
”Automation Region – en erkänd 
världsledande region inom automation med 
miljö, produktivitet och energieffektivitet i 
fokus.” 
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Program	  frukostmöte	  141104 
	  	  

07:20	  Välkommen	  *ll	  expectrum,	  Circle	  HUB	  
–	  frukosten	  står	  framdukad!	  
	  
07:30	  Nyheter	  inom	  Automa<on	  Region	  
Mikael	  Klintberg	  ·∙	  Processledare	  
	  
07.45	  –	  Från	  prototyp	  <ll	  serieproduk<on	  med	  3D-‐printning	  
Anders	  Sjöberg,	  delägare	  Digital	  Mechanics	  och	  Your	  3D	  Print	  
	  
08:30	  Mingel	  med	  automa<onskollegor	  
	  
09.00	  Avslutning 	  	  
	  
	  



Processautomation 

Kraftautomation 

Tillverkningsautomation Fastighetsautomation 

Automation finns överallt 
Automation omfattar alla komponenter, delsystem, lösningar och 
tjänster för styrning, mätning och övervakning av 
tillverkningsprocesser där kvalitet, produktivitet, miljöstyrning och 
människans interaktion står i fokus. Detta är områden där svenska 
företag och högskolor idag har en världsledande ställning. 



Vad är Automation Region? 
”Automation Region knyter samman leverantörer, användare, 
myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende 

kluster med fokus på automation i världsklass.” 



Höja	  kompetensen?	   
PROMPT	  avancerad	  utbildning	  på	  distans	  	  

	  
Utbildningarna	  genomförs	  online	  med	  hjälp	  av	  det	  pedagogiska	  verktyget	  ”Scalable	  Learning”	  som	  är	  
utvecklat	  av	  SICS.	  Deltagarna	  följer	  föreläsningarna	  på	  distans	  vid	  <der	  som	  passar	  dem.	  Kunskaperna	  ska	  
vara	  direkt	  <llämpbara	  i	  företagens	  verksamhet	  men	  sam<digt	  ska	  deltagarna	  orienteras	  om	  hur	  det	  ser	  ut	  
på	  forskningsfronten	  och	  vilka	  nya	  tekniker	  och	  arbetssä[	  som	  kommer.	  	  
	  
–	  Samtliga	  kurser	  inom	  PROMPT	  är	  på	  avancerad	  nivå	  och	  det	  finns	  u[alade	  krav	  på	  förkunskaper.	  Vi	  
siktar	  in	  oss	  på	  en	  målgrupp	  som	  har	  varit	  ute	  och	  jobbat	  i	  några	  år,	  säger	  Hans	  Hansson.	  
	  
I	  en	  pilotomgång	  lanseras	  fyra	  kurser	  –	  ”Funk<onssäker	  mjukvara”,	  ”Agile	  och	  Lean	  utveckling	  av	  
mjukvaruintensiva	  produkter”,	  ”Programvarutest”	  samt	  en	  projektkurs.	  Pilotomgången	  genomförs	  under	  
hösten	  och	  sedan	  startar	  de	  första	  skarpa	  kurserna	  i	  januari	  2015.	  Om	  ini<a<vet	  sedan	  faller	  väl	  ut	  och	  får	  
fortsa[	  finansiering	  så	  kommer	  y[erligare	  sex	  <ll	  sju	  kurser	  lanseras.	  

	  	  



På	  gång!	   
• 	  Senaste	  nyhetsbrevet	  från	  Automa<on	  Region	  31/10	  finns	  på	  vår	  hemsida 	  	  
	  
• 	  4/11	  Frukostmöte	  Västerås,	  Från	  prototyp	  <ll	  serieproduk<on	  med	  3D-‐printning	  

• 	  10/11	  Möte	  i	  Automa<on	  Regions	  Affärsutvecklingsgrupp	  

• 	  13/11	  Automa<on	  Expo	  hos	  Orkla	  i	  Kumla	  

• 	  19/11	  Frukostmöte	  Stockholm,	  Hur	  man	  fram<dssäkrar	  e[	  kradvärmeverk	  

• 	  24/11	  Workshop	  Västerås,	  Organizing	  Product-‐Service	  Development	  for	  Global	  Markets	  Workshop	  
	  
• 	  2/12	  Frukostmöte	  Västerås,	  Summering	  av	  året	  inom	  Automa<on	  Region	  

• 	  9/12	  Frukostmöte	  Stockholm,	  Öppen	  kommunika<on,	  vilka	  fältbussar	  finns	  på	  marknaden	  och	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  vad	  är	  skillnaden	  

	  
• 10/12	  Julmingel	  på	  expectrum	  
	  
• 	  Uppdatering	  av	  ak<viteter	  samt	  nyheter	  sker	  löpande	  på	  vår	  hemsida	  samt	  på	  vår	  LinkedIn	  grupp!	  


