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Automationsnästet – nästet med utvecklingsmöjligheter
Automationsnästet som idé initierades i slutet av 2011 och
genomfördes i en enklare former de första gångerna. I
oktober 2012 genomfördes ett större Automationsnäste
från scenen på M.A.X-mässan (Manufacturing & Automation
Expo) med fyra frågeställningar från industrin och en
mycket namntung expertpanel. Eventet filmades och filmen
finns nu att se på YouTube (finns länkad från vår hemsida).
Arrangemanget gav både mersmak och ringar på vattnet!
Som en fortsättning på Automationsnästet har Automation
Region kommit överens med tidningen Ny Teknik om
möjligheten att genomföra Automationsnästen i deras
automationsbilaga, som under 2013 kommer ut med
åtta nummer. Vidare kommer vi att genomföra en
mindre variant av Automationsnästet i samband med
kommande Automation Expo i Köping och Västerås. Om

företagsfrågeställningarna
har fokus på ett visst
teknikområde eller en hel
produktion spelar ingen roll
– nästet kan alltid vara ett bra
forum för att ”spåna” fram
intressanta tankar och idéer
om era frågeställningar!
Du som är medlem
i Automation Region
– utnyttja möjligheten att lyfta dina (eller din kunds)
frågeställningar i Automationsnästet. Du är alltid välkommen
med dina frågeställningar till oss i processledningen, hör
gärna av dig mig på tord.kack@automationregion.com!
Tord Käck · Projektledare Automationsnästet

System för framtidens elkvalitetsmätning
De inledde samarbetet med Metrum då de påbörjade ett byte
Ojämna flöden, frekventa störningar, svårtolkad avläsning –
av samtliga installerade elmätare för att företaget ville kunna
framtidens elnät står inför många utmaningar. Förberedelsen
mäta energiförluster som till exempel orsakas av tekniska fel
inför Smart Grids och anslutning av förnyelsebar energi med
och strömstölder, det vill säga ström som leds förbi mätaren.
såväl in- som utflöde pågår som bäst. Automation Regions
medlemsföretag Metrum Sweden AB i Göteborg levererar
– Under de senaste åren har vi anslutit mycket vindkraft till
redan idag utrustning för anpassad elkvalitetsmätning och
nätet och vi såg ett behov av att hålla koll på energiförluster
presenterar här ett par exempel från Sundsvall Elnät och
och förändringar i elkvaliteten, säger Lars Ohlson, vd på
Falbygdens Energi.
Falbygdens Energi. Sedan dess har vi utvecklat vår mätning
och uppföljning betydligt.
Sundsvall Elnät AB är ett dotterbolag till kommunala
Sundsvall Energi AB som bygger och förvaltar elnätet för 27
Läs hela artikeln på www.automationregion.com.
000 privatkunder och drygt 700 företags- och industrikunder.
De har ett stabilt nät och systemet identifierar sällan några
stora problem, det rör sig främst om registrering av avvikelser.
– Vi kontaktade Metrum för att vi ville börja mäta elkvalitet,
både för att säkerställa vår leveransprecision och för att
möta framtida regleringar och förändringar, berättar Daniel
Ytterström, driftingenjör på Sundsvall Elnät.
Falbygdens Energi AB i Falköping är en lokal leverantör av el,
Till vänster Lars Ohlson, till höger Daniel Ytterström.
fjärrvärme och bredbandsnät som ingår i Göteborg Energi AB.
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Ny medlem – välkommen DeltaElectric!

Kom till medlems- och årsmötet den 8 mars

DeltaElectric AB startade verksamheten redan 1949
och ingår idag i Mannerheim Industrier. Företaget är en
helhetsleverantör inom avancerade elektriska styrsystem
med fokus på långsiktiga och nära kundrelationer. Målet är att
vara kundens förstahandsval för att utveckla, producera och
effektivisera styrutrustningar
för kvalificerade maskinsystem.
Läs mer på www.deltaelectric.se.

Boka in datumet i kalendern, för då är du varmt välkommen
till Automation Regions årliga medlemsmöte och öppna
årsmöte i Västerås. Vår målsättning inför årsmötet är att varje
medlemsföretag ska ha minst en representant på plats vid
årsmötet – vi behöver allas engagemang och återkoppling
för att utveckla klustret. Du får heller inte missa årets föredrag
om bland annat Lean-resan på Ostnor (FM Mattsson och
Mora Armatur) och Blue Institute om automation mot global
omvandling. Välkommen till årets viktigaste arrangemang –
anmäl dig på www.automationregion.com!

