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Näringslivsnytt
Näringslivsnytt ges ut av Katrineholms kommun. Enheten Näringsliv arbetar långsiktigt med 
insatser som skapar förutsättningar för en positiv utveckling för ett bättre näringslivsklimat, 
fler företag, fler arbetstillfällen och fler invånare.
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https://www.nyforetagarcentrum.se/katrineholm/
https://www.almi.se/stockholm/
http://katec.se/
http://www.leadersodermanland.se/
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Det går tyvärr inte att undvika att nämna ordet Corona. 
Inställda möten och evenemang påverkar oss. Det berör 
oss alla inte bara att man kan bli sjuk, det kommer tyvärr 
fortsatt ge ekonomiska konsekvenser vare sig det gäller 
näringsliv eller det privata. 

I min senaste krönika såg jag en ljusning och en 
viss återhämtning under 2020 om inte någon yttre 
omständighet skulle påverka oss kraftigt, vilket tyvärr 
inträffat. 

Ingen vet exakt vilka konsekvenser detta kommer ge 
men att det ger konsekvenser kan vi vara helt säkra på. 

Vi hoppas att de åtgärder som är gjorda och fortsatt 
görs ger önskad effekt. Vi har haft utmaningar förr och 
lyckats komma igen och det kommer även denna gång 
vara det som står i historieböckerna. 

Det finns många som sliter med frågor och vi kommer 
göra det vi kan för att få igång en återhämtning så snabbt 
det går.

Kan vi hjälpa till på något sätt så finns vi här. Får vi några 
indikationer på nyheter såsom exempelvis stödprogram 
eller liknande så skickar vi ut information omgående. 

Vi håller oss löpande uppdaterade om vad som händer 
både regionalt och på riksplanet.

Vi jobbar vidare i skuggan av Corona med ett antal 
projekt för att fortsatt sätta Katrineholm på kartan och stå 
starka för framtiden.

Samverkan och framåt!

Corona – ett virus som berör oss alla
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Katrineholms kommun tillsammans 
med KFAB, KIAB och Sörmland 
Vatten AB beslutar att följande 
näringslivsfrämjande och 
föreningsfrämjande åtgärder 
ska vidtas omedelbart inom 
kommunkoncernen:

•  Betalningsanstånd kan ges till 
företag efter överrenskommelse 
vid förfrågan, på avgifter inom 
vatten och avlopp, sophämtning, 
tillstånd- och tillsynsavgifter enligt 
bland annat miljöbalken, plan- och 
bygglagen, alkohollagen samt nya 
tobakslagen till och med sista maj.

•  Betalningsanstånd kan ges för 
företag efter överrenskommelse 
vid förfrågan, på markarrenden, 
hyror i kommun- och KFAB/Kiab 
ägda lokaler och anläggningar till 
och med sista maj.

•  Inriktning att korta ned betaltider 
till kommunens leverantörer 
genom skyndsam hantering av 

fakturor och betalning av dessa för 
att på så sätt bidra till att stärka 
företagens likviditet.

•  Kommunens riktlinjer ska 
möjliggöra att restauranger 
kan öppna sina uteserveringar 
omedelbart (om Polisen beviljar 
ansökan).

•  Möjliggöra större markupplåtelser 
än vanligt för uteserveringar.

•  Underlätta för butiker som i 
mindre skala vill flytta ut sin 
verksamhet på gatan.

•  Avbokningsavgifter för kommunala 
lokaler tas inte ut.

•  Verksamhetskritiska tillstånds- och 
tillsynsärenden prioriteras.

•  Tillsyn vid verksamheter sker enligt 
behov och tid för genomförande av 
åtgärder enligt gällande lagar och 
regler med hänsyn till företagens 
situation.

•  Restaurang Gjutaren vid 
restaurangskolan stängs den 25 
mars.

•  Åtgärderna gäller från och med 23 
mars.

Mer information finns på våra 
coronasidor.

