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Det är glädjande att följa utvecklingen av Automation 
Region, som uppvisar ett stadigt inflöde av 
nytillkommande företag. Medlemsförteckningen visar 
att klustret lockar både stora och små företag med stor 
spridning av verksamheterna. Det gör att klustret blir en 
attraktiv och utvecklande arena för företag som utvecklar 
och använder automation.
Den samlade kompetens och kunskap som finns i 
företagen i Automation Region är en viktig tillgång och 
motor för Västmanlands fortsatta näringslivsutveckling. 
Att företagen dessutom är verksamma inom en bransch 
som jobbar med optimering av energi och resurser, 
förstärker den positiva bilden ytterligare. Det ligger i linje 
med Länsstyrelsens målsättning om energieffektivisering i 
företagen för att främja miljön.
Idag utnyttjas automatiseringen fullt ut, vilket 
ökar effektiviteten och ersätter monotona jobb i 
produktionen. Istället tillkommer nya, intressanta och 
mer kvalificerade arbetsuppgifter i form av utveckling och 

drift av styr-, regler- och 
automationsteknik. Att vi 
från i år fått YH-utbildning 
till automationstekniker 
vid Mälardalens högskola, 
förstärker Automation 
Region.
Länsstyrelsen fanns 
med i den arbetsgrupp, 
vars arbete utmynnade i 
starten av företagsklustret 
Automation Region. Vi 
kommer, inom våra 
ramar, att fortsatt stödja 
Automation Regions 
ambition att göra Västerås och länet känt för sin kunskap, 
kompetens och sina resurser i automationsbranschen.
Karin Tilly · Chef enheten för regional utveckling 
Länsstyrelsen i Västmanlands län

Smart Grids är ett populärt begrepp och många talar 
om den omvälvning som kommer att krävas för att 
klara av att bygga dessa smarta elnät. SICS (Swedish 
Institute of Computor Science) har tagit fram en 
helhetsbild om vad som krävs längst ut på linan, det vill 
säga hos konsumenten, den privata slutanvändaren. 
I ett treårsprojekt finansierat av Energimyndigheten 
undersöker SICS tillsammans med SUST (Sustainable 
Innovation i Sverige AB) möjligheterna med vad som 
kallas ”smarta hus” ur ett energibesparingsperspektiv. 
Även om projektnamnet har ett ganska tråkigt namn – 
”Systemövergripande IT-nätverk för energieffektivisering 
i bebyggelse” – så är innehållet desto mer spännande. 

Automation Region är en resurs för hela Västmanland

Här talar vi om framtidens energistyrning på 
slutkonsumentnivå, det vill säga hos dig och mig.
Läs hela artikeln på www.automationregion.com!

Smarta sensorer för smarta hem

Demonstrations-
huset som visa-

des upp under 
Almedalsveckan i 
Visby, med fung-

erande system 
för smart energi-

besparing.
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Kalendarium – se även hemsidan!
7/12 – frukostmöte · Automation Center (Västerås)
9/12 – julmingel · Automation Center (Västerås)

Automation Regions medlemsföretag
ABB Corporate Research
ABB Discrete Automation and Motion
ABB Process Automation
ABB Low Voltage Products
ABB SA Products
Acreo
Addiva
Aros Circle
Atlas Copco Secoroc
Beijer Electronics Automation
Bombardier
CAG Mälardalen
Capgemini
Condesign
CrossControl
Dynamate
Dynamis
ELE Engineering
Embedded knowledge
Enea
Esab Engineering
Etteplan
Flintec

ICA
Infotiv
Jubo Gruppen 
Know IT
LP Innovation
Metrum
Motion Control
Netcontrol
Novotek
Prevas
RealTest
Rejlers
Rockwell Automation
Schneider Electric
Sensor Control
SICS
Solvina
Tieto
Tritech
Vattenfall
Westermo
Westinghouse
ÅF

Fullängdsversioner av artiklar och notiser samt annan information hittar du på

Ingenjörsbrist nationellt och globalt
Det är brist på ingenjörer i hela världen konstaterar 
Unesco i en rapport. Samma problem belyser ABB 
Sveriges vd Sten Jakobsson i en intervju i Ny Teknik: 
”Bristen på elingenjörer är ett allvarligt problem. Vi märker 
redan av bristen på praktiskt orienterade tekniker som 
jobbar nära produktionen.” De som har idéer kring hur 
vi kan påverka utvecklingen är välkomna att delta i vår 
arbetsgrupp för kompetensfrågor – ta i så fall kontakt med 
helena.jerregard@automationregion.com.

Missa inte årets julmingel!
Den 9 december hoppas 
minST, Västerås Science 
Park, Robotdalen, Sustai-
nable Business Mälardalen 
och Automation Region 
att få se dig som gäst hos oss för lite trivsamt julmingel. 
Välkommen till Automation Center i Kopparlunden, Väs-
terås från klockan 16! Vi bjuder på glögg, pepparkakor, 
skinksmörgås, julmust, öl och – tack vare bland andra dig 
– trevlig samvaro. Passa på att låta dig tillönskas en God 
Jul av dina vänner och kollegor. Antalet minglande fylls 
snabbt på, anmäl dig på www.automationregion.com!

Information kring Lean och automation
Den 25 november genomförde Automation Academy ett 
Lean-seminarium i samarbete med Produktionslyftet. 
Närmare 40 personer medverkade när Hans Reich från 
Produktionslyftet inledde med varför en satsning på Lean 
är viktig för svensk industri, där 
Eepabs vd Mikael Joki berättade 
om deras Lean-resa. Professor 
Mats Jackson beskrev Mälardalens 
högskolas arbete inom Lean och 
automation med fler exempel från 
MDH. Dagen sammanfattades både som inspirerande och 
intressant inom såväl Lean som automation! På bilden 
ses Mikael Joki bredvid Mats Jackson.

Fantastiska nya medlemsföretag!
Automation Region har haft en fantastisk medlems-
tillströmning och vi välkomnar fem nya medlemsföretag:
Atlas Copco Secoroc
I nära samarbete med kunder och 
affärspartner bedriver Atlas Copco utveckling för hållbar 
produktivitet. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från 
luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anlägg-
ningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem. 
Läs mer på www.atlascopco.se.
Etteplan
Etteplan erbjuder kompetens inom utveckling av elektro-
nik och inbyggda system, automation och elkonstruktion, 
mekanik och teknikinformationstjänster. Företagets kun-
der finns idag inom fordons-, flyg-, försvars-, verkstads- 
och energiindustrin. Läs mer på www.etteplan.se.
LP Innovation
LP Innovation utvecklar och tillverkar kundanpassade 
komponenter och system för industriell automation, mate-
rialhantering, lager och logistik samt alla typer av speci-
almaskiner. Företaget har stor verkstadsyta för montage 
och provning och kan även utföra installation och intrim-
ning hos kunden. Läs mer på www.lpinnovation.se.
Metrum
Metrum är ett Göteborgsbaserat företag 
som utvecklar systemlösningar för mätning av elkvalitet. 
Produkterna hjälper Metrums kunder att energieffektivi-
sera, reducera kostnader och minska miljöpåverkan. De 
tekniska lösningarna lämpar sig väl för integration med 
framtidens smarta elnät. Läs mer på www.metrum.se.
Rockwell Automation
Rockwell Automation erbjuder hel- 
täckande lösningar för industriell automation. Förutom 
egna lösningar och global support samarbetar företaget 
med ett stort internationellt nätverk av externa experter. 
Läs mer på www.rockwellautomation.se.


