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Nationell kraftsamling i
processautomation
Den 9 november samlar vi alla kontaktpersoner
och andra intresserade på Automation Regions
medlemsföretag på CuLTUREN i Kopparlunden,
Västerås. Tanken är att tillsammans genomföra en
workshop kring kraftsamling i processautomation.
Arrangemanget genomförs i samarbete mellan Automation Region
och ProcessIT Innovations. Vi samlas klockan tio på CuLTUREN i
lokal Box 2 i anslutning till utställningshallen. Fokus kommer under
dagen att ligga på leverantörsnivå.
Vi kommer att presentera syfte, innehåll och förväntat resultat av en
nationell agenda för processautomation. Under dagen görs även en
genomgång, med diskussioner och samtal, kring utmaningar och
möjligheter inom processautomation.
Några av deltagarna är Erik Oja från ABB Process Automation,
Anders Aabakken från Bombardier Transportation och Björn
Andersson från Prevas. De kommer dessutom var och en att
hålla kortare presentationer kring vad de skulle vilja se för
utveckling i Sverige för att kunna bibehålla och stärka sina
leverantörspositioner.
Plats:
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Datum: Onsdag den 9 november 2011
Tid:

10:00-15:00

Anmäl dig på www.automationregion.com!
Varmt välkommen!
Helena Jerregård · Processledare
021-10 70 13 · helena.jerregard@automationregion.com

Kontaktperson
Helena Jerregård, processledare
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.
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