Coronaviruset

Kommunens åtgärder
till företag & föreningar

https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/kris--sakerhet/corona-virus/katrineholms-kommuns-arbete-med-corona-covid-19.html
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Almis lånefond 
förstärks med
3 miljarder kr
Almi har en viktig roll i att bidra till att kreditförsörjningen till svenska små och 
medelstora företag fortsätter att fungera. Det nya coronavirusets spridning 
har stora effekter på ekonomin i Sverige och globalt. Därför är det centralt att 
myndigheter och statliga aktörer har de verktyg som behövs för att minimera 
smittans samhällsekonomiska kostnader. 

För att lindra de negativa konsekvenserna för företagen är det centralt att 
kreditförsörjningen till företagen fortsätter att fungera. Här har Almi en viktig roll 
att fylla och regeringen ställer därför nu nödvändiga resurser till förfogande.

För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning 
och för att möta företagens behov har regeringen fattat beslut om att förstärka 
Almis lånefond med 3 miljarder kronor. Samtidigt tillförs Almi extra resurser för 
att kunna möta det snabbt ökande antalet företag som vänder sig till Almi. 

Almis kompetenta medarbetare har lång erfarenhet av att stötta svenska små och 
medelstora företag. Almi erbjuder finansiering och affärsutveckling och finns nära 
företagen med 40 kontor över hela landet. Med denna förstärkning av lånefonden 
kommer Almi att ha en hög beredskap för att möta behoven hos de bärkraftiga 
företag vars verksamhet nu drabbas negativt till följ av coronavirusets spridning. 

Små och medelstora företag i Sverige med potential till en positiv utveckling kan 
redan idag ansöka om lån på almi.se

 – Vi ser tydliga negativa effekter för svenska företag till följd av viruset. Samtidigt 
är samhället beroende av ett fungerande näringsliv och livskraftiga företag. Nu 
ges Almi välbehövliga resurser för att möta företagens ökande behov säger Göran 
Lundwall, vd Almi.

Läs mer här.

Samlad 
info 
Vi har på katrineholm.se samlat 
information som du som 
företagare behöver veta. Vi 
håller denna uppdaterad med 
aktuella information från stat, 
myndigheter och andra aktörer. 
Läs mer här. 

Tusen 
tack! 
Vi gjorde ett utskick med vädjan 
om hjälp. Detta mail sändes ut 
den 20 mars brett till alla i vårt 
näringslivsregister. 

Vård och omsorg har idag 
på grund av Coronaviruset 
stort behov av munskydd och 
desinfektionsmedel. Har du i din 
verksamhet något av detta och kan 
avvara en del till vård och omsorg, 
så kontakta mig för samordning. 
Tobias Plantin, Säkerhetschef 
0150-48 80 97 

Vilket gensvar det blev! 
Vi fick, och får fortfarande in 
en hel del svar och många 
munskydd, desinfektionsmedel 
och annat skyddsmaterial.  
Tack för all hjälp! Det gör skillnad. 

Evenemang flyttas
Näringslivsdagen som skulle arrangerats fredagen den 
27 mars på Hedenlunda slott har flyttats till fredagen den 9 okt.

Morgonsoffan som skulle arrangerats på Bruket i Hälleforsnäs 
fredagen den 3 april flyttas till fredagen den 6 november. Julia 
Rosqvist är som vanligt programledare och presentatör. Inga 
ändringar i det ordinarie programmet för Morgonsofforna vilket 
innebär tre morgonsoffor i höst; fredagarna 2 okt, 6 nov och 4 dec.

KatrineholmsGalan flyttas också från den 18 april till hösten. Nytt 
datum är den 3 okt.

Näringslivsdagen är kostnadsfri. Frukost och fika ingår (anmäl ev allergier). Sista anmälningsdag 17 mars.

