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Nu har det snart gått en månad sedan jag började min nya 
tjänst som processledare tillsammans med Karolina Winbo 
på Automation Region. Det känns otroligt bra med det 
höga engagemang som finns bland alla medlemmar och 
samarbetspartner inom Automation Region, en avgörande 
faktor för ett medlemsdrivet kluster. Vår verksamhetsplan 
för 2013 rullar på med bra fart och de flesta aktiviteterna har 
genomförts eller genomförs enligt planen.
Efter en rundringning till de flesta av medlemmarna under 
de senaste veckorna har jag fått fram information om vad 
ni tycker om Automation Regions verksamhet samt vad ni 
vill att klustret ska fokusera på och förbättra framöver. Att 
Automation Region är högintressant bland er medlemmar 
märks inte minst på den indexmätningen som gjordes 
under telefonintervjun, där index blev 8,97 på en skala 
1-10 på frågan ni vill rekommendera ett företag inom 
automationsbranschen som ännu inte är medlem till klustret. 
Med detta index i ryggen känns det som en bekräftelse på att 
vi är på rätt väg!

Det finns framförallt två arbetsområden 
som flera av er lyfter fram: Affärs-
utveckling samt Forskning & Innovation. 
Inom Affärsutveckling handlar det 
främst om hur vi kan få fler slutkunder 
som medlemmar, där vi har haft möten 
med flera slutkundskluster för att öppna 
möjligheten till samarbete. När det 

gäller Forskning & Innovation har vi framförallt PiiA-projektet 
(Processindustriell IT och Automation) som rullar igång under 
Q4, samt det pågående AIR-projektet (Automation Innovation 
Region). Jag kan redan nu flagga för att frukostmötet den 
3 december kommer att bli riktigt spännande!
Om ni har synpunkter på vad ni som medlem kan och vill vara 
med och bidra med, eller om ni har andra kommentarer eller 
önskemål, är ni alltid varmt välkomna att höra av er till oss i 
processledningen. 

Mikael Klintberg · Processledare

Svenska Lantägg investerar för att stärka konkurrenskraften. 
En effektiv, intuitiv och framtidssäker automationsmiljö 
ger Skaraföretaget rätt verktyg för att kvalitetssäkra och 
effektivisera produktionen. De grundades 1982 och 30 år 
senare omsätter Svenska Lantägg cirka 600 miljoner kronor 
och processar 2,5 miljon ägg om dagen.
Efter en omfattande tvätt- och reningsprocess går äggen 
antingen till paketering för konsumtion eller vidare till 
processdelen i anläggningen, där de processas för att säljas 
som flytande eller äggmassa eller som färdiga mixer till 
storkök, restauranger och livsmedelsindustrier.
När den nuvarande produktfabriken byggdes producerades 
tio ton äggprodukter i veckan. I takt med att efterfrågan 
ökade byggdes fabriken på allteftersom med små steg i taget. 
Så småningom var produktionen uppe i 180–200 ton per 

Bekräftelse på att vi är på rätt väg

Äggstra smidig automationslösning
vecka som levererades ut 
till hela Sverige. Det var 
dags att göra en ordentlig 
investering.

– Vi behövde ändra flödet 
i hela fabriken och ville 
komma ifrån handpålägg- 
ningen och automatisera 
mer för att få en bra styr- 
ning och kontroll och säkra 
kvaliteten, säger Reine Jonsson, platschef på Svenska Lantägg 
AB. Vi måste hela tiden tänka på att vara konkurrenskraftiga 
och vill ha den bästa kvaliteten på våra äggprodukter.
Läs hela artikeln om automationsexemplet från Vantec 
Systems och Siemens på www.automationregion.com!
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Kalendarium – se även hemsidan!
5/11 – frukostmöte med MDH och Produktionslyftet (Västerås)
13/11 – KNUFF, innovationsinformation på MDH (Västerås)
22/11 – mångfaldsdag för näringslivet (Västerås)
3/12 – förlängt frukostmöte kring Open Innovation (Västerås)
4/12 – julmingel på Expectrum/gamla Rådhuset (Västerås)

Automation Regions medlemsföretag
ABB Corporate Research · ABB Discrete Automation and 
Motion · ABB Process Automation · ABB Low Voltage 
Products · ABB SA Products · Acando · Acreo · Addiva · 
AddQ Consulting · Aros Circle · Atlas Copco Secoroc · Beijer 
Electronics Automation · Bellvox · Boman Communication · 
Bombardier · CAG Mälardalen · Capgemini · Combitech · COPA-
DATA · Condesign · CNC Factory · CrossControl · Data Respons · 
DeltaElectric · Digital Mechanics · DynaMate Industrial Services · 
EIE Maskin · ELE Engineering · Elektronikkonsult · Elit · Else · 
Eltech Automation · Esab Engineering · Etteplan · Flintec · 
Frontit · Gylling Teknik · HMS Networks · Horner APG · Hugo 
Tillquist · ICA · Infotiv · Invensys Wonderware · Know IT · Koteko · 
Level21 · LP Innovation · LÅ-Konsult · Mackmyra Svensk Whisky · 
Metrum · Mimer Info Tech · Motion Control · Netcontrol · 
Novotek · Pepperl+Fuchs · PRC Engineering · Prevas · Pöyry 
SwedPower · RealTest · Regal Components · Rejlers · Rockwell 
Automation · Schneider Electric · SICS · Siemens · Sigholm 
Konsult · Smidja · Solvina · Tieto · TKG · Tritech · Westermo · 
Westinghouse · Xdin · ÅF

