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Som representanter för Sveriges två ledande branschmässor 
inom automation och industriteknik känns det självklart att 
sluta upp bakom arrangemanget Automation Summit. Med 
tanke på Automation Regions hemvist är Västerås en naturlig 
ort för konferensen och som ett återkommande arrangemang 
under udda år är den ett välkommet komplement till båda 
mässorna.
För oss är det en intressant möjlighet att supporta och 
påverka utvecklingen av Automation Summit, speciellt med 
tanke på att både Automation Region och Västerås stad 
också står bakom satsningen. För M.A.X finns det en naturlig 
koppling i den geografiska närheten och ett sedan länge 
välutvecklat regionalt industrisamarbete. Scanautomatic i sin 
tur representerar stora automations- och industritäta regioner 
som också har sin givna plats vid Automation Summit. 
Automation är en riksangelägenhet.
I och med denna satsning kan Sverige ännu tydligare ta 
ledningen inom automationsfrågor. Det är inte längre en 

fråga om ”bara” industriell 
användning. Automation 
framstår alltmer som 
en nödvändighet inom 
alltfler branscher, även 
om alla inte är mogna än. 
Automation står också för en viktig del av lösningen på våra 
stora utmaningar kring miljö, energi och hållbar utveckling.
Vi tror att Automation Summit kan utvecklas starkt 
framöver, speciellt med tanke på de aktörer som står bakom 
arrangemanget. Konferensen har alla förutsättningar för att 
utvecklas till ett ledande forum för automationsfrågor. Sverige 
håller världsklass inom automation, vilket gör att det är lika 
glädjande som viktigt att vi nu initierar en stor konferens mitt 
i ”automationsregionen” – vi är faktiskt världsledande!
Pia Nyzell · Projektledare Scanautomatic 
Björn Lindforss · Projektledare M.A.X (Manufacturing & 
Automation Expo)

Automation Regions femte årsmöte genomfördes den 
8 mars på Automation Center i Västerås med ett 50-tal 
anmälda deltagare. Det bjöds på lunch och eftermiddagsfika, 
spännande nyheter kring klustrets utveckling samt 
föreläsningar från Blue Institute och Ostnor.

– Den internationella kvinnodagen till ära välkomnar vi till 
Automation Regions årsmöte, inledde processledare Helena 
Jerregård. Företagsklustret har en fortsatt god tillströmning 
av såväl nya medlemmar som partner och vi är glada över 
uppslutningen här idag!
Helena kunde sedan presentera en positiv klusterutveckling 
under året med bland annat SICS, som etablerades  i maj 
i Västerås. Samverkan med Automation Region kring den 
nationella kraftsamlingen PiA (Processindustriell Automation) 
har lett till en ansökan hos Vinnova som strategiskt 

”Ett ledande forum för automationsfrågor”

Positiv klusterutveckling i Automation Region
innovationsområde och 
bedömningen är att vi 
har goda chanser att få 
igenom den! Två andra 
projekt som dragit igång 
under året är Stream och 
AIR.
Förra året registrerade vi 85 pressklipp där Automation 
Region nämns, vi har arrangerat 14 frukostmöten, genomfört 
25 möten inom arbetsgrupperna, arrangerat/medverkat vid 
15 seminarier eller konferenser samt haft 6 styrelsemöten 
plus 1 internat. Våra arbetsgrupper inom kommunikation, 
affärsutveckling och kompetens utökades också med en 
fjärde grupp: Innovationsgruppen.
Läs mer om årsmötet på www.automationregion.com.
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Kalendarium – se även hemsidan!
9/4 – frukostmöte med PRC Engineering (Stockholm)
11/4 – Packbridge efter tre (Västerås)
18/4 – Automation Expo (Köping)
14/5 – Ingenjörspitchen med MDH och VSP (Västerås)
5-6/9 – Automation Summit (Västerås)

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 · CNC Factory · CrossControl · Digital 
Mechanics · DeltaElectric · DynaMate Industrial Services · 
Dynamis · EIE Maskin · ELE Engineering · Elektronikkonsult · 
Elit · 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 · PRC Engineering· 
Prevas · Pöyry SwedPower · RealTest · Rejlers · Rockwell 
Automation · Schneider Electric · SICS · Siemens · SIS · Smidja · 
Solvina · Tieto · TKG · Westermo · Westinghouse · Xdin · ÅF

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

Ny medlem – välkommen Elektronikkonsult!
Elektronikkonsult AB i Djursholm är specialister inom 
strömförsörjning, kraftelektronik, motorstyrning och 
avancerade mönsterkortslayouter. Deras styrka ligger i 
komplexa konstruktioner med höga krav vad gäller EMC, 
vibrationer, kylning eller annan yttre påverkan. De erbjuder 
sina kunder kostnadsfri tillgång till tidigare konstruktioner, ett 
omfattande komponentregister, ett stort CAD-bibliotek och 

ett välutrustat elektroniklabb. Kunder har 
inte bara tillgång till en konstruktör utan 
också hela företagets samlade kompetens 
även efter projektavslut. Mer information 
finns på www.elektronikkonsult.se.

