SMART PRODUKTION

i tillverkande och bearbetande företag

Projekt ska sprida kunskap om digitalisering
– en konkurrensfaktor för blekingsk industri
Smart produktion i tillverkande och bearbetande
företag är ett EU finansierat projekt som har seminarier, branschöverskridande möten och fördjupade
workshops för små- och medelstora företag inom
bearbetande, tillverkande industri och IKT företag
(IKT=Informations- och kommunikations teknik).
Aktiviteterna syftar till att föra samman traditionell
industri med informations- och kommunikationstekniska företag för att underlätta digitalisering av produktionsprocessen och öka konkurrenskraften. Projektet
är en satsning inom den fjärde industriella revolutionen, om implementering av mobil data- och kommunikationssystem i industrin.

Region Blekinge har det regionala utvecklingsansvaret
för Blekinge och är projektägare i samarbete med
affärsnätverket Telecom City i Karlskrona, företagsnätverket Tech Network och Swedish Waterjet Lab.
Telecom City har flera medlemmar som är ledande när
det gäller kompetens och produkter inom internet of
things samt inom IKT. Företagsnätverket Tech Network
har lång erfarenhet av att klustra företag och arbeta
med samverkan mellan företag för ökad gemensam
marknad och har ett trettiotal företag inom tillverkning i sitt nätverk. Swedish Waterjet Lab samverkar
med de bearbetande företagen och bidrar med utveckling av dessa.

Industri 4.0 kommer från Tyskland och syftar på smart
produktion där allt i produktionskedjan i ett tillverkande företag är uppkopplat och bär med sig information för att kunna utbyta den med andra delar i
produktionsprocessen. En smart fabrik som med hjälp
av informationen styr sin produktionsprocess.

Håll utkik när inbjudan kommer till seminarier eller
branschöverskridande möten och företagsbesök. För
särskilt intresserade anordnas fördjupade workshops.

Se även information på
www.regionblekinge.se
www.telecomcity.se
www.technetwork.se
www.waterjetlab.se
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Efter projektet ska företagen ha fått ökad insikt och
kunskap om innebörden i och betydelsen av Industri
4.0 och fått ökad insikt i varandras branscher vilket
kan skapa nya affärsmöjligheter och konstellationer.

Kontakt:
Elisabeth Landén, Region Blekinge,
0455-30 50 11, elisabeth.landen@regionblekinge.se