Fullängdsversioner av artiklar och fler notiser samt ytterligare information hittar du på

Vi välkomnar Level21 som ny medlem!
Level21 är ett management konsultföretag som hjälper 
industriföretag att vara långsiktigt konkurrenskraftiga. Deras 
kunder använder dem för att effektivisera och utveckla 
portfölj- och projektstyrning, produktutveckling, produktion, 
processer och flöden. 
De skapar hållbara 
förbättringar och 
resultat. Level21 är 
strukturerade, 
fokuserade, jordnära och snabbrörliga och gör allt för att 
vässa sina kunders affärer. Läs mer på www.level21.se.

Frukostmöte med Elit och Business Sweden 
– och avtackning av Helena Jerregård
Den 1 oktober var det ett lite speciellt frukostmöte 
på Automation Center i Västerås. Inte nog med ett 
intressant föredrag från medlemsföretaget Elit och deras 
speciellt inbjudne Anthony Smith från Storbritannien 
kring beröringsfri temperaturmätning; på plats var även 
partnerorganisationen Business Sweden med ett spännande 

exportcase kallat ”Från Irsta till Indien”. 
Dessutom passade ledning och 
medlemmar på att inofficiellt avtacka 
vår tidigare processledare Helena 
Jerregård, vilket säkerligen lockade en 
del av de cirka 50-talet intresserade 
deltagarna.

Finland – ett litet land där det händer mycket
Business Sweden i Finland arbetar 
med att bearbeta den finska 
marknaden för svenska företag. 
Här finns ett antal områden 
som de fokuserar på djupare 
under 2013/2014: Miljö- och energiteknik, byggnation och 
medicinteknik. Deras mål är att inom samtliga av dessa 
områden etablera ett samarbete som skapar direktkontakt 
med nyckelaktörer i Finland, där Business Sweden kan 
fungera som en affärsaccelerator och genväg in till affärer 
i Finland. Läs mer om möjligheter och Finlands satsningar 
inom bland annat sopförbränning, kärnkraft och gruvindustri 
på www.business-sweden.se.

Smartare sätt att köra tåg
Som ett av de första delresultaten i STREAM-projektet har ett 
examensarbete om smartare sätt att köra tåg presenterats. 
Det är Panagiotis ”Panos” Gkortzas som under ett seminarium 
på Bombardier presenterade ett arbete han gjort vid 
Mälardalens högskola: ”Study on optimal train movement for 
minimum energy consumption.” Bland åhörarna på seminariet 
fanns representanter för SICS, Mälardalens högskola, 
Bombardier, Addiva och SJ. Samtliga gratulerade Panos till ett 
väl utfört arbete och efter presentationen uppstod en livlig 
diskussion om möjligheterna att använda och vidareutveckla 
resultatet från studien.

First Lego League den 9 november
First Lego League är en kunskaps- och teknik- 
tävling för barn och ungdomar. Varje år kom- 
mer ett nytt och inspirerande uppdrag med 
ett samhällsaktuellt tema, där lagen kan 
arbeta fritt genom att använda sin uppfinningsrikedom och 
kreativitet. First Lego League äger i år rum den 9 november 
på Växhuset i Västerås och bland domarna återfinner vi 
Automation Regions processledare Mikael Klintberg.

Lyckat Automation Expo hos Seco Tools
Den 24 oktober hölls Automation Expo i Fagersta hos värden 
Seco Tools AB i Fagersta – med 110 deltagare var succén 
given! Platsen för dagen var Seco Tools hörsal och Training 
Center där de 13 utställande företag och en ständig ström av 
besökare fick lokalen att bubbla av aktivitet under hela expot. 
Vid utställarnas bord knöts nya kontakter, tidigare relationer 
återupptogs och affärsuppslag uppstod. Den enda gången 
tystnaden lade sig var under föredraget av Jonny Ågren, Seco 
Tools chef för pulver-, pressning- och slipavdelningen. Han 
presenterade företaget och gick specifikt in på de svårigheter 
och utmaningar de ser i den dagliga verksamheten. Både 
besökare och utställare såg mycket nöjda ut när de lämnade 
Fagersta på eftermiddagen. Automation Region sänder ett 
stort tack till besökare, utställare och Seco Tools!


