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Automation – nyckeln till Eco Efficient Economy
Under Sveriges EU-ordförandeskap har begreppet Eco
Efficient Economy lanserats. Vad man menar är att det
inte finns något motsatsförhållande mellan framtida
affärsmöjligheter och en positiv påverkan på miljön. Här
finns givetvis stora möjligheter för nya Clean Tech-företag,
men vad som inte alltid lyfts fram är att automation faktiskt
har en viktig roll att spela. Det absolut mest effektiva
sättet att reducera negativ miljöpåverkan är att verka
för att utsläpp eller onödig resursutnyttjande minimeras,
istället för att fokusera på ”end-of-pipe”-lösningar. Det är
detta som är att automatisera; förhindra utsläpp, minimera
råvaruförbrukning och använda energi så effektivt som
möjligt. Övervakning, styrning och kontroll är vad det i
slutänden handlar om.
Förutom kopplingen till Eco Efficient Economy är
automation också en förutsättning för att vi ska kunna
behålla produktion i västvärlden. Och produktionen
behövs, inte bara för att den skapar så många
kringtjänster som logistik, transporter och infrastrukturer
etc, utan också för att den utgör en viktig del för att kunna
bedriva relevant och långsiktig forskning som i många fall

kräver nära samarbete med
produktion för att bli riktigt vass.
I Sverige har vi en
stor och framgångsrik
automationsbransch. Här
utgör Automation Region en
bra plattform för att visa enad
front med inte bara de stora
aktörerna, utan också med
de många mindre företag
som utgör en stor del av
branschen. Automation Region
kan utgöra en länk mellan
stora och små företag, ett stöd
för att skapa större helhetslösningar med internationell
genomslagskraft. I automationsbranschen har vi en
spetskompetens för framtida exportintäkter, men den
möjliggör även en effektiv produktion, utveckling och
forskning i Sverige framöver.
Charlotte Brogren · Generaldirektör Vinnova

Mentorprogram från studentliv till näringsliv
Automation Region, Robotdalen, minST och Mälardalens
högskola bjöd hösten 2008 in företag och studenter till ett
mentorprogram, riktat till adepter på det datavetenskapliga
programmet. Automation Regions medlemsföretag CAG
Mälardalen nappade på erbjudandet och under 2009 har
vd Tomas Täuber haft stadig kontakt med ”sin” adept
Camilla Källström.
– Det är alltid nyttigt att ”ha ett öra” mot högskolan för
att lära hur ungdomar och studenter tänker, förklarar
CAG Mälardalens vd Tomas Täuber sitt och företagets
engagemang i programmet. Det är en av anledningarna

till att det kändes som ett viktigt
initiativ, något som alla mentorer var
överens om.
Totalt var det 14 personer som
deltog i programmet, det vill säga sju
par av adept och mentor. Förutom
CAG deltog även Prevas och
Bombardier av Automation Regions
medlemsföretag.
Läs om mentorprogrammet på
www.automationregion.com!
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Skicka in din företagstidning!

Tidigare visade vi Addivas och Prevas företagstidningar,
men flera av Automation Regions medlemsföretag ger ut
tidningar. Vi ”pushar” gärna för dem i nyhetsbrevet och
om det passar så förmedlar vi gärna en del av innehållet.
Kontakta bjorn.stenvall@automationregion.com.

Julmingel på Automation Center

Den 10 december vill Automation Region, Västerås
Science Park, Sustainable Business Mälardalen, minST
och Robotdalen gärna se dig hos oss för lite trivsamt
julmingel. Vi bjuder på glögg, pepparkakor, skinksmörgås,
julmust och öl och trevlig samvaro. Välkommen till
Automation Center från klockan 16:00, där vi tänkte
mingla till framåt kvällen. Passa på att låta dig tillönskas
en God Jul av dina vänner och kolleger! Anmäl dig till
bjorn.stenvall@automationregion.com.

CLEAN-projektets miljötekniska mässa
Genom ett samarbete med Clean-projektet erbjuds du
en möjlighet att kostnadsfritt delta vid valfria seminarier
som anordnas den 7 december på Clean-projektets
miljötekniska mässa på Aros Congress Center. Cleanprojektet samordnar utvecklingen av småskaliga
systemleveranser för en ny typ av svensk export på
miljöteknikens område. Mer vet Leif Andersson på
Sustainable Business Mälardalen, 070-547 53 70 –
alternativt anmäl dig direkt på www.cleanexport.se.

Nya sensorteknologier för automation

Vid frukostmötet 3 november berättade Christian Vieider
från Acreo om deras verksamhet. Det handlar mycket om
framtagandet av komponenter, men det finns även en del
som sysslar med kommunikation. Som forskningsinstitut
hjälper Acreo till både med finansiering och speciallisthjälp
vid produktutveckling av forskningsprodukter, men de
kan även utföra uppdragsforskning. Ett område som är
på frammarsch är IR-sensorer, exempelvis inom Night
Vision i bilar. Sensorerna används även för att scanna av
kroppstemperaturer (svininfluensan …) på flygplatser och
övervakning av högspänningsledningar.

Använd funktonen ”tipsa en vän”!

Med funktionen ”tipsa en vän” på hemsidan kan du
göra just det – vid intressanta arrangemang, artiklar och
notiser. Hjälp oss gärna att bli både fler prenumeranter
och medlemmar genom att sprida vårt budskap!

Kalendarium – se även hemsidan!

10/12 – Julmingel på Automation Center (Västerås)
19/1 – Frukostmöte på Automation Center (Västerås)

Högskolans Idélab fyller 10 år

Idélab på Mälardalens högskola
firar jubileum i år och kan se tillbaka
på tio år med stöttning av 2500
idéer, vilket resulterat i ca 260 nya
företag. Automation Region arbetar
nära Idélab och sitter tillsammans
med dem, Robotdalen och minST
i enheten för externa relationers lokaler på Mälardalens
högskola. Vi gratulerar till jubileet och ser fram emot det
fortsatta samarbetet!

Mer om automation i Indien

I oktober anordnade Automation Region tillsammans
med Exportrådet och Invest in Sweden Agency (ISA)
ett seminarium i Västerås om automationsindustrin I
Indien. Det finns nu tillagt extramaterial på hemsidan – se
”Genomförda aktiviteter” och välj sedan Indienseminariet.
Ytterligare information har björn.savlid@swedishtrade.se.

Stipendium för Hello World

Vill gratulera Automation Regions biträdande processledare Helena Jerregård som med Johan Sundström på
Mälardalens högskola tilldelats
årets stipendium från Tekniska
Föreningen. De båda belönas
för sitt arbete med att intressera
gymnasietjejer för teknik i
samband med sommarkursen
”Hello World”. Kursen gavs i
samarbete med Automation
Region och Care of Haus. Stort
grattis säger vi!

Automation Regions medlemsföretag
ABB Automation Products
ABB Corporate Research
ABB Power Automation
ABB Process Automation
ABB Robotics
Acreo
Addiva
Aros Circle
Beijer Electronics Automation
Bombardier
CAG Mälardalen
Capgemini
CC Systems
Condesign
Dynamis
ELE Engineering
Embedded knowledge

Enea
Esab Engineering
Flintec
ICA
Infotiv
Jubo Gruppen
Motion Control
Netcontrol
Novotek
Prevas
RealTest
Sensor Control
SICS
Tieto
Tritech
Westermo
Westinghouse
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