunne legge fram et program
som gir hele polymerbransjen og mange
av kundene våre appetitt på å høre/lære
mer.
Vi tør love en spennende reise gjennom
hele verdikjeden, fra materialer, maskiner, prosesser og til gjenvinning/miljø/
sirkulær økonomi. Og vi lover selvfølgelig
å presentere noen nyheter og suksesshistorier som kan gi opphav for flere til å
tenke i nye, innovative baner.
Polymere materialer – les: plast, har
fått og får masse «juling» i media, blant
mange i befolkningen og hos enkelte politikere. Noe kritikk kan være berettiget,
men langt mer bunner i mangel på kunnskap hos dem som ytrer seg.
Plast- og komposittkonferansen 2018 skal
gi klar beskjed om bærekraftige materialer, fra fossilt opphav, eller fra biologisk.
Vi skal fortelle om bærekraftige løsninger
og tankesettet knyttet til sirkulær økonomi står sentralt i hele konferansen.
Opplegget vil bli som det har vært på
Polymerdagene de siste 10-15 årene: en
faglig og sosialt anlagt konferanse over
drøye halvannen dag, med veksling mellom plenum og gruppesesjoner. Det leg14

5Sandane, har vakker natur, topp konferansearena, historisk hotell og egen flyplass! Nå
inviteres plast-, PUR- og komposittindustrien til bransjetreff i mai 2018. Fjelltoppen midt i bildet
heter for øvrig Ryssdalshorn. Foto: Eyolf Johnsen

ges opp til egne sesjoner for:
• materialer
• PUR
• kompositt
• sprøytestøping
• 3D/additiv produksjon
• sirkulær økonomi

(evt. vil sirkulær økonomi og tankegang
gjennomsyre så mye av det som presenteres både i plenum og i parallellsesjonene
at egen sesjon er unødvendig).
Bedriftsbesøk jobbes det med. Trolig
vil to av stedene som kan besøkes bli kar-

5Kultursalen i Sandane sørger for god sitteplass til alle. Her vil lyd og synsinntrykk
bidra til maksimal formidling av fagkompetanse. Foto: Edvin Andre Hugvik
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bonfiberverftet Brødr. Aa i Hyen og Strukturplast (produksjon av PUR-produkter)
i Sandane. Det jobbes med et opplegg for
sprøytestøperne og en tretimers økt om
polymerkompetanse og eller tilsvarende
for dem som vil lære og høre mer om siste

Sandane er et flott sted og området er
på sitt vakreste i månedsskiftet mai/juni:
blågrønn fjord, blomstrende frukttrær og
snø på fjellene. Det er bestilt sol og vakkert vårvær!
Med hånden på hjertet, vi kan love fantastisk flotte lokaliteter for arrangementet.
Trivselshagen/Kultursalen i Sandane sørger nemlig for god plass til både plenumssamlingen, fagsesjonene, for utstillerne
mm. Se bildene!
Og vi prøver å få plassert så mange som
mulig på ærverdige og historiske Gloppen hotell, tre-fire minutters gange fra
konferanselokalene. Her vil det serveres
festmiddag, det kan mingles og etableres
nettverk.
Nevnes skal også at Sandane har egen
flyplass, 10 minutter fra konferanselokalene. Egne busser/maxitaxier vil sørge for
transporten til og fra. Widerøe har lovet
å sette opp ekstrafly til Anda flyplass dersom ruteflyene skulle blir fulle.
Program og påmeldingsinformasjon
kommer om en stund. Likevel tar vi
en liten oppfordring her og nå: sett av
dagene 30. og 31. mai 2018 til Plast- og
komposittkonferansen.

Plast- og Komposittkonferansen 2018
er et samarbeid mellom følgende institusjoner/kontaktpersoner som jobber med opplegget:
NTNU: Harald B. Jøsendal: harald.b.josendal@ntnu.no
SINTEF Raufoss Manufacturing/i4plastics: Silje Aschehoug, Silje.Aschehoug@sintef.no
Norsk Komposittforbund: Paal Fischenich, fischmt@online.no
Brødr. Aa: Lars Endre Gimmestad, leg@braa.no
Easyform: Erlend N. Kvalheim, erlend@easyform.no
Strukturplast: Vetle Ottersen, vetle@strukturplast.no
Forum for sprøytestøping: Erik Andreassen, erik.andreassen@sintef.no
Norner: Ole Jan Myhre, olejan.myhre@norner.no
Plastforum: Asle Isaksen, asle@plastforum.no
Med backing fra Nordfjord Teknologiutvikling og med Maritim Forening Sogn og Fjordane som
sekretariat/administrativ drivkraft, er bransjetreffet 2018 i trygge hender!
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5Grupperommene i Trivselshagen,
en rekke større og mindre rom, er ypperlig
egnet for gruppesesjonene. Foto: Edvin Andre
Hugvik

5Utstillingen vil finne sted i foajeen
nær kantinen i Trivselshagen. Her vil utstillerne
få gode vilkår. Alle pauser og kaffeservering vil
finne sted i dette området. Foto: Edvin Andre
Hugvik

5Gloppen Hotell er det historisk sus over.
Her vil det bli servert festmiddag og mange av
oss skal bo her under arrangementet. På bildet ses styret i Norsk Komposittforbund foran
hotellet, tatt i forbindelse med forbundets årsmøte våren 2017. Foto: Asle Isaksen

Har du forslag til
temaer
og/eller foredragsholdere som du mener
bør ha innslag på konferansen, nøl ikke
med å ta kontakt med noen i komiteen –
se navn og e-postadresser i rammesaken
til venstre.
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