Obligatorisk anmälan och information: https://forms.gle/1riVjbDgkDgy4nBV6

Kontaktperson: louise.magnusson@kfvmarknadsforing.se, 072-502 04 60

DAGENS GÄSTER MODERATOR

DAGENS PROGRAM

07.30–08.00  Frukost och mingel

08.00 Välkommen till Näringslivsdagen

08.05–08.35 Paneldiskussion under ledning 

 
av dagens moderator 

 
Katarina Hultling

08.35–08.55 Katarina Hultling presenterar och

 
intervjuar de tre kommunernas

 
näringslivschefter

08.55–09.40 Föredrag av Ossian Stiernstrand

09.45–10.15 Kaffepaus

10.15–10.55 Föredrag av Beatrice Ask

11.00–11.50 Föredrag av Bert Karlsson

12.05–12.20  Utdelning av priset 

 
Årets företagare KFV 2020

12.20–12.30 Summering och avslut av dagen,  

 
Katarina Hultling

OBS! Tiderna är cirkatider.

Bert Karlsson är en av Sveriges 

mest kända människor och entreprenö-

rer. Han har under sin digra karriär rört 

sig likt en kameleont genom svenskt 

näringsliv, ständigt på jakt efter nya 

utmaningar och affärsmöjligheter. 

Ossian Stiernstrand är ekonomie 

doktor från Göteborgs universitet 

och utvecklingschef på Göteborg & 

Co som har till uppgift att marknads-

föra Göteborg som turist-, mötes- och 

evenemangstad. Ossian har konstruerat 

EventImpactCalcu lator, en kalkylator 

som tar evenemangplanering till nya 

höjder, och beskriver dessutom vilka 

grundläggande drivkrafter som skapar 

ökad attraktivitet inom destinationsut-

veckling.

Beatrice Ask har varit skolminister 

resp justitieminister. I riksdagen har 

hon bl a varit ordförande i flera utskott, 

senast Försvarsutskottet.  Hon tillträdde 

som ny landshövding i Södermanlands 

län den 1 januari 2020.

BERT KARLSSON

OSSIAN STIERNSTRAND
BEATRICE ASK

Katarina Hultling är en av 

Sveriges mest erfarna och kun-

niga moderatorer. Många kanske 

känner igen Katarina Hultling 

som programledare på sporten 

i SVT. Hon har även arbetat som 

samhällsjourna-

list i TV under

flera år.

KATARINA

HULTLING
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Arrangörer:

Utställare:
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ARRANGÖRER:

MORGONSOFFAN KATRINEHOLM, FLEN, VINGÅKER  –  EN MÖTESPLATS FÖR FÖRETAGSAMMA MÄNNISKOR

Missa inte årets andra Morgonsoffa. Frukost med en massa mingel och nätverkande 07.30–08.00.  
Möjlighet till extra mingel efter programmet 09.00–10.00. Evenemanget är gratis. 
Bindande för anmälan se länk nedan. Övriga morgonsoffor 2020: 2 oktober och 4 december.

BINDANDE ANMÄLAN: https://forms.gle/5WdhMzi7cY721LLh8

FREDAG 3 APRIL KL 7.30–9.00, BRUKET HÄLLEFORSNÄS
DAGENS VÄRDAR:

Flens kommun och Forum Flen

Julia Rosqvist
Programledare och presentatör Nina Wande

Kreativ producent, Idéfarmen i Dunker
Eventbyrån & upplevelsegård som vrider
och vänder på tillvaron.

Styrbjörn Holmberg
Samhällsanalytiker på Region Sörmland

Martin Alsander
Styrelseledamot Stampen Media AB

FLYT
TAS

FLYT
TASVÄLKOMMEN TILL ÅRETS PARTY!

På scenen: ABBA-tributebandetSUPERTROUPER
MARTINOLSSONKvällensdiscjockey

JOVANRADOMIRKvällenskonferencier

FESTEN BÖRJAR KL 18.00
ENTRÉ:

Parkett 750:- |  Hylla A-läge 750:- |  

Hylla B-läge 700:- |  C-läge 650:- |
I entrébiljetten ingår galasupé,  

underhållning och dans.MENY: 
Välkomstdrink. Förrätt. Varmrätt.  

