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Stockholm Business Region Development (SBRD) har 
via Stockholm Business Alliance ett nära samarbete med 
50 kommuner i Stockholm-Mälarregionen, bland andra 
Västerås. Vi arbetar med att marknadsföra regionen 
gentemot utländska investerare, men även med att ge 
service till det lokala näringslivet. Tillsammans med våra 
partner utvecklar vi det lokala näringslivet i kluster, där 
regionen är i världsklass. Ett av dessa utvalda kluster är 
automation.
Den 26 augusti hade SBRD förmånen att vara värd för 
Automation Regions uppstartsmöte i östra Mälardalen. 
Det var ett lyckat arrangemang med stort engagemang 
hos deltagande företag; vi ser alla fram emot att 
Automation Region kommer att vara aktiva även i 
Stockholm framöver, då vi tillsammans tydligare kan 
synliggöra branschen.
Andra områden som de flesta av deltagarna tycker bör 
prioriteras är kompetensförsörjning och aktiviteter som 

engagerar även slutanvändare av 
automationslösningar, något som 
även Automation Region prioriterar.
Vi har sedan flera år ett gott 
samarbete med Automation 
Region och ser fram emot att utöka 
detta ytterligare. Vår närmaste 
gemensamma aktivitet är en 
delegationsresa till Indien där vi och deltagande företag 
marknadsför svenskt automationskunnande på denna 
expanderande och spännande marknad i samband med 
mässan Industrial Automation India (6-9 december). 
Vi har redan fått in flera intresseanmälningar; är du 
intresserad av att veta mer är du välkommen att kontakta 
undertecknad eller Automation Regions processledare 
Helena Jerregård!
Torbjörn Bengtsson · Projektledare 
Stockholm Business Region

Behovet av en nationell strategisk agenda för 
automationslösningar inom svensk processindustri är 
mycket stort. Det framkom vid ett seminarium anordnat 
av ProcessIT Innovations, som nu får i uppdrag att samla 
näringsliv och organisationer för att utforma ett förslag till 
en agenda – Automation Region deltar i detta arbete.
En sådan strategisk agenda ska beskriva hur 
innovationsaktiviteter kan stärkas och hur samspelet 
mellan aktörerna kan öka och samtidigt skapa större 
synlighet. Vidare kan en nationell agenda inom området 
ge en översikt av dagsläget vad gäller aktörer, trender, 
drivkrafter och FoU samt en målbild för arbetet.
Läs hela artikeln på www.automationregion.com!

Vi tydliggör och marknadsför svenskt automationskunnande

Nationell kraftsamling kring automation inom processindustrin

Lars-Eric Aaro (LKAB), Erik Oja (Automation Region), och 
Tomas Lagerberg (ABB Corporate Research) vid mötet i 
Stockholm tidigare i år. Foto Per Westergård.
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Kalendarium – se även hemsidan!
4/10 – frukostmöte med Frontit (Västerås)
8/11 –  frukostmöte med Etteplan (Västerås)
18/11 –  Affärsforum för framtiden (Västerås)
6-9/12 – Industrial Automation India (Mumbai)

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
Koteko
LP Innovation
LÅ-Konsult
Metrum
Mimer Info Tech 
Motion Control
Netcontrol
Novotek
Pepperl+Fuchs
Prevas
RealTest
Rejlers
Rockwell Automation
Schneider Electric
SICS
Siemens
Solvina
Tieto
TKG
Vattenfall
Westermo
Westinghouse
ÅF
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Automation Student på Tekniska Mässan
För att betona vikten av en stabil återväxt inom 
automation område har Automation Region initierat 
ett studentpris för bästa automationsrelaterade 
examensarbete instiftats – Automation Student. 
I juryn finns automationsexperter från såväl akademi 
som industri. Priset, ett stipendium på 10 000 kronor, 
delas ut av Automation Region i samarbete med 
branschorganisationen Svensk Automation och 
fackmässorna Tekniska Mässan, Processteknik och 
Scanautomatic. Prisutdelning sker den 5 oktober 11:30 på 
Tekniska Mässan i Stockholm. Prisutdelare är Dag Toijer, 
chefredaktör för tidningen Automation, tillsammans med 
Automation Regions processledare Helena Jerregård. Mer 
information har stefan.hollertz@automationregion.com.

Automation Region stöder mentordag
Det gäller för studenter och arbetsgivare att hitta 
varandra och därför drar Mälardalens högskola igång sitt 
mentorprogram för tredje året i rad. Mentorprogrammet är 
ett sätt för arbetsgivare att hitta rätt personer, en väg ut i 
arbetslivet för studenterna och erbjuder utveckling för
båda parter. Satsningen sker i samarbete med Automation
Region; mer information har annelie.wikingson@mdh.se.

Prevas utvidgar verksamheten
Automation Regions medlemsföretag Prevas satsar i 
Linköping och utökar verksamheten med tjänster inom 
industriell IT, samt öppnar ett nytt kontor i Kalmar. Mer 
information finns på www.prevas.se.

Nya medlemmar: Koteko & LÅ-Konsult
Ny medlem i Automation Region är LÅ-Konsult AB, sedan 
1989 ett automationsföretag med stor erfarenhet och 
bra resurser för genomförande av automationsprojekt 
inom tillverkningsindustrin. De arbetar med stora och 
små företag och inom en mängd olika branscher, såväl 
med konstruktion som med ny- och ombyggnader 
av elanläggningar inom industrin. Vi hälsar även 
Koteko AB, ett ingenjörsföretag som tillhandahåller 
ingenjörstjänster och systemleveranser inom området 
industriell elautomation och elkraftteknik, varmt välkomna 
till Automation Region. Läs mer på www.la-konsult.se 
respektive www.koteko.se.

Ta del av Indiens expansion!
Automation Region, Stockholm 
Business Region och Invest 
Sweden bjuder in till Indiens 
största automationsmässa, 
Industrial Automation India, den 
6-9 december 2011 i Bangalore. 
Automationsmarknaden i Indien växer med ca 20-25 % 
per år, vilket gör den mycket intressant för Sveriges 
automationsbransch. Landet planerar att investera för 
200 miljarder dollar i energi, kraftverk och elnät bara de 
närmaste fem åren. Resan görs med Business Region 
Göteborg och Stockholmsmässans nya arrangemang 

”Manufacturing & Automation Expo”. Ett antal företag 
har redan anmält sitt intresse; besök vår hemsida eller 
kontakta helena.jerregard@automationregion.com!

Nätverk för projektledare
Automation Regions medlemsföretag Frontit etablerar 
nätverk för projektledare i Mälardalen i samarbete med 
Project Management Institute. Tre träffar är planerade 
under det kommande året, med första träffen den 
25 oktober. För mer information om nätverket samt 
anmälan till träffen, kontakta 
natverk.malardalen@frontit.se.


