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Strategisk automation

Att välja och investera i ”rätt” automatisering är en process
nära sammanflätad med företagets affärsidé. Fokus är
kundernas efterfrågan på det företaget kan leverera idag,
vad företaget kommer att behöva leverera i framtiden
och vad kunden vill ha i framtiden. Med strategisk
automatisering sätts fokus på de avsnitt i produktionen
som är viktigast att utveckla. Utgångspunkten är flödet
genom produktionen för att identifiera nuvarande och
kommande förbättrings- och utvecklingsbehov.
Som metod tar strategisk automatisering systematiskt
fram beslutsunderlag för att välja rätt automatisering
i en produktionsprocess. En nulägesanalys visar
värdeskapande tid och värdeskapande arbetsmoment
samt automationsnivåerna för produktionssystemet. I
dialog med produktions- och företagsledningen görs en
prioritering och avgränsning för en fördjupad studie.
Utifrån nulägesanalysen tas scenarier fram för att skapa
beslutsunderlag för automatisering i företaget – en
guide för framtida automation i produktionen. Målet är

att välja rätt maskinutrustning
och informationssystem, och
med dessa val också säkra
kompetensen att nå en effektiv och
flexibel produktion i företaget, nu
och i framtiden.
Vid Produktionsklustrens konferens
”Mötesplats för framgångsrika
verkstäder” den 24-26 maj i
Katrineholm, som nämns på annan plats i nyhetsbrevet,
fokuserar vi just på den potential som finns när det
gäller att effektivisera och vidareutvecklade svenska
verkstäderna. Vi är glada över att kunna presentera
Automation Region som medverkande vid konferensen
och rekommenderar gärna sessionen ”Automation och
styrsystem” den 25 maj. Väl mött i Katrineholm!
Kerstin Dencker · Swerea IVF AB
KTH · Centre for Design and Management of
Manufacturing Systems (DMMS)

Framgångsrikt under Automation Regions tre första år

Under 2,5 år har följeforskaren Björn Eriksson följt
Automation Regions utveckling. I sin slutrapport summerar
Björn iakttagelser och lärdomar under projektets första tre
år. Rapporten ger en intressant tillbakablick på klustrets
utveckling – och möjligheter framöver.
”Automation Region har under sina tre år genomgått en
anmärkningsvärd utveckling från ett ganska löst nätverk
av automationsföretag i Västeråsregionen till ett snabbt
expanderade automationskluster av allt mer nationell
karaktär. Det har lyckats etablera ett antal arenor för
samverkan inom det regionala innovationssystemet och
med närbesläktade kluster utanför regionen. Även det
internationella samarbetet har utvecklats avsevärt.

Årsmöte 2011, stående från
vänster: Anders Aabakken
(styrelseledamot, Bombardier),
Erik Oja (styrelseordförande,
ABB) och Helena Jerregård
(processledare, Mälardalens
högskola).

Automation Regions initiativtagare från länsstyrelse,
kommun och högskola är fortsatt aktiva, men
det karakteristiska är att initiativet drivs av de 50
medlemsföretagen som alltmer sätter agendan, går in
med egen arbetsinsats och formulerar framtida strategier.”
Läs hela artikeln på www.automationregion.com!
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Boman Communication – ny medlem!

Pepperl+Fuchs – en till ny medlem!

PLM + Lean + Innovation =
Konkurrenskraft!

Inspirera morgandagens arbetskraft

Boman Communication är en blandning av
kommunikatörer och ingenjörer som i över 30 år
stärkt relationer och möjliggjort affärer via effektiv
kommunikation. Cargotec,
Inspecta och Porsche är
några av företagen de
arbetat med. Vi välkomnar
varmt Boman Communication till Automation Region!

Torsdag 12 maj arrangeras
Konkurrenskraft 2011, en
heldag om PLM, Lean och
Innovation. Här presenteras ett brett och intressant program, vilket säkerställer en stor uppslutning; förra året deltog nästan 100 personer, men i år förväntar de sig fler. Först
till kvarn gäller! Bakom Konkurrenskraft 2011 står Tekniska
Mässan och Eurostep i samarbete med Produktionslyftet,
PLMforum, KTH och Automation Region – för information
och anmälan, se www.konkurrenskraft.com.

Pepperl+Fuchs utvecklar kontinuerligt nya lösningar
inom automation, med uppdrag att förse svensk industri
med koncernens produkter för processautomation och
fabriksautomation. De utvecklar, producerar och säljer
sensorer och interfacekomponenter globalt ur ett brett
sortimenten av industrianpassade sensorer, givare,
interface och fältbussutrustning. Varmt
välkommen säger vi till Pepperl+Fuchs!

Responsen på förra sommarens ”Hello World” var
överväldigande positiv. 37 tjejer utförde uppdrag åt nio
olika företag. ”Hello World” arrangeras både i Eskilstuna
och i Västerås. Nu söker vi uppdragsgivare som kan ge
kursdeltagarna skarpa projekt att jobba med under kursen.
Ett typiskt uppdrag kan vara webbaserad kommunikation.
Kursen omfattar programmering, kommunikation och
design med syftet att designa interaktiva budskap för en
bestämd målgrupp; läs mer på www.mdh.se/idt/helloworld.
Hör av dig till oss senast den 20 maj – kontakta gärna
redan idag helena.jerregard@automationregion.com!

Framtidens framgångsrika verkstäder

Välkommen till Katrineholm den 24-26 maj och
Produktionsklustrens konferens. Det finns en stor
potential när det gäller att effektivisera och vidareutveckla
de svenska verkstäderna. Konferensen vänder sig
framför allt till yrkesverksamma produktionsledare,
produktionstekniker och beredare som har behov och
intresse av att ta del av den senaste utvecklingen och
forskningen. Bland föreläsarna märks bland andra Johan
Ydeskog från Automation Regions medlemsföretag
Rockwell Automation. Mer information finns på
http://195.67.104.166/ivfTemplates/Page____8136.aspx.

Automationsutbildningar söker studenter

Antagningen till YH-utbildning pågår och sista
ansökningsdag är den 2 maj (men ansökningar kan
inkomma även senare). Det är viktigt att vi alla hjälper
till att få in sökande till dessa uppskattade utbildningar,
både den 1-åriga (Automationstekniker) och den 2-åriga
(Kvalificerad automationstekniker). Mer information har
gertrud.fager@mdh.se.

Kalendarium – se även hemsidan!

3/5 – frukostmöte · Imego (Västerås)
3/5 – Automation Expo (Eskilstuna)
6/5 – ElektronikExpo (Västerås)
11/5 – Oil and gas seminar (Norge)
12/5 – Konkurrenskraft 2011 (Älvsjö)
24-26/5 – Produktionsklustrens konferens (Katrineholm)

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

ICA
Imego
Infotiv
Know IT
LP Innovation
Metrum
Motion Control
Netcontrol
Novotek
Pepperl+Fuchs
Prevas
RealTest
Rejlers
Rockwell Automation
Schneider Electric
Sensor Control
SICS
Siemens
Solvina
Tieto
TKG
Vattenfall
Westermo
Westinghouse
ÅF
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