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Digital Enterprise 
– Thinking industry further! 
AI och Edge Computing driver Industri 4.0

Värdehöjande digitalisering: 
Sävar Såg optimerar varje stock

Scandinavian Enviro Systems 
digitaliserar med COMOS 

Vattenfall digitaliserar turbinlabb 

Från gamla it-system till moderna lösningar 
– hur tar du dig vidare?
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Första ordet | 

Vi har just varit på SPS Smart Production Solutions i 
Nürnberg med kunder som är redo att ta eller redan har 
påbörjat nästa steg på resan mot det digitala företaget. Vi 
fick ta del av den senaste tekniken – AI, Edge, molnteknik, 
Additive Manufacturing och Industrial 5G – med nya inno- 
vationer inom vår Digital Enterprise-portfölj liksom nya 
sätt att använda befintlig teknik. Nu ser vi redan fram mot 
vårens Hannovermässa. Det händer mycket, det händer fort 
och det är roliga saker som händer! 

Det kommer under 2020 att fortsätta handla om smart 
dataanvändning, ökad automationsgrad i anläggningar, 
öppna plattformar och digitaliserade end-to-end-lösning-
ar för PLM-processer. Störst fokus ligger på de plattformar 
som driver den industriella digitaliseringen: Sinumerik One, 
Simatic PCS neo, Industrial Edge, Simatic WinCC Unified, 
Xcelerator och så klart MindSphere, vars ekosystem stän-
digt växer. 

Vi har en unik position med både industriell mjukvara och 
hårdvara, industriella tjänster och dessutom djupgående 
branschexpertis inom våra banschavdelningar. Och vi stär-
ker ständigt portföljen med nya förvärv, som till exempel 
low-code-applikationsutvecklaren Mendix, med lätthanter-
liga kodlösningar för visuell applikationsutveckling, och 
modelleringsledande PSe, som med gPROMS ger oss stärkt 
position inom avancerad processimulering. 

Siemens Digital Industries har fler än 180 000 kunder i 
alla storlekar och 7 500 partner, är nr 1 inom både industri-
ell mjukvara, Factory Automation och Motion Control, leve-
rerar fler än 10 000 plc:er varje dag, har ett globalt nätverk 
av tekniska experter med fler än 12 000 industrial software- 
ingenjörer och 20 000 automationsingenjörer och har en 
unik end-to-end-portfölj inom mjukvara och automation.  
Vi är starka – och vi kan hjälpa dig att skapa värde med hjälp 
av digitalisering!

Värdehöjande digitalisering i praktiken kan du läsa om 
i reportaget om Sävar Såg, där varje stock skannas och 

Ann-Louise Lindmark
Chefredaktör och ansvarig utgivare
ann-louise.lindmark@siemens.com

Samarbeta! Ny teknik kan bara 
implementeras framgångsrikt 
om företag i alla storlekar och 
alla branscher arbetar tillsammans.

Glad jul och gott nytt  
framgångsrikt samarbetsår! 

Thinking industry further!
3D-avbildas för att sågas optimalt. Vattenfall genomför en 
digital transformation av sitt turbinlaboratorium, där syftet 
är att ytterligare öka vattenkraftens flexibilitet i det nya 
energiförsörjningssystemet med alltmer förnybara energi-
slag. Hållbar miljöteknik, kvalitet och nu även digitalisering 
är också i fokus för Scandinavian Enviro Systems som har 
ett mångårigt samarbete med Siemens.

Samarbete är nyckeln till framgång, särskilt när det 
handlar om mjukvarubaserad teknik som ställer helt andra 
samarbetskrav. Produktens fokus minskar och det blir vikti-
gare att utgå från helheten för att få ihop olika värdekedjor. 
Digitala värdeflöden knyter ihop olika ingenjörsgrupper 
men ställer också krav på att dessa skapar arbetsmetoder för 
att samarbeta. Framtida framgång kräver därför samarbete 
på alla plan: mellan olika discipliner, företag och branscher. 
Vi vill samarbeta – vill du? 

siemens.se/industri 

Siemens Digital Industries
Göran Persson
Managing Director Sverige
goran.persson@siemens.com
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Utmaning:  
Två tredjedelar av sågverkets kostnader utgörs av råvaran, 
stockarna. Då gäller det att minska svinnet och få ut mesta 
och bästa möjliga av produkten.

Lösning:  
Den 40 år gamla såglinjen hos Sävar Såg moderniserades för 
att förbättra precision och hastighet och få ut mer värde ur 
varje stock. Varje stock skannas och 3D-avbildas och ett 
beräkningsprogram räknar ut hur den ska sågas optimalt. 
Rundvridaren får uppgifter om optimal vridningsvinkel och 
vrids till rätt läge för att få maximalt utbyte i höghastighets-
bandsåglinjen från USNR. Automationsplattform: TIA Portal.  