Workshop den 11 april med Packbridge och 
Automation Region
Packbridge är ett internationellt 
förpacknings- och logistikkluster 
som bildades 2010 och utgör ett snabbt växande nätverk 
för förpackningsindustrin och alla dess intressenter. De har 
också identifierat automation som ett område av stor vikt 
för industrin, och den 11 april arrangerar de tillsammans 
med Automation Region sitt återkommande arrangemang 

”Packbridge efter 3” på temat ”Automatisering ökar 
konkurrenskraften” i Västerås. Mer information och anmälan 
hittar du på www.automationregion.com.

Prevas växer inom underhåll
Prevas förvärvar PSIAM, specialister på IT-lösningar för 
underhåll. De ser stora möjligheter till produktions-
effektiviseringar genom integration av underhålls- och 
produktionssystem Läs mer på www.prevas.se.

Registreringen öppen till Automation Summit
Automation Summit genomförs på Aros Congress Center i 
Västerås den 5-6 september, med branschöverskridande 
föreläsningar, automationsutställning och konferensmiddag. 
Målet är att etablera konferensen som en återkommande 
mötesplats i Västerås vartannat år. Programmet rymmer bland 
annat framtidsspaning med Blue Institute och Kairos Future 
samt presentationer från regionens 
världsledande automationsföretag 

– ABB, Siemens, Westinghouse, 
Bombardier med flera. I sex nischade 
spår fördjupar vi oss inom områden som processautomation, 
robotik och Internet of Things. Dessutom genomförs 
Automationsnästet under konferensen, där automations-
relaterade utmaningar granskas av en expertpanel. Registrera 
dig på www.automationsummit.se.

Matchmaking för affärskontakter
Den 25 april 2013 arrangeras Robotics Innovation Challenge 
i Eskilstuna, en dag med föreläsningar, prisutdelning, 

”innovation catwalk” och mingel bland nya robotlösningar. 
För att göra dagen ännu mer intressant arrangeras även 
Productivity Connect, en matchmaking med snabba 
affärsmöten där du kan knyta nya kontakter. För mer 
information, länkar till de olika arrangemangen och anmälan, 
se www.b2bmatchmaking.eu.

Ingenjörspitchen på Automation Center
Välkommen till Västerås den 14 maj för att ta reda 
på vad studenterna egentligen läser nuförtiden på 
ingenjörsprogrammen – passa på att nätverka med studenter 
för att stärka ditt arbetsgivarvarumärke! Här finns möjlighet 
att ”pitcha” din egen verksamhet för studenterna, det vill säga 
en kärnfull presentation av dig som arbetsgivare under tre 
till fem minuter. Du kan berätta om vilka rekryteringsbehov 
ni har och varför det är bra att jobba hos just er. Arrangörer 
till Ingenjörspitchen är Automation Region, Karriärtorget 
på Mälardalens högskola, Västerås Science Park och 
Samhällskontraktet. Sista anmälningsdag är den 7 maj – för 
information och anmälan, se www.automationregion.com.

Automation Expo i Köping den 18 april
Nu är det åter dags för Automation Expo i Köping. Som 
alltid finns intressanta automationsrepresentanter på 
plats, gott fika och fritt inträde – boka in ditt besök redan 
idag för den 18 april mellan 11:00-15:00! Automation Expo 
är en samlingspunkt för automationsbranschen och alla 
som verkar i den – men även för dig som ”bara” är nyfiken. 
Arrangemanget genomförs i samarbete med Köpings 
kommun och platsen är Glasgatan 20A i Köpings Mekaniska 
gamla anrika lokaler (mitt emot sjukhuset, goda parkerings-
möjligheter). Mer information finns hemsidan, men ingen 
föranmälan krävs för besökare och inträdet är som sagt fritt!

Frontit – en av Sveriges bästa arbetsplatser
Detta enligt Great Place to Works undersökning 2013. Frontit 
blev även Gasellföretag 2011 och 2012, vilket visar att de 
lyckats balansera lönsam tillväxt med en attraktiv arbetsmiljö. 
Mer finns att läsa på www.frontit.se.


