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Västeråsregionen är en av världens främsta inom automationsområdet
I samband med omfattande fordonsutvecklingsprojekt
som X2000, C20 (Stockholms tunnelbana) och Regina
har Bombardier i Västerås visat att datorsystem kan
ta ansvar för vitala tågfunktioner som drivsystem,
broms och dörrstyrning. Vi är den i särklass största
utvecklingsenheten för den automationsplattform som
används i våra tåg. Hos oss kallas den MITRAC TCMS
– Train Control and Management System. Systemet
är marknadsledande både vad gäller volym och
funktionalitet.
I slutet på 90-talet introducerade vi vår TCMS-plattform på
den särskilt konservativa engelska marknaden. Där våra
konkurrenter misslyckades kunde vi visa att det med rätt
produkter och systemdesign gick att skapa marknadens
mest tillförlitliga tåg med hjälp av datorer. Detta blev ett
riktigt paradigmskifte på marknaden. De senaste åren
har vi dels gjort en omfattande uppgradering av vår
standardplattform, dels introducerat marknadens mest
avancerade IP-baserade plattform och nu håller vi på

Smakstart för miljövänlig fjärrvärme

Mer miljövänlig värme än den som Åbo Energi återvinner
ur avloppsvatten är svårt att tänka sig. Den stora
värmepumpens elmotor startas mjukt för att skona
elnätet och minskar de mekaniska påfrestningarna på
anläggningen. Det är i anslutning till avloppsreningsverket
på Kakolabacken, insprängt i berget, som Åbo Energi
har investerat i en jättelik värmepump från Friotherm.
Genom att återvinna den överskottsvärme som finns i
avloppsvattnet minskar det finska energiföretaget sin
användning av fossila bränslen.
– Det renade avloppsvattnet är mellan 9 och 20 grader
beroende på tid på året, säger Åbo Energis driftsingenjör

med branschens första kompletta säkerhetscertifierade
plattform.
En viktig framgångsfaktor för Bombardiers styrka inom
detta område är tillgången till djup kompetens inom
automations- och realtidsområdet. Min bedömning är
att Västeråsregionen är en av
världens främsta regioner inom
automationsområdet. Den har en
mycket bra balans mellan större
produktbolag med egna produkter/
plattformar och kompetenta
konsultbolag som kan stödja med
både specialistkunskap och volym.
Detta har varit en viktig förutsättning
för vår marknadsledande
position som leverantör av
automationsplattformar för tåg.
Anders Aabakken · Utvecklingsdirektör
Bombardier – Propulsion and Controls
Janne Arko, driftsingenjör vid
Åbo Energi, är stolt över att
kunna minska användningen
av fossila bränslen med värme
från renat avloppsvatten.

Janne Arko. När vi pumpar ut det är temperaturen runt 5
grader.
I den här artikeln ger Automation Regions medlemsföretag
Beijer Electronics Automation AB ett exempel på sin
verksamhet inom automation – läs hela artikeln på
www.automationregion.com!
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Night Aut! – en överraskande kväll
med Automation Region

Boka redan nu in den 15 juni, då vi har premiär för
Automation Regions kvällsaktivitet Night Aut! Håll utkik
efter den kommande inbjudan, men – som sagt – boka
redan nu in den 15 juni! Vi räknar med att checka in strax
före 17-tiden och utcheckning sker vid 23-tiden. Den som
redan nu knappt kan bärga sig av nyfikenhet kan kontakta
helena.jerregard@automationregion.com.

Frukost med ABB Corporate Research
Återigen varmt välkommen till ett
intressant frukostmöte den 11 maj!
Automationslösningar och produkter
bygger till en stor del på kommersiellt
tillgänglig teknik. Det gäller att
anpassa konsumentteknologi till
användning i industrin med alla
speciella krav det för med sig.
Detta föredrag, som hålls av Tomas
Lagerberg med 25 års erfarenhet
av automation inom ABB, tar en titt på några intressanta
teknologier som kanske kommer att forma framtidens
automation. Frukostmötet arrangeras i Automation Center
i Kopparlunden, Sintervägen 14 Västerås från klockan
07:30. För program och anmälan se hemsidan.

Sök automationsutbildning senast 1 maj
Sveriges världsledande automationsindustri växer. För att
möta befintliga och kommande behov startar Mälardalens
högskola två yrkeshögskoleutbildningar i automation.
Känner du någon studerande, arbetssökande eller
kunskapstörstande så tipsa gärna om dessa!

Arbetsgruppen för affärsutveckling

Automation Regions senaste arbetsgrupp för
affärsutveckling – ”affärsgruppen” – har dragit igång sina
aktiviteter under ledning av Christer Gerdtman från Motion
Control. Gruppen har även utökats med två medlemmar,
Peter Östevik från Addiva och Mikael Klintberg från ABB
Cewe-Control, samt planerat sitt första arrangemang: Den
15 juni arrangeras en minimässa för kontaktskapande och
företagspresentationer på Automation Center i Västerås.
Samma kväll arrangeras Night Aut! Mer information har
christer.gerdtman@motioncontrol.se.

Kalendarium – se även hemsidan!

11/5 – Frukostmöte · ABB Corporate Research (Västerås)
20/5 – Automation Academy · Lean Automation (Västerås)
15/6 – Automation Center · Minimässa (Västerås)
15/6 – Night Aut · Automation Regions kväll ute (Västerås)

YOU och jobba i Västerås

YOU (YrkesOrientering för Unga) handlar om att
arbetsgivare berättar om vilka kompetenser de söker från
idag och 6-7 år framåt. Ungdomarna orienterar sig mot en
bransch och erbjuds en yrkesorienterande praktik under
tre månader. Under resan ritas en karta tillsammans med
en mentor och Arbetsförmedlingen, där vägen till jobb
stakas ut via exempelvis studier, praktik, sommarjobb
och examensjobb. Satsningen går i linje med Automation
Regions tankar kring framtida kompetensförsörjning
och YOU vill gärna att fler företag från Automation
Region engagerar sig. Primus motor för YOU är Björn
Nordén, tillika är ordförande i Automation Regions
Kompetensgrupp, och han nås på bjorn@jiv.nu.

Konkurrenskraft 2010

Den 22 april genomförde Tekniska Mässan och Eurostep
konferensen Konkurrenskraft 2010 i samarbete med
Automation Region, Lean Forum och Produktionslyftet.
Arrangemanget lockade ett 60-tal deltagare, som bland
andra fick höra Saab Automobiles Bengt Engdahl berätta
om deras Lean-resa och Robotdalens Mats Jackson
berätta om Lean Automation.

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
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