
Succé för Automation Summit

Den 3-4 september genomfördes den andra 
upplagan av konferensen Automation Summit. 
Över 330 deltagare – rekord! – var på plats i 
Västerås och fick ta del av ett program som 
omfattade allt från spelindustri och infrastruktur till 
gruvdrift och rymdforskning.

Med en branschöverskridande konferens 
vill Automation Region skapa möjligheter för 
oväntade möten, kontaktskapande och nya 
affärer. Årets tema var ”den digitala framtiden”, 
med exempel på hur ny teknik kan utveckla 
och utmana industrin. Automation Regions 
processledare Karolina Winbo och Mikael 
Klintberg hälsade välkommen tillsammans med 
konferensens moderator Olle Dierks.

– Vi står inför en enorm ökning av 
informationsmängden som ingen organisation 
klarar att hantera på egen hand. Därför är det 
viktigt att samla olika perspektiv från såväl 
industrin som akademin och det övriga samhället, 
förklarade Mikael Klintberg.

Visionären John arbetade 
på Nasa Ames i 37 år 
inom olika innovativa 
avdelningar. Efter en 
intressant föreläsning kring 
möjligheter med produktion 
i rymden ställde PiiAs 
programchef Anders OE 
Johansson en fråga som 
har blivit högaktuell under 
de senaste dagarna: Finns 
det utomjordiskt liv och, i så fall, skulle Nasa 
utnyttja dem eller det vid produktion i rymden?

– Ja och ja, svarade John W Hines med ett leende 
på läpparna.

Vi strävar mot samma mål
Automation Region 
har ett stort och unikt 
nätverk genom klustret av 
företag och kopplingen till 
myndigheter, utbildning och 
forskning. De aktiviteter som 
arrangeras i Automation 
Regions regi ger värdefulla 
kontakter, ny kompetens 
och ett forum för samverkan 
i branschgemensamma 

frågor. Svensk Automation är med sedan tidigare 
och nu i september ansluter även Hydraulik- 
och Pneumatikföreningen. Som medlemmar i 
Automation Region ser vi fram emot ett utbyte 
som gynnar alla parter. Det finns mycket som vi 
kan göra tillsammans och redan nu har vi börjat 
diskutera i vilken form samarbetet kan byggas upp.

För våra medlemsorganisationer är utbildning 
och kompetensutveckling viktiga frågor. Att 
få in ny, ung kraft och attrahera ungdomar till 
branschen är en stor utmaning. Vi jobbar aktivt 
med frågan och samarbetar till exempel med 
olika mässor för studenter där vi berättar om 
branschen och håller seminarier. Vi för även en 
dialog med högskolor och universitet och är med 
och bidrar till stipendiet som utgör förstapriset i 
studenttävlingen Automation Student. 

Therese Hazelius 
Vd Svensk Automation samt Hydraulik- och 
Pneumatikföreningen

Nyhetsbrev 
september 2015

Fullängdsversioner av artiklar och fler notiser finns på  
www.automationregion.com. Kontakta gärna oss om 
du undrar över något:

Karolina Winbo, Processledare 
021-10 73 77 · karolina.winbo@automationregion.com

Mikael Klintberg, Processledare 
021-10 70 13 · mikael.klintberg@automationregion.com

Stefan Hollertz, Informationsansvarig 
070-422 62 82 · stefan.hollertz@automationregion.com



Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små 
företag samlas 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. Mer information: www.automationregion.com.

Kommande aktiviteter
Workshop om nya affärsmodeller 
Möte · 2015-10-02

Augmented reality – kompetens på distans 
Frukostmöte i Västerås · 2015-10-06

Industri 4.0, politik eller teknik? 
Frukostmöte i Stockholm · 2015-10-13

Workshop kring framtidens 
kompetensförsörjningssystem 
Möte · 2015-10-15

Genomförda aktiviteter
Automation Summit 
Automationskonferens · 2015-09-03

Ny kraftsamling för expansion av Sveriges 
tillverkningsindustri 
Frukostmöte i Västerås · 2015-09-08

Augmented reality – kompetens på distans 
Frukostmöte i Stockholm · 2015-09-15

Automation Expo på Robot Application Center 
Automation Expo · 2015-09-17

Jobb Shop 
Jobbmässa · 2015-09-20

Stormöte Energi 
Seminarium 2015-09-21

Emma Vidarsson är årets 
automationsstudent
Med sitt examensarbete om energibesparingar 
vann Emma Vidarsson, Chalmers, Automation 
Student 2015. Prisutdelningen genomfördes den 4 
september på Automation Summit i Västerås. Fotot 
visar finalisterna Darijan Jelica, Emma Vidarsson, 
Marcus Johansson och Jacob Nilsson.

John W Hines inspirerade ungdomar
I anslutning till konferensen Automation Summit besökte 
huvudtalaren John W Hines expectrum och bjöd på 
en rymdföreläsning för skolungdomar, “Moon, Mars 
and beyond”. Han pratade bland annat om kommande 
expeditioner till mars och uppmanade de unga åhörarna att 
medverka i den framtida utforskningen av rymden.

Välkomna till Automation Region
Vi säger hej till våra nya medlemmar Örebro bostäder, Create, 
Plushögskolan samt Hydraulik- och Pneumatikföreningen.