Två glas öl/vin, kaffe med något sött.
BILJETTFÖRSÄLJNING:

Katrineholms Turistinformation,  
Stationsplan 1, 0150-44 41 40

info@kfvmarknadsforing.se

Under KatrineholmsGalan hyllar vi 

ÅRETS AMBASSADÖR och ÅRETS ELDSJÄL  

DJ Martin Olsson aka DJ Lightsoul 

 
Erfarenhet från en riktigt bra blandning av gig på klubbar, privata 

fester, skoldiscon, rave, konvent  
och bröllop.  

För mig, 3 väldigt viktiga grundpelare för att DJ:a: mjuka 

övergångar mellan genre och tempo, dansbara låtar med mycket 

energi och känna av var publiken befinner sig just nu. 

 
Har en grym känsla för att spela musiken som får dansgolvet att 

lyfta. 
 

Ställen jag spelat på: Cinderella, Minninge loge, Rockelstad slott, Ironsport Club, Studio S7, Arbis, 

Liquid, Club Riva, Restaurangtorget, Berg 211, Smedjan, Hedenlunda slott, Odd Fellow, SAIK, 

Bäckstugan, Håcknesta, Dufweholms herrgård, Stora Djulö, Hotel Statt, Bomans hotell, Safiren, Närcon, 

Martins loge, NCV, Pitchers, Slottsparken Vingåker, Båsenberga, Amazon, Hugo, Orsa hembygdsgård, 

Flygarn, Mozarella, O´Learys, The Public. Städer jag spelat i: Norrköping, Västerås, Flen, Finspång, 

Katrineholm, Göteborg, Vingåker, Stockholm, Linköping, Nyköping, Örnsköldsvik, Eskilstuna, Trosa, 

Sparreholm, Uppsala, Orsa. Utomlands: Grabbarna Grus Beach Club, Magaluf, Spanien 

 
Utbildningar: Svenska DJ-skolan, Magaluf 2 veckor. Lärare Jojjan och AL. Genesis DJ-kurs. 3 dagar. 

Lärare RoKKaz. Pyroteknik: Smålands krutbruk. 

 
Meriter: Lightjockey åt John Flemming på Technostatefest, ansvarig och roddat ljud och ljus till 1000 

pers-fest, ansvarig (ljud, ljus och dekor) för Rave forest  på Närcon 2016, statistansvarig på Kolmården 

under halloween i fyra år. Karaokevärd på Cinderella. Badhusdisco för 300 pers, pulkadisco för 450 

pers.  
 

Egen utrustning: 6 st 15” toppar, 6 st 18” basar, diverse ljuseffekter, ljusstyrningsdator, elverk, dekor 

mm. 

Martin Olsson aka DJ Lightsoul

EventX i Katrineholm AB 

martin@eventx.se

Innehar F-skattebevis 

070 - 47 13 516 

Arrangör:

i samarbete med:

FLYTTASFLYTTAS

https://www.almi.se/nyheter/nationella/almis-lanefond-forstarks-med-3-miljarder-kronor/
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/kris--sakerhet/corona-virus.html
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Kompaktgrafikjärn med den 
engelska förkortningen CGI 
(Compacted Graphite Iron) är 
en gjutjärnstyp som ligger mitt 
emellan gråjärn och segjärn. 
Det förenar gråjärnets goda 
ljuddämpande egenskaper och 
värmeledningsförmåga med 
segjärnets höga hållfasthet och 
seghet.

– Gråjärn utan kol blir stål som 
är hårt. Grafiten tillför saker som är 
bra, förklarar Steve Wallace, som är 
produktionschef på SinterCast.

Det krävs ett mikroskop för att 
visa skillnaden mellan de här olika 
typerna av järn, men kort beskrivet 
så liknar CGI:s grafitform gråjärnets 

men har en grafitform som ökar 
hållfastheten jämfört med gråjärn. CGI 
är också 75 procent starkare och 45 
procent styvare än vanligt gråjärn och 
aluminium.

– Segjärn, som tillverkas 
hos exempelvis SKF, har lägre 
värmeledningsförmåga, leder ljud 
bättre och används inte alls i motorer, 
säger Steve Wallace.