Resultat:  
Bandsåglinjen kan köras snabbare med högt sågutbyte och 
Sävar Såg siktar på en värdehöjning på 4 procent. 

Stig Grundberg, f.d. sågverkschef och doktor  
i röntgenteknik.Sågverksoperatören Andreas Johansson har full koll på processflödena.

Peter Nordin, försäljningsingenjör på Siemens,  
Jon Meijer, Controls Engineer på USNR, Ralf Folke,  
produktchef på Siemens, och Dennis Löfström,  
underhållschef el på Sävar Såg.

Siemens är i framkant när det gäller 
teknik och vad man kan få ut av data”
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Forts. nästa sida

Reportage | Digitalisering i sågverk

Värdehöjande  
digitalisering i praktiken: 
Sävar Såg optimerar varje 
stock i världsunik linje
Sävar Såg har installerat en CT Log, en industriell datortomograf  
mitt i såglinjen som kan skanna stockar i en hastighet av 180 meter  
per minut, tillsammans med nya höghastighetsbandsågar från USNR.  
Ett helautomatiskt system vrider och hanterar stocken utifrån vad  
3D-bilden visar så att stockens kvalitetsegenskaper kan utnyttjas  
optimalt och maskinerna i såglinjen ställs om mellan varje stock  
som sågas, vilket gör att varje stock kan optimeras individuellt  
– värdehöjande digitalisering i praktiken! 

E tt sågverk som har gått från 
folkrace- till Formel 1-klass. Så 
beskriver Stig Grundberg det, 

f.d. sågverkschef och doktor i röntgen-
teknik och den som ligger bakom den 
nya teknik som gör att Sävar Såg ligger 
i täten när det gäller kvalitetsstyrning 
och att få ut maximalt av stockarna. 
Den effektiva bandsåglinjen med 
tunna sågsnitt har ett utbyte på 53,3 
procent från träd i skogen till färdig 
planka, ett högt värde med tanke på 
att stocken är klen. 

Att få ut mesta och bästa möjliga 
värde ur stocken är vad det handlar om 
för ett sågverk. Kvistarna ska hamna 
på rätt ställe och storleken vara rätt. 
Finast är det innersta kärnvirket med 
en hållbarhet på 25 år.

– Råvaran står för två tredjedelar av 
kostnaden för ett sågverk. Då säger det 
sig självt att vi vill få så litet svinn och 
få ut så mycket kvalitetsprodukt som 
möjligt. Allt handlar om att få prima 
virke utan kvist- eller barkspår, säger 
Dennis Löfström, underhållschef el på 
Sävar Såg. 

Moderniserade för att optimera. 
Nytänkande och mod ingår i värde- 
grunderna. 

– Vi uppfinner framtiden tillsam-
mans med USNR genom att ifrågasätta 
gamla sanningar. I vår unika såglinje 

Stockarna – fura och gran av hög kvalitet från Västerbotten och Ångermanland – visas i HMI:t  
i realtid.

försöker vi bibehålla bandsågtekniken 
eftersom de tunna sågsnitten gör att 
mindre går bort i spån. Det är en håll-
barhetsfråga, säger Stig Grundberg. 
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Forts. fr. föreg. sida

Johan Fredriksson, chef produktionsteknik och projektledare för såglinjeinvesteringen  
på Sävar Såg.

Jon Meijer, Controls Engineer på USNR.

Fredrik Samuelsson, sågverkschef på Sävar Såg.

Det har alltid varit en dröm att kunna 
se in i stocken innan den sågas för att 
kunna lägga snitten optimalt. Nu står 
Skandinaviens första exemplar av en 
skiktröntgen för sågverk, en CT Log från 
italienska Microtec, på plats hos Sävar 
Såg tillsammans med en sprillans ny 
bandsåglinje från USNR där 700 stockar 
passerar varje timme.

– Det är den första CT Log i 
Skandinavien och den enda i världen 
som står direkt i såglinjen så att stockar-
na kan optimeras fullt ut. Ett helautoma-
tiskt system vrider och hanterar stocken 
utifrån vad röntgenskanningen visar så 
att stockens kvalitetsegenskaper kan ut-
nyttjas optimalt, säger Stig Grundberg.

Digitalisering i praktiken. Den gamla 
bandsåglinjen från 1970-talet byttes 
ut mot höghastighetsbandsågar från 
USNR, vilket gör att Sävar Såg nu kan 
köra dubbla hastigheten, fortfarande 
med tunna sågsnitt – och dessutom 
vet exakt hur det ska sågas så att mes-
ta och bästa möjliga fås ut. Det är den 
världsunika designen som gör att såg-
linjen klarar uppgifterna i den höga 
produktionshastigheten. 

