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Energibesparing – morot eller piska?
Under Sveriges EU-ordförandeskap 2009 myntades begreppet
Eco Efficient Economy. Tanken bakom detta är att företag ska
kunna se framtida affärsmöjligheter samtidigt som man har
möjlighet att uppnå större klimat- och miljömål. En grogrund
är skapad för så kallade Clean Tech-företag, och det återstår
att se vilka aktörer på den svenska marknaden som kommer
att gå i spetsen för denna utveckling.
Som vid alla förändringar finns det både morot och piska
inblandade. Här har automationsbranschen en mycket
viktig roll att spela för att skapa en attitydförändring. Vi
kan med nya teknologier och lösningar hjälpa företag att
se morötterna. Genom smartare drift har de möjlighet
att leva upp till högt ställda besparingskrav redan innan
energimyndigheten lagstiftar. Piskorna, i form av bland annat
EU-regler och tuffare energiklassningar, är ett faktum. Vi kan
visa våra kunder hur de kan vinna morötter på att ligga steget
före paragraferna.

Jag hör ibland att företag känner sig
pressade och tycker att begreppet
energibesparing känns abstrakt och
svåranalyserat. Då måste vi som
automationsleverantör gå in och
visa hur lätt det faktiskt kan vara. Vi
behöver ta vårt ansvar när det gäller
att se nya möjligheter med våra
produkter och branschlösningar, och
förmedla vår kunskap till kunderna.
Lägre energiförbrukning är ju när allt
kommer omkring något som gagnar miljön, minskar värdefull
resursförbrukning och sparar mycket pengar. Piskorna finns
där, visst. Men genom att bemöta dem i rätt tid kan de bli
morötter för våra företag.
Roger Kroon · Beijer Electronics
Affärsområdeschef Automation

Avstamp för Automation Region och SICS i Västerås
Det var en uppskattad och välbesökt invigning av SICS nya
lokaler på Mälardalens högskola den 15 maj. För Automation
Regions och klusterföretagens del innebär samarbetet nya
möjligheter, inte minst med tanke på Helena Jerregårds
samordning av uppdragen som processledare för Automation
Region och vd för SICS i Västerås.
– Genom SICS etablering stärker vi företagen i regionen
genom en ökad spridning av resultat och kompetens från
högskolan, säger Helena. Visst innebär det en utmaning att
bygga upp verksamheten i Västerås, men tack vare samverkan
mellan exempelvis Automation Region och SICS finns alla
möjligheter för en vinna/vinna-satsning.
Läs mer om SICS och Automation Regions fortsatta samarbete
på www.automationregion.com.

Invigande intressenter: Karin Röding (Mälardalens högskola),
Ulla Persson (Västerås stad), Christer Norström (SICS), Erik Oja
(ABB/Automation Region) och Sofia Wallström (Länsstyrelsen).
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Heldag med Automation Region 19 juni
– Automation Expo + Night Aut!
Den 19 juni är det dags! Vi inleder dagen med
Automation Expo mellan 11:00-15:00 och
rundar av kvällen med Night Aut mellan
17:00-22:00. För Automation Expo på
Automation Center krävs ingen föranmälan för besökare, till Night Aut
anmäler du dig på hemsidan. Varmt
välkommen till en heldag med
automationskollegor!

Ny medlem – IKG
IKG är ett nytänkande teknikkonsultföretag med ett stort och
genuint intresse av människor. Företaget startades 1990, finns
idag på elva orter och består av ett gemensamt administrativt
moderbolag och tre regionala konsultbolag. Rätt teknisk och
social kompetens med en stark drivkraft gör att de levererar
rätt och gör skillnad för varje kund. IKGs vision är att vara
både ingenjörens och kundens första
val som en attraktiv arbetsgivare och
pålitlig leverantör. Mer information
hittar du på www.ikg.se.

Ny medlem – Eltech Automation
Eltech Automation grundades 1997 och har genom en
bred kompetens inom automation och ständig branschnärvaro expanderat kontinuerligt sedan dess. Eltechs har
en bred kundkrets som spänner över allt från livsmedelsoch förpackningsindustrin till processindustrin och
maskintillverkare. De erbjuder totalleverans inklusive
framtagning av funktionsspecifikation, design,
programmering, tillverkning, installation, idrifttagning
och utbildning. Genom sin spetskompetens inom el och
automation i kombination med innovativt tänkande tar de
tillsammans med kunden fram den optimala automationslösningen. Huvudkontoret
ligger i Lomma, övriga
kontor i Stockholm och
Helsingborg. Läs mer på
www.eltechautomation.se.

Jobb Shop 2012 den 9 september
Missa inte Jobb Shop, Sveriges
enda riktiga rekryteringsmässa
för ingenjörer?! Jobb Shop är ett
samarrangemang mellan Jobba
i Västerås, Västerås Science Park
och Automation Region med
syfte att locka ingenjörer till
regionen. Mer information för både intresserade utställare
och besökare finns på www.jobbshop.com.

Kalendarium – se även hemsidan!

5/6 – frukostmöte med Affärsplan Västmanland (Västerås)
19/6 – Automation Expo (Västerås)
19/6 – Night Aut (Västerås)

Årets mentor och adept utsedd
Karriärtorget är högskolans mötesplats och mäklare mellan
arbetsliv och studenter. Den 9 maj arrangerade de en
avslutningskväll för de arbetsgivare och studenter som
deltagit i årets mentorprogram. Flera av Automation
Regions medlemmar har deltagit som mentorer och
bland årets företag medverkade Dynamate Industrial
Services. Vinnarna blev dock Stefan Svartström från FVB
och Eva-Maj Johansson, som studerar till civilingenjör
med inriktning mot energisystem. I motiveringen lyfte
Karriärtorget fram ett mentorskap med täta kontakter och
ett stort engagemang hos både adept och mentor. Förutom
möten i olika miljöer har mentorskapet också resulterat i både
exjobb och anställning.

Tomas ordförande för Innovationsgruppen
Automation Regions fjärde arbetsgrupp,
Innovationsgruppen, håller på att bildas
under ledning av ordförande Tomas
Lagerberg från ABB Corporate Research.
Vad tycker du vi ska fokusera på i en
Innovationsgrupp inom Automation
Region? Vi räknar med att dra igång arbetet
efter sommaren. Den som är intresserad
av att bidra eller delta i arbetet med Innovationsgruppen är
välkommen att kontakta tomas.lagerberg@se.abb.com.

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
Bellvox
Boman Communication
Bombardier
CAG Mälardalen
Capgemini
COPA-DATA
Condesign
CrossControl
Digital Mechanics
DynaMate Industrial Services
Dynamis
EIE Maskin
ELE Engineering
Eltech Automation
Epsilon
Esab Engineering
Etteplan
Flintec
Frontit
Gylling Teknik

HMS Networks
Horner APG
ICA
IKG
Infotiv
Know IT
Koteko
LP Innovation
LÅ-Konsult
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
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