Lennart Bäckerud, professor vid 
Stockholms Universitet, forskade 
under tidigt 80-tal fram den bästa 
metoden för att framställa CGI.

CGI framställs genom att man till 
en järnsmälta med låg svavelhalt, 
strax innan gjutningen tillsätter en 

I början av 90-talet etablerade sig SinterCast i 
Katrineholm. Företaget levererar processtyrnings-
system för produktion av kompaktgrafitjärn. Ett 
järn som i första hand används vid produktion av 
motorblock, cylinderhuvuden och andra komponenter 
som avgasgrenrör och turbohus för framför allt större 
diesel- och bensinmotorer för fordon och kraftindustri. 
SinterCast är i dag världsledare inom sitt område.

SinterCast är 
världsledande
i sin bransch

35
gram korrigerande 
magnesium per ton 
tillsätts i genomsnitt 
den smälta järn–
massan.



7

Steve Wallace, produktionschef och Daphner Uhmeier, ekonomichef på SinterCast

mycket noggrant avvägd mängd 
magnesium, mellan 0,009 procent 
och 0,012 procent. Marginalerna är 
alltså ganska små för att få fram ett 
kompaktgrafikjärn av god kvalitet 
och stora krav ställs därmed på 
processtyrningen.

– Trixet är att få till den 
koralliknande strukturen. Det är 
känsligt. Som att balansera ett ägg 
på en knivsegg. Ej precisa tillsatser av 
magnesium gör att det tippar över åt 
ena eller andra hållet och mixen blir 
fördärvad, säger Daphner Uhmeier, 
som är ekonomichef på SinterCast.

– Våra kunder är oftast 
underleverantörer till biltillverkare 
och varje komponent man gör har 

ett eget unikt recept, förklarar Steve 
Wallace.

Avståndet från skisser på en ny 
bilmodell till att modellen rullar hos 
slutkunden är långt och SinterCast 
befinner sig tidigt i den processen. 
Motorspecialisterna jobbar åt olika 
biltillverkare. SinterCast bearbetar 
motorspecialisterna redan på 
designstadiet så att de får in sitt 
material där. Det är en lång process 
där man också bearbetar biltillverkare 
och bilföretag.

Det var inte SinterCast som 
upptäckte CGI och dess egenskaper, 
men det är SinterCast som sedan 
mitten av 80-talet varit drivande i 

100
Varje 100 kg i 
viktreduktion på en 
pesonbil resulterar i 
en bränslebesparing 
på cirka 0,2 liter per 
100 körda km. 100 
liter bränslebesparing 
motsvarar en 
minskning på ca 250 
kg koldioxidutsläpp 
för varje fordon under 
dess livslängd.
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utvecklingen av att göra materialet 
tillgängligt för industriella 
tillämpningar och därmed dess 
allt större och viktigare position på 
marknaden. Arbetet med att nå den 
positionen har varit tufft och krävt 
stort tålamod.

– Fordonsbranschen är ganska 
konservativ och svår att få att byta 
inriktning. Det tog tid att komma 
in i branschen och breaket för oss 
kom inte förrän 1999 när Audi 
presenterade sin V8-motor, den första 
CGI-motorn i världen, berättar Steve 
Wallace.

För SinterCast betydde Audis 
motor och avtalet två år senare med 
Ford om den första CGI-motorn i 
större volymer genombrottet på 
marknaden. Från att under första 
halvan av 90-talet ha behövt förklara 
teknologin för gjuterierna utan 
några produktionsreferenser att 
visa upp hamnade man nu i ett läge 
där marknaden blev intresserad av 

SinterCasts teknologi där man kunde 
tillverka motorer som blev renare, 
tystare, bränslesnålare, mindre och 
därmed också lättare.

