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Automation Academy den 10 september 
Energi till tusen 
– om energieffektivisering på företag
På Automation Academy den 10 september kommer vi 
diskutera vilka möjligheter det finns att energieffektivisera 
på företag. Inbjudna är Göran Lobell, Seco Tools, Fagersta 
och  Jan Carlsson från LEAX, Köping. Universitetslektor 
Karin Spetz från MDH talar om hur man kan spara energi 
i byggnader och professor Erik Dahlquist berättar om hur 
automation kan användas för att spara energi inom industrin.

Plats:

Automation Center · Teknikbyn · Kopparlunden · Sintervägen 12

Program den 10 september:

14:00 Välkommen 
 Helena Jerregård · Automation Region

14:05 Energi till tusen – inledning 
 Erik Dahlquist · Mälardalens högskola

14:10 Reduce, Reuse & Recycle 
 Gunnar Lobell · Seco Tools

14:45 Planering för energibesparing 
 Jan Carlsson · Leax

15:20 Vad krävs för energieffektivitet i byggnader? 
 Karin Spetz · Mälardalens högskola/HST

15:40 Automation och energieffektivisering 
 Erik Dahlquist · Mälardalens högskola

16:00 Workshop med macka och arbete i grupp 
 ”Vad kan mitt företag vinna på att energieffektivisera och hur 
 skulle det gå till?

16:45 Summering och avslut (ca 17:00)

Anmäl dig på www.automationregion.com. Har du några frågor är du 
välkommen att kontakta Helena Jerregård enligt ovan.

www.automationregion.com

Kontaktperson

Helena Jerregård, biträdande 
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.