Den roterande datortomografen to-
mograferar en stock på en sekund och 
ger en hel bild av stockens inre, vilket 
gör att man kan rotera stocken så opti-
malt som möjligt och såga så att största 
möjliga utbyte fås. Mycket av den vin-
ningen ger också precision i resten av 
sågen. 

– Linjen anpassar sig efter flaskhal-
sen och kör ikapp luckorna med hjälp 
av USNR-systemet OPS, säger Fredrik 
Samuelsson, sågverkschef på Sävar Såg. 

– Vi räknar med en värdehöjning på 
minst fyra procent bara på furudelen, 
säger Johan Fredriksson, chef pro-
duktionsteknik och projektledare för 
såglinjeinvesteringen på Sävar Såg och 
fortsätter:

– Vi har gått ned en halv millimeter. 
Det tjänar vi mycket på. Varje millime-
ter gör en miljon kronor per år men 
det är fortfarande i provstadiet. Det är 
spännande att arbeta för att nå värl-
dens snabbaste bandsåglinje och att 
utmana marknaden med den här unika 
lösningen.

Nackdelen med tunna sågsnitt är 
att man inte har kunnat köra så fort på 
grund av självsvängningarna – tidigare 
vill säga. 

– Bandsågar, till skillnad från klingså-
gar, fungerar som bilar: svängningarna 
går över när du kör ännu fortare. Så det 
gör vi nu, säger Dennis Löfström.  
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Dennis Löfström, underhållschef el på Sävar Såg, och Ralf Folke, produktchef för  
Simatic S7-1500, S7-300, soft-plc, paneler och Sitop på Siemens.

120 Profinetnoder sitter i anläggningen.

Maskin- och styrningsleverantör. USNR är världskänt för 
sina kompletta end-to-end-lösningar för sågverk. Såglinjen 
får uppgifter om den optimala vridningsvinkeln från rönt-
genskanningssystemet och stocken vrids automatiskt till 
rätt läge för att få maximalt utbyte längre fram i såglinjen. 
Installationen av Logmaster HPS-bandsågar sätter nya stan-
darder för såglinjer och Sävar Såg har fått en ökad volym 
tack vare förbättrad sågnoggrannhet och tunnare sågsnitt. 

Målet är att halvera de redan tunna bandsågsnitten på 3 
mm till 1,5 mm, jämfört med cirkelsågar som sällan kom-
mer under 4 mm.

Bandsågarna går kontinuerligt med en bandhastighet 
på 75 m/sek. För att undvika måttfel och bandbrott är det 
av yttersta vikt att ha en tillförlitlig och exakt övervakning. 
Därför har USNR utrustat bandsågarna med BMS – Bandsaw 
Monitoring System – för att korrigera bandposition och lar-
ma för tandbottensprickor.

Prisvärd lösning med felsäker soft-plc. Eftersom man be-
hövde kommunicera med SQL-databasen både snabbt och 
direkt från plc-koden valdes en soft-plc med integrerad sä-
kerhet från Siemens. Till soft-plc:n har 131 noder anslutits. 
Programmet är stort men trots det är cykeltiden under 2 ms.

– Det blir en kompakt, snabb och prisvärd lösning 
prestandamässigt, säger Jon Meijer och Fredrik Ingelsjö, 
Controls Engineers på USNR som har programmerat och 
idriftsatt lösningen där 6 000 taggar har använts i projektet.

Sävar Såg är en effektiv bandsåglinje med högt sågutbyte som  
producerar gran- och furuvaror av hög kvalitet från Västerbotten  
och Ångermanland under varumärket Norra Timber som ägs av  
Norra Skogsägarna, ett av Sveriges ledande träindustriföretag. 

USNR är världens största leverantör av utrustning och teknik för 
träbearbetningsindustrin. 2015 förvärvade USNR svenska Söderhamn 
Eriksson och utökade därmed sin portfölj med högkvalitativa  
utrustningar av europeiskt snitt. USNR AB har huvudkontor och  
produktion i Söderhamn och elektronikavdelning i Västerås.

siemens.se/industri

norra.se             usnr.se

Automationsplattform: TIA Portal

Pc-baserad automation: felsäker soft-plc Simatic S7-1507SF  
och microbox-pc Simatic IPC427D med Simatic IPC Image & Partition 
Creator

HMI: Simatic HMI Comfort Panels, Simatic WinCC Advanced,  
Simatic WinCC Runtime, Simatic WinCC SmartClient (för fjärrunderhåll)