– Marknadsutveckling inom 
bilindustrin bygger på konkurrens 
samt utsläppslagstiftning, säger 
Daphner Uhmeier. Krav på ökad effekt 
hos bilarna ställer också krav på bättre 
material. CGI kan bidra till att minska 
totalvikten på bilen, men det är också 
starkare och därmed går det att 
göra motorblocken mindre vilket gör 
motorutrymmet mindre. Det ger mer 
komfortutrymme för passagerarna.

– Vår huvudmarknad är lastbilar 
och ju lägre vikt bilen har desto mer 
vikt kan man ha på flaket, konstaterar 
Steve Wallace.

– Vår marknad börjar egentligen 
med V6-motorer. Inom segmentet 
små bilar för stadskörning finns vi 
inte, säger Daphner Uhmeier och 
berättar om hur bilmarknaden i USA 
ser ut just nu.

– Pickuper i USA har ökat enormt 

”Den totala försälj-
ningen av bilar har 
inte ökat, men det har 
segmentet med våra 
motorer i. 

Daphner Uhmeier om bilmark–
nadens utveckling i USA där 
SinterCast har tre motorer 
bland topp fem.

SinterCast säljer eller hyr ut 
System 4000 hårdvaruplattform 
som kan konfigureras så att det 
passar layout och processflöde 
i varje gjuteri. Mjukvaran 
tillämpar det metallurgiska 
kunnandet och tillhandahåller 
styrningslogik till hårdvaran i 
System 4000. SinterCast tar ut 
en årlig licensavgift för rätten 
att använda mjukvaran, men 
behåller äganderätten till den.
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Ford F-150 med SinteCastmaterial är den mest sålda bilen i USA just nu.

”Vår huvudmarknad är 
lastbilar och ju lägre 
vikt bilen har desto 
mer vikt kan man ha 
på flaket.

Steve Wallace om kompakt–
grafitjärnets fördelar på 
motormarknaden.

och landets mest sålda bil är för 
närvarande Ford F-150. Dodge Ram 
är en annan populär modell. Och 
här finns vårt material. Den totala 
försäljningen av bilar har inte ökat, 
men det har segmentet med våra 
motorer i. Vi har tre motorer bland 
topp fem i USA just nu. Amerikanarna 
går från V8 bensinbilar till V6 diesel. 
Det är lika mycket effekt men lägre 
bensinförbrukning. Med syntetiskt 
tillverkat biobränsle blir det också 
även en ytterligare positiv insats för 
miljön. Vi tror mycket på att det vi gör 
är bra för miljön.

SinterCast levererar processtyrnings-
system för produktion av kompakt–
grafitjärn och affärsidén är att 
förutom försäljning av systemen, som 
innehåller hårdvara men framför 
allt mjukvaran med tillhörande 
licensavgift, också tillhandahålla 
förbrukningsartiklar. Därutöver har 
man en licensavgift på gjuteriernas 
löpande produktion av gjutgods. 
För varje ton levererat gjutgods, 
baserat på gjuten vikt innan 
maskinbearbetning, tas en avgift på 
cirka 400 kronor ut. SinterCast ger 
också tekniskt stöd till gjuterierna.

SinterCast bidrar till miljön både direkt och indirekt. I gjuteriet leder den förbättrade effektiviteten genom SinterCast-CGI-
teknologin till energibesparingar, minskade koldioxidutsläpp och minskat behov av råmaterial. På vägarna möjliggör CGI 
användning av mer effektiva och mindre motorer, vilket ger lägre bränsleförbrukning och lägre koldioxidutsläpp.
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– De utrustningar vi levererar ska 
vara operatörsoberoende, ny personal 
ska kunna köra produkten, säger 
Steve Wallace. Vi bygger i Katrineholm 
och levererar över hela världen. 
Utrustningen är testad och klar för 
produktion när den kommer på plats.

– Plug and play, säger Daphner 
Uhmeier med ett leende.

– Inom järnindustrin är SinterCast 
världskänt och inom vårt område är vi 
störst, konstaterar Steve Wallace.

– Ja, vi är ledande i branschen 
sedan finns det konkurrenter som gör 
samma sak men på en tekniskt lägre 
nivå, säger Daphner Uhmeier.

