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Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik, med fokus på innovationer för industri, service samt vård och omsorg. Vi agerar för att bli en internationellt 

erkänd innovationsmiljö som sätter svensk robotteknik på världskartan. Robotdalen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, 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, ABB, 

Volvo CE, Pilotverkstan i Eskilstuna samt deltagande företag. För mer information besök www.robotdalen.se 

Preliminärt program för pressvisningen tisdag 6 maj 

Klockan 10.15 Samling och frukost i Elmias presscenter Lobby Syd 

 - Elmia hälsar välkomna till Elmia Automation och Elmia Svets 

 - Underleverantörsbarometern presenteras av Anders Ekdahl, VD för Sinf (Sveriges 

 industriförening) 

Klockan 11.00 Presentation av Robotdalen med Erik Lundqvist, chef för Robotdalen, samt ett konkret 

 produktcase med Anders Bergdahl från YourFlow AB, i montern Automationscentralen 

Klockan 11.10 Paneldiskussion med representanter från tankesmedjan AutomaThink med flera 

OBS! För pressakreditering besök Elmias hemsida http://www.elmia.se/automation/For-

press/Pressackreditering/  

Efter pressvisningen är du välkommen att stanna kvar i Automationscentralen, så berättar vi mer om de 

expertmöten och korta föredrag som arrangeras under veckan, samt svarar på frågor om Robotdalens 

arbete med innovativ produktutveckling för svensk tillverkningsindustri samt nya produkten YourFlow. 

- Mer än 125 utställare samlas på Elmia Automation, som är 25 procent större till ytan än för två år 

sedan, konstaterar Erik Lundqvist, chef för Robotdalen. Vi ser framemot att träffa representanter 

från svensk tillverkningsindustri för att berätta mer om möjligheterna till ökad produktivitet genom 

investeringar i innovativ robotautomation.  

Läs mer om aktiviteterna i Automationscentralen på Elmia Automation: 

http://www3.elmia.se/automation/For-besokare/vad-hander-pa-massan/Automationscentralen/.  

För ytterligare information kontakta:  

Erik Lundqvist, chef för Robotdalen, telefon 021-10 70 26, e-post erik.lundqvist@robotdalen.se,  

Lina Kåvestam, projektledare Elmia Automation, telefon 036-15 22 03, e-post lina.kavestam@elmia.se 

http://www3.elmia.se/automation/For-besokare/vad-hander-pa-massan/Automationscentralen/
mailto:lina.kavestam@elmia.se