Busskommunikation: Profinet, Profisafe, PN/PN Coupler

Distribuerade I/O: Simatic ET 200SP

Industriell nätverkskommunikation: switchar Scalance X208,  
trådlös kommunikation Scalance W

Strömförsörjning: Sitop PSU100S, Sitop UPS1600

– Systemdiagnostikfunktionen i HMI:t är suverän. Du får 
hårdvarudiagnostik på alla objekt. Ju mer diagnostik, desto 
snabbare kan du komma igång och köra efter ett driftstopp. 
Image Creator är också fint som gör att du kan göra en bild 
av hårddisken. Du läser bara in och får allt som backup, sä-
ger Jon Meijer. 

Förutom världens snabbaste bandsåglinje finns här ock-
så världens snabbaste kantautomat från USNR, en ny tvär-
cirkulerande virkestork från Valutec och en ny ströläggare 
från C Gunnarssons Verkstad.

– Vi är inte störst men vi kan vara bäst, säger Stig 
Grundberg och ler. n

Det samlas in otroliga  
mängder data”

– Det samlas in otroliga mängder data som ska förmedlas. I 
nästa steg kanske kunden även vill att maskinerna ska säga 
till när de vill ha service. Siemens är i framkant när det gäl-
ler teknik och vad man kan få ut av data. Det är det som är 
skönt med TIA Portal, att allt är integrerat, säger Jon Meijer. 

Med den nya tekniken får sågen ut mer diagnostik.

http://siemens.se/industri
http://norra.se
http://usnr.se
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Scandinavian Enviro  
Systems digitaliserar  
med COMOS i unik 
däckåtervinning 
Scandinavian Enviro Systems, ledande i branschen med sin  
revolutionerande återvinningsprocess för uttjänta däck, väljer  
Comos som anläggningsinformations- och konstruktionssystem  
för att säkra effektiviteten och kvaliteten i anläggningarna.

Reportage | Digitaliserad materialåtervinning

I ngenjörsföretag kommer att behöva använda an-
läggningsinformations- och konstruktionssys-
tem som Comos för att konkurrera. Det menar 

Thomas Sörensson, vd på Scandinavian Enviro Systems 
som integrerar Comos i sina unika anläggningar för 
materialåtervinning.

– Det går inte att vara skeptisk längre. För att vara kon-
kurrenskraftig måste engineeringen vara effektiv. Det 
måste gå snabbt och felfritt och flera måste kunna jobba 
samtidigt med ett projekt. Så är det bara. För att uppnå 
detta krävs en samordning mellan olika discipliner, säger 
Thomas Sörensson.
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Återvunnen kimrök.

•  Siemens och Scandinavian Enviro 
Systems har ett mångårigt  
samarbete där kvalitet och hållbar 
miljöteknik är i fokus – och nu 
även digitalisering. 

•  I sina däckåtervinningsanlägg-
ningar där kimrök, delvis  
biobaserad olja, stål och gas 
återvinns från uttjänta däck 
digitaliserar och kvalitetssäkrar 
Scandinavian Enviro Systems 
anläggningsinformationshante-
ringen och konstruktionsarbetet 
med hjälp av Siemens system 
Comos.

•  Informationskvaliteten genom  
anläggningarnas hela livscykel  
säkerställs, engineeringsamarbete 
kan ske mellan flera parter på 
olika geografiska platser och 
virtuell idriftsättning kan  
genomföras innan en anläggning 
tas i bruk. 

Forts. nästa sida

Miljömässig revolution sprids över 
världen. Scandinavian Enviro Systems 
utvecklar, bygger och driver anlägg-
ningar för materialåtervinning av 
värdefulla resurser från uttjänta däck. 
Tekniken är baserad på en patente-
rad pyrolysprocess som uppfanns av 
Bengt-Sture Ershag 1994, där gamla 
däck hettas upp i en syrefri miljö och 
däckens olika material kan återvinnas 
på ett miljövänligt och lönsamt sätt. 

– På så sätt uppnås en cirkulär eko-
nomi där gas används till att driva 
anläggningen och de återvunna resur-
serna kimrök, olja och stål kan säljas 
tillbaka till marknaden. Materialen 
används i nya produkter vilket hjälper 
kunderna att uppnå sina hållbarhets-
mål och behovet av fossila resurser 
minskar, säger Thomas Sörensson. 

I Automationsnytt nr 1 2009 skrev vi 
om den nya lösning som Scandinavian 
Enviro Systems hade kommit på för 
att återvinna gamla bildäck och få ut 
beståndsdelarna i sin råvaruform med 
hög kvalitet som därmed kan ersätta 
den ursprungliga råvaran. En stör-
re pilotanläggning hade då byggts i 
Göteborg. 

