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ABB på plats i Almedalen - diskuterar
framtidens digitala och hållbara indu-
stri
ABB deltar även i år med en egen mötesplats i centrala Visby

ABB tar plats i debatten kring industrins framtid med nya möjligheter för Sveriges konkurrenskraft. Till-
sammans med inbjudna gäster finns vi på plats under årets Almedalsvecka för att tala om lösningar för
nätkapacitetsbristen, cirkulär ekonomi, autonom och fossilfri gruvbrytning, livslångt lärande och framti-
dens arbetsplats.

Vi bjuder in beslutsfattare, kunder, experter och allmänheten till vår mötesplats på Hästgatan 5. På plats
finns också ABB:s kollaborativa robot YuMi som utmanar besökarna på ett spännande spel.

Välkommen till våra seminarier – möt bland andra Johan Söderström, landschef för ABB Sverige, Jenny
Larsson , säljchef Power Grids, och Dennis Helfridsson, chef Robotics and Discrete Automation.

Måndag 1 juli

11.00–12.00 Mot framtidens hållbara och digitaliserade gruva – nästa steg för det svenska industripart-
nerskapet SUM
13.00–14.00 Starka och smarta elnät – ett måste för svensk konkurrenskraft

Tisdag 2 juli

10.30–11.30 Sweden and Switzerland towards smart cities and a carbon free transport fleet

13.00-14.00 När teknikutvecklingen springer om kompetensutvecklingen – kan livslångt lärande jämna ut

loppet?
15.00-16.00 Nya affärsmodeller och cirkulär ekonomi skapar ett hållbart näringsliv i Sverige

Onsdag 3 juli

09.00-10.00 Vision 2030: Hur ska det finnas jobb till alla, och hur kan AI bidra?
13.00–14.00 Let’s create the innovation ecosystem for the future – NOW!

Samtidigt deltar ABB också i flera seminarier arrangerade av andra organisationer och företag. Från ABB
Sverige möter vi i panelerna bland andra Johan Söderström, landschef, Björn Jonsson, chef Industrial
Automation, Ulf Hellström, chef Motion, Mats Peterson, chef Electrification, Pia Brantgärde Linder, chef
High Voltage Products norra Europa, Mikael Dahlgren, forskningschef, Maria Brithon, HR-chef, Lena Wes-
terholm, hållbarhetschef, och Jenny Larsson, säljchef Power Grids.

Följ oss på Twitter (@ABBSverige), Facebook (@ABBSverige), Instagram (@ABBSverige), LinkedIn
(@ABB) och via vår webbplats (abb.se).

I Sverige har ABB ungefär 7 800 medarbetare och finns på cirka 30 orter. Svenska ABB är ledande leveran-
tör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. Stora verksam-
hetsorter är Västerås med cirka 3 700 medarbetare och Ludvika med cirka 2 700 medarbetare.
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ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär inom banbrytande teknik med ett omfattande erbjudande för digi-
tala industrier. Med över 130 år av innovation är ABB idag ledande inom digitala industrier med fyra
kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Ro-
botics & Discrete Automation som stöttas av den gemensamma digitala plattformen ABB Ability™.
ABB:s marknadsledande verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar
i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com
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