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Sommaren är här, trots vädret alltid en källa till glädje, 
men vi har fler anledningar till att känna en viss 
belåtenhet. Automationsbranschen i allmänhet och 
Automation Regions medlemsföretag i synnerhet kan se 
tillbaka på ett framgångsrikt första halvår 2011. Företagen 
går bra, antalet anställda ökar och flera spektakulära 
automationskontrakt har landat i regionen på senare tid 

– vilket naturligtvis är motorn i arbetet med Automation 
Region.
Vi börjar också betraktas som en bransch, ett embryo 
till det vi hoppas ska leda till att ”automation” nämns i 
branschsammanhang på samma sätt som ”telekom”, ”IT” 
eller ”bioteknik”. I regionen har VLT och Västerås Tidning 
presenterat automation för en bredare publik. Speciellt 
VLT har genomfört en imponerande satsning där de lyft 
fram automationsbranschen genom att på ett lättbegripligt 
sätt beskriva olika områden som processautomation, 
fastighetsautomation och robotik.

Med ett i 
sammanhanget 
små medel har 
medlemsföretagen 
under Automation 
Regions 
flagg gjort en 
kraftsamling för att lyfta viktiga frågor inom nätverkande, 
klustersamverkan och, framför allt, kompetensutveckling. 
Som en sporre i detta arbete har dessutom Europeiska 
Socialfonden nyligen tilldelat Automation Region drygt tio 
miljoner kronor för just kompetenshöjande insatser.
Vi tackar alla våra medlemmar och övriga medverkande 
för ett riktigt lyckat första halvår och ser fram emot en lika 
framgångsrik höst. Vi önskar er en härlig och välförtjänt 
sommar! 
Automation Regions processledning 
Helena Jerregård · Björn Stenvall · Gunnar Iggendal

Historien om Anti-Sleep-Pilot (ASP) börjar när den 
danska entreprenören Troels Palshof är på väg hem sent 
på natten och somnar bakom ratten i sin bil. Efter den 
upplevelsen börjar Troels att fundera på möjligheterna 
till hjälp för att hålla sig vaken på vägarna. Tre år senare, 
med bidrag från sömnforskning och ljuddesign samt med 
Automation Regions medlemsföretag Prevas som partner, 
finns produkten Anti-Sleep-Pilot på marknaden. Även en 
iPhone-applikation finns tillgänglig att ladda ner.

– Det är intressant att se en ny trend där en modern 
produkt finns i såväl fysisk form som applikation till 
en telefon, säger Rune Petter Domsten på Prevas 
utvecklingsavdelning i Danmark.

Tillsammans blir vi allt starkare

– Vi kontaktas dagligen 
av personer från 
hela världen som 
vill veta mer och är 
intresserade av ett 
potentiellt samarbete. 
Det är överväldigande 
att uppleva detta 
enorma intresse från 
hela världen och vi har nu stora möjligheter att nå den 
gigantiska marknaden för trafiksäkerhet, säger Troels 
Palshof
Läs hela artikeln på www.automationregion.com!

Automation för säkrare trafik
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Kalendarium – se även hemsidan!
26/8 – Automation Region i östera Mälardalen (Stockholm)
6/9 – frukostmöte med AddQ (Västerås)
11/9 – Jobb Shop (Västerås)
21/9 – Android-dagen (Kista)

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
Digital Mechanics
Dynamate
Dynamis
ELE Engineering
Embedded knowledge
Enea
Esab Engineering
Etteplan
Flintec
Frontit

Gylling Teknik
HMS Networks
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

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

Letar ditt företag efter ny kompetens?
Var då med på höstens Jobb Shop/rekryteringsmässa den 
11 september! Automation Region, Västerås Science Park 
och Jobba i Västerås arrangerar tillsammans en Jobb 
Shop i Kopparlunden i Västerås. Syftet är att locka hit 
ingenjörer som letar efter nytt jobb. Eventet kommer att 

pågå 13:00 och 16:00, där 
de deltagande företagen 
får ställa ut och presentera 
sina lediga tjänster. Mer 
information och länk till 
anmälan finns på hemsidan.

Automation Region i östra Mälardalen
Nu satsar vi för att etablera Automation Region i östra 
Mälardalen. Välkommen till uppstartsmötet den 26 
augusti hos Stockholm Business Region i Stockholm. 
Torbjörn Bengtsson, som är Stockholm Business Regions 
ansvarige för affärsutveckling när det gäller automation, 
medverkar. Anmäl dig via vår hemsida.

Standarder som del i undervisningen
Standarder är normer och dokumenterad kunskap. I 
en längre text förklarar Charlotta Johnsson vid Lunds 
universitet och Sven Hjelm från Scania vikten av 
standarder. Inte bara studenter utan även Automation 
Regions företag borde vara intresserade av att engagera 
sig – läs hela det intressanta inlägget på vår hemsida.

Premiär för Automationsnästet
Automationsnästet är vår senaste ansträngning för 
att synliggöra automation, där företag kan skicka in 
frågeställningar om automation. Vid senaste Automation 
Expo bedömdes fyra bidrag av en experpanel bestående 
av från vänster i bilden Magnus Fagrell (LP Innovation), 
Ingemar Reyier (Robotdalen), Bernt Henriksen (Prevas) 
och Fredrik Modigh 
(Motion Control). Till höger 
sitter frågeställaren till 
Automationsnästet, P-O 
Andersson från AQ Plast.

Rekordmånga utställare på 
Automation Expo i Västerås
Den 15 juni öppnade Automation Region 
tillsammans med Västerås Science Park 
årets Automation Expo i Automation 
Center. Parkens nya VD Caroline Drabe 
och Automation Regions processledare 
Helena Jerregård hälsade både besökare 
och utställare välkomna. Evenemanget 
bjöd på inte färre än 23 utställare, ett stort 
antal besökare samt Automationsnästet 
(som beskrivs på annan plats). Mässan fick 
i tillägg även besök av en delegation från Kina som en del 
i förberedelserna inför höstens Västerås Kina Business 
Forum. Vi tackar alla närvarande för en lyckad dag!

Gott och trevligt 
på Night Aut
Den 15 juni var det 
åter dags för Night Aut, 
festkvällen för medlemmar 
och andra. Båttur, 
grillbuffét, ståupp och 
trubadur … en helkväll! 
Vi tackar deltagare och 
framför allt vädergudarna 
för en mycket trevlig afton 
och planerar redan för 
nästa års Night Aut!