Idag har lösningen patenterats i 
över 50 länder och företaget har till-
sammans med Siemens signerat ett 
Memorandum of Understanding, en 
avsiktsförklaring om strategisk sam-
verkan kring nya lösningar inom digi-
tal teknologi. 

– Siemens och Scandinavian Enviro 
Systems kommer att skapa arbetsgrup-
per med aktiviteter kopplade till digita-
lisering där vi bland annat kommer att 
fokusera på it-säkerhet, molntjänster 

Automationsnytt nr 1 2009.

Unik lösning 
återvinner däck

– miljöeffektivt 
och ekonomiskt

Med en ny och hemlig lösning har Scandinavian Enviro Systems kommit på hur man kan 
återvinna gamla bildäck och få ut alla beståndsdelar i sin råvaruform med lika hög kvalitet som
den ursprungliga råvaran – utan några restprodukter och på ett energieffektivt sätt. En första
pilotanläggning har byggts i Göteborg och är nu redo att yngla av sig i resten av världen.

– Det är som om man skulle baka bullar
baklänges och få ut mjöl, socker, mjölk och
smör i slutänden. Fast ingredienserna är
istället olja, gas, stål och kol.

Bättre återvinningsprocess ger högre kva-
litet. Med Bengt-Sture Ershag och Scandi-
navian Enviro Systems patenterade sätt att
återvinna bildäck går det åt mindre energi,
det blir inga restprodukter och systemet
kräver mindre underhåll. Mest anmärk-
ningsvärt är ändå kvaliteten på de utvunna
produkterna, som ingen hittills har varit 
i närheten av. De provningsinstanser som
har testat kvaliteten har varit mycket nöjda. 

– Det är det som är kärnan i det här, att
det blir så bra kvalitet på det som kommer
ut, säger Bengt-Sture Ershag. 

Återanvänds i nya produkter. Genom en
unik förgasningsprocess, så kallad pyrolys,
där man blåser het gas direkt på däcken 
frigörs grundingredienserna som sedan
säljs vidare till däcktillverkare, tryckerier
och andra företag. Förutom att göra nya
däck och andra gummiprodukter kan till
exempel oljan upparbetas till miljödiesel,
stålet smältas till nytt stål och kolet, eller
kimröken, användas som bindemedel och
som färgämne. 

Reportage | Pyrolys med felsäker processautomation

D
et började för femton år sedan. En
tidningsartikel om problemet med
däckåtervinning väckte Bengt-Sture

Ershags intresse. Problemet låg i att åter-
vinna däcken på ett miljövettigt och ekono-
miskt sätt. Dessutom höll slutprodukten
låg kvalitet. 

Bengt-Sture Ershag började plöja forsk-
ningsrapporter och gjorde studiebesök
utomlands. 

– Har man ingen utbildning får man ta
reda på saker själv. 

Till slut kom han fram till lösningen som
gör att man nu kan återvinna däck på ett
miljöriktigt och ekonomiskt sätt.
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Felsäker processautomation från Siemens.
I oktober 2008 invigdes en första pilot-
fabrik på Hisingen i Göteborg, där man
demonstrerar processen för externa intres-
senter, kunder och investerare. 

Siemens har levererat processtyrning,
drivteknik, processinstrument, gasanalysator
och kraftförsörjning. Programmering, kon-
struktion och processdesign har gjorts av
Pidab, som är en Siemens Solution Partner
inom Simatic PCS 7 och som enda företag i
Sverige – och en av tio i hela världen – även
Solution Partner inom Process Safety. 

– Svårigheten men också tjusningen
med det här projektet har varit att man har
fått prova sig fram eftersom det är nytt. Vi
har gjort många beräkningar på mass- 
och energibalans och har haft stor hjälp av
både Bengt-Sture och Siemens, säger Lars
Axelsson, automationsingenjör på Pidab. 

Varm gas ger energieffektiv process. Det
som Bengt-Sture kom fram till var att nyckeln

till en energieffektiv och ekonomisk process
är själva överföringen av energi. 

Grovt förenklat går processen till så att
man fyller reaktorn med däckbitar, blåser ut
all luft i reaktorn, värmer upp gas med en
värmeväxlare och blåser in den heta gasen
i reaktorn. Detta är kärnan i processen –
man tillför energi genom den varma gasen. 