Bland förbrukningsartiklarna finns 
bland annat en finurlig uppfinning 
som sätter SinterCast i förarsätet när 
det gäller CGI-produktion i världen. 

Toleranserna när det gäller 
tillsättning av magnesium till 
järnsmältan är som nämnts snäva. 
För en bra produktion krävs därför 
noggrann mätning och analyser 
på gjuteriet. Generellt görs små 
mätkoppar i formar av sand på 
traditionellt sätt för att få fram 
ett gjutjärn som håller måttet. 
Kvaliteten på provet kan variera 
med kvaliteten på sanden och 
provgjutningen. Med de snäva 
gränserna för magnesiumhalten 
hos kompaktgrafitjärn krävs bättre 
metoder för att snabbt och säkert få 
till den mix man eftersträvar. 

Här har SinterCast tagit fram en 
provkopp av stål som man analyserar 
järnsmältan med innan gjutningen. 
Det innebär att proven alltid är 
likvärdiga.

Den patenterade SinterCast-mätkoppen är tillverkad av stansad och dragen plåt. I jämförelse med konventionella sandkoppar för 
termisk analys, garanterar utformningen av den tunnväggiga mätkoppen konsistenta resultat och är nyckeln till framgångsrik CGI-
produktion. SinterCast har framgångsrikt använt stålmätkoppar och återanvändbara termoelement sedan 1999.

5
år i rad har motorer 
i SinterCast-CGI vunnit 
Wards utmärkelse 
10 Best Engine



11

5
fördelar med CGI-
motorer:
• 10–20 % lättare än 

gråjärnsmotorer
• 10–20 % ökad kraft 

per liter
• 75–100 % förbättrad 

hållbarhet 
• 5–10 % lägre 

ljudnivå vid drift.
• 10–20 % reducerad 

längd jämfört med 
aluminiummotorer

– Stålkoppen är unik, säger 
Daphner Uhmeier. Det är en strategisk 
produkt med eget patent, en central 
del som styr hela vår process. Det 
är 30 års förfining som ligger bakom 
konstruktionen och stålkoppen kan 
inte bara kopieras. Man måste kunna 
se avsvalningskurvan och det är det 
som vi kan genom vår kopp och vår 
programvara.

Marknadsandelarna skiftar 
beroende på vilket segment man tittar 
på.

– Bland småbilar har vi noll. Inom 
V6-segmentet är vi ganska stora men 
marknaden är ganska mättad. Bland 
pickuper har vi en marknadsandel 
som hela tiden ökar. Bland lastbilar 
finns vi hos i princip alla tillverkare i 
västvärlden. Sedan har vi hela Kina-
marknaden som bara är i början av sin 
utveckling, säger Daphner Uhmeier.

– Kina är en generation bakom oss 
när det gäller utsläppsregler, men de 
kommer att komma ifatt. Det är bara 
en tidsfråga, säger Steve Wallace.

Redan 1993 noterades SinterCast 
på Stockholmsbörsens O-lista 
och nyfikenheten på aktierna 
var stor. Även om det tog tio år 
innan produkten accepterades på 
marknaden skulle det ta ytterligare 
tio år innan investerarna kunde få 
någon utdelning. Finanskrisen 2008 
kom olämpligt precis när företaget 

stod inför ett stort genombrott på den 
amerikanska marknaden men från 
2010 började aktierna ge utdelning 
och fram till 2018 har SinterCast 
delat ut 155 miljoner kronor till sina 
aktieägare.

Från att ha varit en kanske något 
övervärderad högriskaktie betraktas 
SinterCast i dag som en mycket 
attraktiv placering.

Så framtiden ser ljus ut för Katrine–
holmsföretaget.

– Vi kommer att fortsätta göra det vi 
gör. Vi vill vinna fler bilmärken och att 
det kommer ut fler SinterCastmotorer. 
Den nya motorfabriken som nu byggs 
i Södertälje ökar Scanias kapacitet 
från 30 000 ton till 90 000 ton flytande 
järn. Det är en enorm kapacitet och 
här kommer det att tillverkas motorer 
till många stora märken. Här finns vi 
med, säger Steve Wallace.