Automation Summit i Västerås 5-6 september
I höst arrangeras för första gången Automation Summit
– en tvådagars konferens som tar sikte på utveckling och
framtida utmaningar i automationsindustrin. Bakom initiativet
står Automation Region tillsammans med Västerås stad,
Stockholmsmässan och Svenska mässan. Automation Summit
genomförs på Aros Congress Centre i Västerås den 5-6
september, med spännande föreläsningar, utställning samt
konferensmiddag på kvällen den
5/9 – mer information kommer
inom kort! Projektledare för
arrangemanget är Stefan Hollertz, kontakta gärna
honom med tips och förslag på intressanta föreläsningar och
talare på stefan.hollertz@automationregion.com.

Ny chef för ABB Process Automation
Håkan Nytorp har utsetts till ny chef för
divisionen ABB Process Automation i
Sverige från den 1 april 2013. Han ersätter
Erik Oja, Automation Regions tidigare
styrelseordförande, som blir chef för
ABB Process Automation i region Norra
Asien. Håkan har arbetat inom ABB sedan 1987 och är för
närvarande chef för region Sydasien samt Indien för den
globala affärsenheten Control Technologies. Håkan kommer
att ingå i den svenska ledningsgruppen och rapportera till
Johan Söderström, vd för ABB Sverige.

SICS – Industriell Effektivitet i Kista 11 februari Ta risker – men bara kalkylerade sådana!
Varje år samlar SICS representanter från näringsliv
och akademi till en heldag inom tillförlitlighet och
resursutnyttjande i industrin. Syftet med konferensen är
att visa möjligheterna att ytterligare öka effektiviteten i
industrin genom avancerade IT-verktyg. Dagen bjuder på
presentationer från såväl lyckade tillämpningar i industrin
som aktuell forskning inom
området. Mer information
hittar du på www.sics.se.

Handslag för kompetens och arbete
Rework Västerås är ett koncept där såväl ungdomar och
ansvariga från offentlig och ideell sektor som ledare
från lokala och multinationella företag samlas för
erfarenhetsutbyte och för att enas kring utmaningar och
möjligheter. Under 2012 har cirka 150 personer deltagit
i processen att lägga grunden för verksamheten. Nästa
mål är att skapa en ny, gemensam agenda för riktade kortoch långsiktiga insatser för att stärka
kompetensförsörjningen och bekämpa
ungdomsarbetslösheten. Välkommen
den 21-22 februari till föreläsningar och
uppträdanden – mer information hittar du
på www.reworkvasteras.se.

Kalendarium – se även hemsidan!
5/2 – frukostmöte med Addiva och Bombardier (Västerås)
11/2 – SICS konferens Industriell Effektivitet (Kista)
8/3 – medlemsmöte med årsmötesförhandling (Västerås)
5-6/9 – Automation Summit (Västerås)

Välkommen till ett ”riskfyllt” men kostnadsfritt
seminarium i samverkan mellan Automation
Region och Frontit den 21 februari. Vissa
risker väljer vi att utsätta oss för, andra kan vi
inte undvika – men vi kan alltid få ett bättre
beslutsunderlag inför våra val och kunskap för
att vidta rätt åtgärder inför de risker vi konfronterar. Harry
Steinkeller, civilingenjör, civilekonom och Senior Consultant
på Frontit AB, berättar om hur osäkerhet – risker och
möjligheter – hanteras i projekt och linjearbete. Torsdag den
21 februari mellan 15:00-17:00. Undvik risken att missa detta –
anmäl dig på www.automationregion.com.

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 · CrossControl · Digital Mechanics ·
DeltaElectric · DynaMate Industrial Services · Dynamis · EIE
Maskin · ELE Engineering · Else · Eltech Automation · Epsilon ·
Esab Engineering · Etteplan · Flintec · Frontit · Gylling Teknik ·
HMS Networks · Horner APG · Hugo Tillquist · ICA · IKG · Infotiv ·
Know IT · Koteko · LP Innovation · LÅ-Konsult · Mackmyra
Svenska Whisky · Metrum · Mimer Info Tech · Motion
Control · Netcontrol · Novotek · Pepperl+Fuchs · Prevas ·
Pöyry SwedPower · RealTest · Rejlers · Rockwell Automation ·
Schneider Electric · SICS · Siemens · Smidja · Solvina · Tieto ·
TKG · Westermo · Westinghouse · Xdin · ÅF

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

www.automationregion.com