Eftersom energin kommer i direkt kon-
takt med massan blir processen snabbare
och mer energieffektiv jämfört med när
man traditionellt eldar under reaktorn. Det
är som en mikrovågsugn kontra en spis;
när man värmer mat på spisen måste man
röra om för att få en jämn värmefördel-
ning, medan en mikrovågsugn snabbt vär-
mer rakt igenom. Svårigheten med gummi
är ju dessutom att det är gjort för att stå
emot värme. Men med hjälp av hetgasen
som sprutas in i reaktorn värms allt lika
mycket på en gång. Och fort går det; på
några sekunder har gasen gått igenom
reaktorn och ut.

Viktigt att ha koll. Det är viktigt att ha 
kontroll över alla variabler som kan på-
verka både process och slutprodukter. 
Alla processer körs därför felsäkert med
processtyrsystemet Simatic PCS 7, felsäkra
frekvensomriktare Sinamics G120, Sitrans
tryckgivare med Profisafe samt en gasana-
lysator som mäter syrehalten i processen.

Givande stöd. Efter att ha jobbat i fjorton år
för att få till den rätta lösningen var det
naturligtvis en skön känsla när pilotanlägg-
ningen kördes första gången.

– Det är tack vare teamet runt mig som
det har gått. Siemens ställde också upp
med hjälp när vi skulle bygga pilotanlägg-
ningen. Det finns många leverantörer att
välja bland men i slutänden är det person-
kemin som är viktig, hur det funkar kon-
taktmässigt, säger Bengt-Sture Ershag.

– Det handlar om mer än komponent-
kunskap, vi vill ha en funktionsleverantör
som tar ansvar för hela funktionen. Då är

Mikael Fröberg, försäljningsingenjör på Siemens,
tycker att tryckgivarna är jääättefina. 

Olov Ershag, processingenjör på Scandinavian Enviro Systems, har full koll
på processerna med hjälp av Simatic PCS 7. 

Det vågräta röret är en gasanalysator från Siemens som mäter syrehalten i processen. Längst upp till
vänster syns en av Siemens tryckgivare, Sitrans P DS III med Profisafe.

När de gamla gummidäcken återvinns får man ut ingredienserna i sin
råvaruform: stål, kol (kimrök), olja och gas.
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och hur vår Digital Enterprise-portfölj 
bäst appliceras i processindustrin, sä-
ger Medina Sundström, försäljnings-
chef för branscherna läkemedel, kemi 
och vatten & avlopp på Siemens. 

Comos ger informationskvalitet och 
tidsbesparing. För att effektivisera 
engineeringarbetet och kvalitetssäkra 
dokumentation och arbetssätt kring 
anläggningarna används Siemens an-
läggningsinformations- och konstruk-
tionssystem Comos.

– Informationskvalitet är en vik-
tig anledning till att välja ett sådant 
här system men även tidsbesparing 
förstås. Särskilt i vårt fall där an-
läggningarna till 90 procent liknar 
varandra. Vi kan återanvända grund-
utförandet och gör anpassningar till 
respektive projekt. Det gör att det blir 
svårare att göra fel som till exempel 
att skriva olika dimension på en ventil 
och anslutande rör, göra dubbletter 
eller att information saknas. Eftersom 
systemet är databasbaserat går det en-
kelt att söka efter, filtrera och sortera 
bland komponenter, rör och signaler 
samt redigera dessa snabbt. Flera par-
ter, till exempel ingenjörer, ledning, 
konsulter och anläggningspersonal, 
kan arbeta med systemet samtidigt 
från olika geografiska platser. Det blir 
väldigt tidseffektivt och alla har alltid 
den senaste informationen, säger Olov 
Ershag, Chief Operations Officer på 
Scandinavian Enviro Systems.

Risken för fel minskar – istället blir 
det ordning och reda.
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– Vi kan sätta status på olika komponenter för att visa till 
exempel om de är utritade på P&ID*, utritade på elritning/
automation, inköpta, levererade, monterade, tryckprovade, 
dokumenterade och så vidare, säger Olov Ershag.

Aktuell och korrekt engineering finns på anläggningen 
under såväl idrifttagning som drift. Systemet underlättar 
också uppföljning för projektledare och företagsledning 
som får mätbara resultat och bra prognosunderlag. 

Dokumenthantering. Comos hanterar också dokument. 
– Det underlättar väldigt att kunna strukturera och ha 

alla dokument som till exempel inköpsordrar, manualer, 
datablad, serviceinstruktioner och 2D-ritningar på samma 
ställe, lättåtkomligt för alla inblandade. Om det finns flera 
komponenter av samma typ länkar man till samma doku-
mentation, vilket gör att det bara finns ett originaldoku-
ment som, om det till exempel uppdateras, återspeglas till 
alla komponenter som länkar till det dokumentet. Det blir 
mycket lättare när en anläggning ska slutdokumenteras och 
överlämnas till slutkund, säger Olov Ershag.

