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Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robotik och automation med målsättningen att få fram 35 nya produkter 

och 35 nya företag till år 2013. Satsningen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Tillväxtverket, 

länsstyrelser och landsting i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län, regionförbunden i Södermanlands och Örebro län, kommunerna 

Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Mälardalens högskola, Örebro universitet samt deltagande företag.  

För mer information besök www.robotdalen.se 

Pressinbjudan: Svensk industri står inför en 
automationsutmaning – fler robotar gör skillnad! 
Tisdag 8 maj kl 11-14 är det pressträff på nya mässan Elmia Automation i Jönköping. 
Robotdalen står för en av programpunkterna och berättar då om den automations-
utmaning som svensk industri står inför för att klara den globala konkurrensen. Med 
ökad nationell samverkan, fler robotar och nya flexibla lösningar kan vi öka tillväxten. 
Resultatet av 200 genomförda förstudier på SME-företag presenteras, liksom Opiflex, 
ett konkret exempel på en ny flexibel robotlösning.  Välkomna! 
 
Elmia Automation går av stapeln i Jönköping 8-11 maj. Mässan är en ny mötesplats för tillverkande företag, med fokus 
på ökad automatisering av svensk industri. Veckan inleds med en pressträff i presscentret på Elmia i Lobby Nord - Hall 
A tisdag 8 maj klockan 11-14. Pressackreditering sker på http://www.elmia.se/sv/automation/For-
press/Pressackreditering/. Programmet ser ut som följer: 
 
Kl 11.00 Anders Ekdahl, VD på Svensk industriförening (Sinf), presenterar Plastbarometern, en 

konjunkturrapport för plastindustrin. 
Kl 11.40  Erik Lundqvist, chef för Robotdalen, presenterar den automationsutmaning som svensk industri 

står inför och hur investeringar i robotlösningar kan vända trenden. Resultat från förstudier 
samt nya flexibla lösningar presenteras, liksom det långsiktiga samarbetet med Elmia.  

Kl 12.00 Mingellunch 
Kl 13.00 Presentation av tankesmedjan AutomaThink i Robotdalens monter Automationscentralen i D-hallen.  
Kl 14.00 Pressträffen avslutas. Nu finns tillfälle att prata mer med representanter från Robotdalen.  
Kl 14.10 Direkt efter pressträffen kör korta presentationer av konkreta kundcase med ledande svenska 

systemintegratörer igång. Detta fortgår hela veckan i Robotdalens regi. 
 

- Nya robotlösningar gör svensk industri starkare, konstaterar Erik Lundqvist, chef för Robotdalen. Vi har 
genomfört över 200 förstudier i svensk tillverkningsindustri och ser att investeringar i automationslösningar ökar 
produktiviteten med 10-30 procent. Vi ser även stora möjligheter att ta oss an nya branscher tillsammans med 
landets ledande robotleverantörer, systemintegratörer och komponentleverantörer. Allt för att öka tillväxten och 
konkurrenskraften i svensk industri.  

 
Robotdalen medverkar på Elmia Automation med montrar, experthjälp, presentationer med systemintegratörer, ett 
seminarium för trä- och möbelindustrin samt som samarbetspartner i matchmakingen Productivity Connect. Läs mer om 
vår medverkan på www.robotdalen.se/elmia. 
 
För ytterligare information besök www.robotdalen.se eller kontakta: 
Erik Lundqvist, chef för Robotdalen, telefon 021-10 70 26, e-post erik.lundqvist@robotdalen.se 
Ingemar Reyier, industrirobotik, telefon 021-34 44 03, e-post ingemar.reyier@robotdalen.se 
Jessica Karlsson, kommunikationsansvarig, telefon 073-670 76 30, e-post jessica.karlsson@robotdalen.se 


