
Automation Region · Inbjudan maj 2010

www.automationregion.com

Kontaktperson
Helena Jerregård, TF process-
ledare Automation Region 
021-10 70 13 
helena.jerregard@ 
automationregion.com

Vad är automation och 
Automation Region?
Automationsindustrin är en av 
Sveriges viktigaste näringar. 
Det är en viktig högteknologisk 
verksamhet i sig själv med en 
betydande exportandel, men 
även av stor strategisk betydelse 
för övrig svensk produktion och 
konkurrenskraft. Tankarna inom 
Lean Production får allt starkare 
fäste i svensk industri; kombinera 
detta med automationsteknologin 
och Sverige ligger i världstopp. 
Automation är vad som krävs 
för att omvandla en kundorder 
till producerad produkt samt 
ge produktionsledningen de 
beslutsverktyg som behövs för 
att styra, övervaka och följa 
upp processen. Automation ger 
oss de verktyg som behövs för 
långsiktigt säker produktion med 
uppfyllda miljökrav. Mälardalen är 
en ledande region för automation. 
Här har stora och små företag 
samlats i mängd med produkter 
och applikationskunnande i 
världsklass. Företagsklustret 
Automation Region syftar till att 
ta tillvara denna mångfald och 
ytterligare utveckla vår globala 
position och kompetens inför 
framtiden. Läs mer om oss och 
våra aktiviteter på vår hemsida 
enligt nedan.

Frukostmöte 11/5 med ABB Corporate Research

Nya teknologier för 
framtidens automation!?
Automationslösningar och produkter bygger till en stor 
del på kommersiellt tillgänglig teknik. Det gäller att an-
passa konsumentteknologi till användning i industrin med 
alla speciella krav det för med sig. Detta föredrag tar en 
titt på några intressanta teknologier som kanske kommer 
att forma framtidens automation!? Tomas Lagerberg från 
ABB Corporate Research delar med sig av mer än 25 års 
erfarenhet från automation inom ABB. 
Plats: Automation Center i Kopparlunden  
 Sintervägen 12 · Västerås
Datum: Tisdag den 11 maj 2010 · 07:30-09:00
Program:
07:30 Välkommen till Automation Center – frukost
07:40 Nyheter från Automation Region 
 Helena Jerregård
07:50 Nya teknologier för 
 framtidens automation!? 
 Tomas Lagerberg 
 ABB Corporate Research
08:20 Leverantörsutveckling i Kina 
 Maria Varnauskas 
 Svenska Exportrådet
08:30 Affärsmingel med automationskollegor
09:00 Avslut
Anmäl dig på www.automationregion.com.
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