Dokumentationen hålls även levande efter överlämnan-
det av en anläggning. 

– Genom hela anläggningens livstid hålls dokumenta-
tionen uppdaterad. Inga mer rödritade pappersritningar! 
Ändringar från verkligheten återförs smidigt till dokumen-
tationen, säger Olov Ershag. 

Mångårig relation med Siemens. Scandinavian Enviro 
Systems utvärderade flera system och fastnade för Siemens 
system. 

– Vi ville bort från döda dokument som till exempel ex-
cellistor och flödesscheman ritade som osmart grafik och 
visste att vi behövde ett databasbaserat system där infor-
mation länkas mellan datablad, flödesscheman, elritningar 
och styrsystem så att det inte blir inkonsekvent. Vi fann att 

Johannes Hognert, processingenjör på Scandinavian Enviro Systems,  
jobbar med Comos. 

*Piping and instrumentation diagram 

Comos var prisvärt och hade en mycket tilltalande funk-
tionalitet, speciellt med interaktionen mellan Siemens au-
tomationsutrustning och programvaror som Simatic PCS 7 
och Simit men även andra mjukvaror som Aveva E3D. Visst 
är det mycket nytt att lära sig men det har gått bra att komma 
igång med alla olika delar och nu har vi precis gjort klart ett 
ombyggnadsprojekt i vår anläggning i Åsensbruk där vi har 
ritat både P&ID och elritningar i Comos, säger Olov Ershag.

Siemens och Scandinavian Enviro Systems har haft en 
relation sedan 2007. 

– Vi behöver en långsiktig lösning och det är därför vi 
har valt att arbeta med Siemens som vi har ett långt och 
gott samarbete med. Eftersom vi ska etablera många an-
läggningar ska engineeringen vara repeterbar och väl 
dokumenterad för ett effektivt arbetssätt. Vi måste kunna 
återanvända information mellan olika projekt. Vi ska inte 
uppfinna hjulet igen, säger Thomas Sörensson.

Särskilt lyfter Thomas Sörensson fram Comos MRO – 
Maintenance, Repair & Overhaul. 

Forts. fr. föreg. sida
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– Vi är väldigt intresserade av MRO-delen. Särskilt nu när vi 
ska vara delägare i våra anläggningar. 

Virtualisering underlättar. Virtuell idriftsättning är också 
högintressant för Scandinavian Enviro Systems eftersom 
tiden till full drift kortas och operatörerna blir bekväma 
med att köra anläggningen redan innan anläggningen är 
byggd. Olika scenarion kan konstrueras och spelas upp och 
operatörerna kan certifieras innan de får lov att köra den 
riktiga anläggningen. 

– Risken för fel minimeras och felsökning underlättas. 
Sekvenser och funktioner som nödstopp, förreglingar, 
larm, varningar och meddelanden kan provköras, säger 
Olov Ershag. 

Etablera miljöriktiga anläggningar över hela världen. 
Scandinavian Enviro Systems agerar på en global, kraftigt 
växande marknad där det finns ett stort behov av denna typ 
av teknologi och de slutprodukter som återvinns.

siemens.se/industri             siemens.com/comos

Anläggningsinformations- och konstruktionssystem: Comos

Processkontrollsystem: Simatic PCS 7 med integrerad failsafe

Simuleringsmjukvara: Simit för virtuell idriftsättning

Processinstrument: trycktransmittrar Sitrans P320, temperaturgivare 
Sitrans TH200, flödesmätare Sitrans F M MAG, Sitrans F US och  
Sitrans FX samt nivågivare Sitrans LVS200 

Motorer: lågspänningsmotorer Simotics SD IE3 och  
kuggväxelmotorer Simogear

Frekvensomriktare: Sinamics G120, G120C och G120P med felsäkert 
stopp (STO)

Busskommunikation: Profibus DP med Profisafe, Profinet

Distribuerade I/O: Simatic ET 200S, ET 200iSP, ET 200SP

Lågspänningsapparater: Sirius kontaktorer 3RT och  
motorskyddsbrytare 3RV, Sentron lastbrytare 3KA

Strömförsörjning: Sitop

Avbrottsfri kraft: UPS

Scandinavian Enviro Systems utvecklar, bygger och driver  
anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från  
uttjänta däck på en internationell marknad. Företaget grundades 
2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för  
återvinning av uttjänta däck i dalsländska Åsensbruk.

