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Automationsbranschen avgör framtiden för svensk industri

Automationsbranschen är en framtidsbransch som
redan idag omsätter 50 miljarder kronor och sysselsätter
omkring 25 000 personer i Sverige. De kostnads- och
energibesparingar som automation möjliggör bidrar till
en fortsatt konkurrenskraftig och energieffektiv svensk
industri. Med automation uppnår vi energibesparingar
oavsett om det omfattar fastigheter, industrier eller
maskiner. För en genomsnittsindustri innebär det
energibesparingar mellan 10 till 20 procent. Förutom att
det sparar stora pengar åt företagen så är det även ett
måste för att vi ska uppnå EUs klimatmål.
Byggnader och industrier står för de största utsläppen
av växthusgaser och är de största energiförbrukarna.
Industrier och infrastruktur står för över 30 procent av
energiförbrukningen. Den huvudsakliga förbrukningen
kommer från motordrifter (60 procent) men andra stora
förbrukare är värme, kyla, belysning och elapparater.
Med automation kan vi minska energiförbrukningen inom
samtliga av dessa områden.

Idag finns det flera stora aktörer på
marknaden som arbetar aktivt med
automation och energieffektivisering.
Schneider Electric är ett av dessa
företag. Med ett starkt fokus på
grön automation har man hjälpt
många kunder att automatisera sina
anläggningar, som genererat produktionsökning, säkrare
övervakning och styrning men samtidigt en mindre
energiförbrukning och därmed sparade kostnader.
Vi behöver öka synligheten av automationsbranschen och
acceptera den som en viktig framtidsbransch för svensk
industri utveckling. Idag finns det exempel på nätverk
som sätter fokus på att öka automationsbranschens
synlighet samtidigt som man ökar samverkan mellan
svenska företag och högskolor. Ett bra exempel på detta
är Automation Region.
Eva Ellerud · Marknadschef Industry
Schneider Electric Sverige AB

God fastighetsautomation – bästa receptet för mammas köttbullar

Stekoset är inget problem vid Scans jättelika kök i Skara.
Tvärt om är den luft som ventileras bort vid stekningen en
tillgång eftersom värmen tas tillvara. En gemensam PLCbaserad plattform för såväl ventilation som produktion
optimerar inomhusklimatet.
En väl fungerande ventilationsanläggning gör att stekoset
knappt är märkbart inne i de ljusa lokalerna. Upp till 6 000
kubikmeter luft per timme kan ventileras bort från var och
en av steklinjerna.
– Vid stekningen anpassas ventilationen automatiskt till
aktuellt produktionsläge, säger Björn Karlsson.
Bakom denna innovativa lösning står Björn Karlsson,
tidigare ansvarig för utvecklingen av Industriell IT och

automation inom
Scan-koncernen, men
som idag är chef för
affärsområdet Industri
vid AcobiaFLUX
Göteborgskontor.
Behovsstyrningen
innebär att fläkten inte
alltid behöver köras
på full effekt – och det
återspeglar sig i reducerad energiförbrukning.
Läs hela artikeln från Beijer Electronics på
www.automationregion.com!
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Frukostmöte med SICS

Med ett 30-tal deltagare på frukostmötet bygger vi vidare
på en uppskattad tradition – inklusive en god frukost!
Den 1/2 var det Christer Norström och Markus Bohlin
tur att berätta om SICS omfattande verksamhet inom
området tillgänglighet och resursutnyttjande med hjälp av
avancerade matematiska metoder för till exempel adaptiv
produktplanering och effektivare underhåll. Nästa möte
hålls i Laxå med frukost- och lunchbuss tur/retur från
Västerås. Anmäl dig på www.automationregion.com!

Vi hälsar TKG varmt välkomna!

Robert Johansson och Richard Halling, med erfarenheter
från egna företag och ledande positioner i konsultbranschen, startade TKG (Teknik Konsult Gruppen AB)
utifrån gemensamma värderingar om ett företag med en
lite annorlunda syn på verksamheten. De utgår från varje
person där de tillsammans jobbar fram lösningar som
utgår från medarbetarens behov och önskemål. TKG
tror på den positiva spiralen där ett utvecklande uppdrag,
fungerande privatliv, god hälsa också ger deras kunder en
maximal prestation. Annika Nylund är ny vd och ansvarig
för avdelningen Elteknik, och Johan Persson är chef för
Mekanikavdelningen. Annika
är också kontaktperson för
Automation Region.

Inspirerande Automation Expo i Fagersta

För tredje gången genomfördes Automation Expo den
22 februari, denna gång i Fagersta. Med drygt 60-talet
besökare och utställare var stämningen hög med många
positiva kontakter. Inledningstalade gjorde bland andra
Conny Fridlund, Manager Production Development
på Atlas Copco, med ett mycket inspirerande tal. Han
betonade att för att klara konkurrensen från främst
låglöneländer krävs automation, men att Atlas Copco
inte har någon egen automationsavdelning. Däremot
har de en upparbetad beställarkompetens som gör att
de kan förlita sig på sina leverantörer för att bygga upp
automation i världsklass. Tack vare den redan utbyggda
infrastrukturen i kombination
med automation så kan
Fagersta erbjuda produktion
i stort sett mot rörliga
kostnader, vilket inte ens
låglöneländer klarar av!

Kalendarium – se även hemsidan!

8/3 – frukostmöte · ESAB AB (Laxå)
8/3 – rekryteringsmässa (Västerås)
10/3 – Automation Regions årsmöte (Västerås)
5/4 – frukostmöte · Rockwell Automation (Västerås)

Missa inte årsmötet den 10 mars!

Vi hoppas att du har bokat in den 10 mars i kalendern.
Då är det nämligen dags för Automation Regions öppna
årsmöte dit alla som vill göra sin röst hörd – eller ”bara” är
intresserade av automation – är välkomna. Förutom årsmötesförhandlingar ser vi både tillbaka på året som gått
och blickar framåt över 2011 samt bjuder på ett både kunnigt och lättsamt föredrag kring ”40 år av automation” med
tidningen Automations chefredaktör Dag Toijer. Missa inte!

ITFs Automationsdagar

För andra gången medverkade Automation Region på
ITF Automationsdagar, som hölls 2-3 februari i Stockholm.
Från Automation Region ser vi fram emot att fortsätta
utveckla samarbetet med ITF och samverka med
människor som har ett brinnande intresse för industriell
automation. Det ger tillfällen till kontakter som stärker oss
i det gemensamma arbetet att förbli konkurrenskraftiga
på en global
marknad. På bilden
Automation Regions
processledare
Helena Jerregård
i samspråk med
Thomas Gustafsson,
professor vid Luleå
tekniska universitet.
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ABB Corporate Research
ABB Discrete Automation and Motion
ABB Process Automation
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Acreo
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Bombardier
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