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I nyhetsbrevet denna månad publicerar vi en debattartikel 
som nu går ut i svenska media. Artikeln följs av 
presskonferenser och andra PR-insatser. Avsikten är att 
visa betydelsen av svensk automationsindustri, såväl 
för de stora framtidsfrågorna runt energi och miljö men 
också för svensk konkurrenskraft. Svensk automation har 
en mycket stark position att utgå ifrån och en fantastisk 
framtidspotential. Bara inom området energisystem, 
med de mycket stora satsningar som planeras, finns en 
marknadspotential i samma storleksordning som hela den 
nuvarande automationsindustrin. Utnyttja möjligheterna! 
Dr David Natusch från Apec Energy Business Network, 
som var på Sverigebesök i veckan, hyllade Svensk 
automationsindustris starka position och beskriv 
nyckelfrågan för framgång inom energiområdet som 
Automate! Automate! Automate!
Automationsområdet behöver den ökade 
uppmärksamheten! Genom den kampanj vi nu genomför 
är vi i kontakt med väldigt många redaktörer inom 

massmedia. Tyvärr visar 
det sig att automation 
fortfarande är ett ganska 
okänt begrepp i svenska 
medier, speciellt i 
relation till vår branschs 
betydelse och storlek. 
Detta behöver vi jobba 
med gemensamt! 
Låt oss följa upp PR-
kampanjen med fina 
automationsexempel, 
inte bara inom energi, 
men naturligtvis 
också inom alla andra 
tillämpningsområden där 
vi är verksamma.
Sven-Arne Paulsson 
Processledare

Sverige kan bli en av de stora vinnarna när världens 
energisystem ska ställas om. I synnerhet den hittills 
anonyma svenska automationsindustrin, som idag 
sysselsätter 25 000 personer och omsätter 50 miljarder 
kronor om året. Nu öppnas en marknad värd flera hundra 
miljarder om året de närmaste tjugo åren. Nya politiska 
mål om att minska utsläpp, mildra effekten av stormar 
och naturkatastrofer och effektivare energiutnyttjande 
är några av skälen till att världens ledare vill ställa om 
energisystemen.
Att automatisera innebär per definition att förhindra 
utsläpp, minimera råvaruförbrukning och använda energi 

Automation visar på automationsindustrins betydelse för hållbarhet och Sverige

så effektivt som möjligt – och svensk automationsindustri 
leder utvecklingen av smart energianvändning!
Bakom denna debattartikel står: 
Charlotte Brogren, generaldirektör, Vinnova 
Sven-Arne Paulsson, processledare, Automation Region 
Erik Dahlquist, professor i energiteknik, 
Mälardalens högskola  
Björn Stigson, president, 
World Business Council for Sustainable Development 
Erik Oja, divisionschef, ABB Process Automation 
Helmer Larsson, näringslivschef, Västerås stad 
Läs hela artikeln på www.automationregion.com!

Svensk automation får nyckelroll i världens energiomställning
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Kalendarium – se även hemsidan!
11/3 – Automation Regions årsmöte (Västerås)
13/4 – Frukostmöte med Schneider Electric (Västerås)
4/5 – Frukostmöte med ABB Corporate Research (Västerås)

Automation Regions medlemsföretag
ABB Automation Products
ABB Corporate Research
ABB Power Automation
ABB Process Automation
ABB Robotics
Acreo
Addiva
Aros Circle
Beijer Electronics Automation
Bombardier
CAG Mälardalen
Capgemini
CC Systems
Condesign
Dynamis
ELE Engineering
Embedded knowledge
Enea
Esab Engineering
Flintec

ICA
Infotiv
Jubo Gruppen 
Motion Control
Netcontrol
Novotek
Prevas
RealTest
Rejlers
Schneider Electric
Sensor Control
SICS
Solvina
Tieto
Tritech
Vattenfall
Westermo
Westinghouse
ÅF

Fullängdsversioner av artiklar och notiser samt annan information hittar du på

Använd funktonen ”tipsa en vän”!
Med funktionen ”tipsa en vän” på hemsidan kan du 
göra just det – vid intressanta arrangemang, artiklar och 
notiser. Hjälp oss gärna att bli både fler prenumeranter 
och medlemmar genom att sprida vårt budskap!

Westermo landar Bombardier-order
Beijer Electronics har genom helägda dotterbolaget 
Westermo fått sin i särklass största enskilda order på 
Ethernet-produkter. Ordern från Bombardier på 1,5 
miljoner USD gäller ett tågprojekt för den amerikanska 
transportmyndigheten i Chicago, CTA. Beijer Electronics 
kommer att leverera Ethernet-switchar och routrar till totalt 
406 vagnar som kommer att produceras och levereras till 
CTA under de två närmaste åren.

Konkurrenskraft 2010 den 22 april
Svensk industri måste klättra i värdekedjan för att i fortsätt-
ningen vara konkurrenskraftig. Konkurrenskraft 2010 den 
22 april i Älvsjö fokuserar på Lean och PLM samt auto-
mation, och bland föreläsarna återfinns både Scania, Saab 
Automobile och Robotdalen. Bakom arrangemanget står 
Tekniska Mässan, Eurostep och Automation Region med 
fler – mer information om pro-
grammet samt möjlighet till an-
mälan finns på deras hemsida 
www.konkurrenskraft.com.

Presskonferens kring automation
Den debattartikel som publiceras i detta nyhetsbrev 
släpptes i samband med att en presskonferens 
arrangerades den 24/2 på Mälardalens högskola. Vid 
denna medverkade bland andra Dr David Natusch 
(omnämnd i artikeln – se bild) med flera av dem som 
skrivit under artikeln. Genomslaget har varit stort med 
både registrerade och kommande publiceringar i media 
som Verkstadsforum, Inblick, Veckans Affärer, VLT, 
Newsmill och amerikanska ambassadens nyhetsbrev 
Swedish American Green 
Alliance. Dessutom är 
många andra intresserade av 
reportage, bland annat om 
automationsverksamheter 
som medverkar till att ställa 
om energisystem och skapa 
smarta nät.

Ny medlem i Automation Region
Vi hälsar vi Vattenfall AB 
välkommen till Automation 
Region, ett av Europas 
ledande energibolag. Vattenfall producerar omkring 20 
procent av den el som konsumeras i Norden, med bas i 
vatten kraft och kärnkraft. Med sina 900 000 kunder är de 
störst i Sverige, där de står för 50% av elproduktionen.

Robotdalen Scientific Award 2010
Nu är det dags för den internationella forskartävlingen 
Robotdalen Scientific Award 2010. Det är fjärde året 
som priset delas ut till en ung lovande forskare inom 
robotikområdet. Deadline är 31 maj och prisutdelningen 
sker på Robotdalens dag i september, 
då vinnaren får ta emot prissumman 
på 20.000 €. Tävlingsinformation 
och anmälningsformulär finns på 
www.robotdalen.se/award.

Miljonkontrakt till Capgemini
Capgemini Sverige AB har vunnit ett kontrakt värt ca 94 
miljoner Euro för att hantera mätvärdestjänster för Fortum 
Distribution AB. Det tioåriga kontraktet tas över från 
den nuvarande leverantören och kommer att levereras 
genom Capgeminis Managed Business Services, en del 
av företagets nya tjänsteutbud för Smart Energy Services 
som lanseras inom kort.