– Tre miljoner enheter av våra 
produkter tillverkas i världen. Vi 
har 25 anställda totalt varav 20 i 
Katrineholm. Vi söker kontinuerligt 
folk, framför allt specialister 
inom metallurgi. Kompetensen 
är viktig och just nu söker vi en 
kvalitetsingenjör. Vi har tagit hela 
bottenvåningen i våra lokaler på 
Kungsgatan i anspråk för produktion 
medan övervåningen är kontorsdel, 
sammanfattar Daphner Uhmeier de 
lokala förutsättningarna.

MATS FREDRIKSSON

Några produkter gjorda med SinterCasts material.
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Nyföretagar-
barometern
Antal nyregistrerade 
företag i Katrineholm
Utveckling i kommunen under  
februari jämfört med året innan

Period  EF/KB/HB  AB  Totalt
2020  1  10  11
2019  2 10  12
2018 3 8 11
2017 1 8 9
2016 4 12 16

Utveckling i kommunen under  
jämfört med året innan

Period  EF/KB/HB  AB  Totalt
2020  4  23  27
2019  9 25  34
2018 8 22 30
2017 3 25 28
2016 7 30 37

Nyföretagarbarometern sammanställs av Jobs and 
Society och bygger på underlag från Bolagsverket.

På gång...
29 april
Näringslivsnytt nr 3-2020

4–9 maj
Vecka 19. Katrineholms 
skräpplockardagar

2 oktober
Morgonsoffan hos ComMat, 
Katrineholm

3 oktober
KatrineholmsGalan, Safiren

9 oktober
Näringslivsdag KFV, 
Hedenlunda slott

6 november
Morgonsoffan på Bruket, 
Hälleforsnäs

4 december
Morgonsoffan på Lokstallet, 
Katrineholm

Du som funderar på att starta 
företag, precis har gjort det 
eller bara är lite nyfiken på 
hur det fungerar, du kan boka 
en individuell rådgivning helt 
kostnadsfritt. (Nyföretagarcentrum 
finns även i Flen och Vingåker). 
All information om hur du ska gå 
tillväga finns på hemsidan. 

Steget till eget utbildningar under 
våren 2020 hittar du här. 

Thomas Lövgren 
thomas.lovgren@nyforetagarcentrum.se   
Tel. 070 – 312 82 37

Som ett led i att hitta nya, spännande 
innovatörer och entreprenörer 
har Katec (Katrineholms 
entreprenörscentrum) utvecklat 
konceptet ”Draknäste light”.

Efter att framgångsrikt ha genomfört 
nästen i Katrineholm och Strängnäs 
under 2019 expanderar man nu 
satsningen och kommer, tillsammans 
med utvalda kommuner runt om i 
Sörmland, att arrangera tre stycken 
nästen under våren 2020.Satsningen 
finansieras av Region Sörmland och 
är ett samarbete mellan Katec och 
utvalda kommuner i länet. 

Syftet med satsningen är att fler 

idébärare skall våga satsa på sina 
affärsidéer och som hjälp på vägen 
erbjudas stöd i utvecklingen av sitt 
bolag. Målet är att fler innovativa 
bolag startas i Sörmland över tid. 
Under en förmiddag får tre utvalda 
entreprenörer presentera sin idé 
inför en panel bestående av erfarna 
affärsutvecklare och investerare. 
Entreprenören får konstruktiv 
feedback på plats och ges en 
möjlighet att få upp till 10 timmars 
kostnadsfri affärsutveckling efter 
avslutat näste, till ett värde av 10 000 
kronor.

Låter detta som något för dig? 
Läs mer och ansök här.

Nu i Sörmland:

Katec’s ”Draknäste light”

https://www.nyforetagarcentrum.se/katrineholm/boka-radgivning/
https://www.nyforetagarcentrum.se/katrineholm/ 
http://katec.se/draknaste-light/