envirosystems.se

– Vi ska etablera anläggningar över hela världen och behöver 
en partner med lokal kompetens runtom i världen. Siemens 
har en global organisation som kan ge lokal support vid be-
hov och utstrålar hög kvalitet vilket är viktigt för oss. Vi är 
glada över att Siemens ser att vår typ av hållbar miljöteknik 
passar bra in i Siemens hållbara strategiarbete. n

http://siemens.se/industri
http://siemens.com/comos
http://envirosystems.se
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Reportage | Digitalisering och automatisering

Vattenfall digitaliserar 
turbinlabb
Vattenfall genomför en digital transformation av sitt turbinlaboratorium  
i forskningsanläggningen i Älvkarleby. Genom digitaliseringen möjliggörs 
nya typer av provning som tidigare inte har varit möjliga. Syftet är att 
ytterligare öka vattenkraftens flexibilitet i det nya energiförsörjnings- 
systemet med alltmer förnybara energislag.  

•  Vattenfall digitaliserar och anpassar 
sitt turbinlaboratorium med syfte 
att simulera verkliga turbiners 
numer ökade behov av flexibel drift. 

•  Med högre grad av automatiserad 
provning kan R&D-teamet ägna sig 
mer åt analysarbete.

•  Tillsammans arbetar Vattenfall och 
Siemens för en transformation till 
en mer hållbar energiförsörjning 
och en grönare framtid.

Carl-Maikel Högström, Senior R&D Engineer och ansvarig för turbinlaboratoriet. 

F rån att ha varit manuellt styrt byggs hela tur-
binlaboratoriet i Vattenfalls forskningsanlägg-
ning i Älvkarleby om för att bli digitalt styrt. 

Moderniseringen görs för att kunna göra transienta prov 
anpassade till verkliga turbiners numer förändrade och 
flexibla körsätt. Med dessa prov kommer R&D-teamet 
bland annat att studera effekter av snabba driftföränd-
ringar såsom start och stopp av ett aggregat. Med ökad 
kunskap hoppas man kunna anpassa aggregaten för att 

möta framtidens krav med ökad flexibilitet på allt fler för-
nybara energikällor, såsom sol- och vindkraft, i elnätet.

– Med moderniseringen kan vi göra nya typer av tester i 
riggen. För Vattenfall handlar det om att lära sig hur turbi-
nerna påverkas om driftförhållandena ändras och hur man 
bäst ska köra ett aggregat för att minimera kostnader för un-
derhåll och samtidigt optimera aggregatets livslängd, säger 
Carl-Maikel Högström, Senior R&D Engineer och ansvarig 
för turbinlaboratoriet på Vattenfall. 
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Modellturbinen ansluten till en generator med uppströmstanken  
till höger och nedströmstanken till vänster. På våningen under  
finns pumpar och en reservoar innehållande cirka 300 m3 vatten.  
I labbmiljöns slutna rörsystem pumpas vattnet runt för att simulera 
verkliga turbiners driftfall. Turbinmodellerna byggs normalt i  
skala 1:10–1:20.

Nu visas flöden, ventillägen och allt på skärmar i operatörsrummet.  
I första fasen digitaliserades styrningen och programmerades  
testsekvenser. I andra fasen automatiserades processer och  
digitaliserades kringutrustning. I tredje fasen är målet att kunna  
fjärrstyra och -övervaka systemet. 

Flexibel drift konsumerar aggregatets livslängd. Det man vill 
uppnå är att bättre förstå vad som händer med aggregaten 
under till exempel start och stopp och hur det påverkar 
livslängden.

– Om man startar och stoppar ett aggregat många gånger 
ökar slitaget och livslängden minskar drastiskt. Vattenkraft 
används alltmer till att stabilisera elnätet nu när en växande 
andel förnybar energi används och som bland annat resulte-
rar i fler start och stopp. Ett stopp kan kosta mycket livslängd 
jämfört med att köra turbinen under stationära förhållan-
den och i ett driftområde som aggregatet ursprungligen 
är konstruerat för. Tidigare kanske ett aggregat startades/
stoppades 20 gånger på ett år. Nu kan det istället ske under 
en vecka, säger Carl-Maikel Högström.

Transienta prov för att simulera verkliga turbiners drift. 
Traditionellt har provningen utförts under stabila drift-
förhållanden. Driftpunkterna har ändrats långsamt av en 
operatör varefter mätningar utförts. Nu ska transienta prov 
göras för lastfall som innebär att flöden och turbinvarvtal 
med mera snabbt ska styras under korta tidsförlopp samti-
digt som en stor mängd mätdata ska samlas in. Detta är en 
stor utmaning eftersom man provar i ett slutet system där 
man bland annat ska försöka hålla fallhöjden (tryckfallet) 
över turbinen stabilt under det transienta förloppet. 

Digital tvilling av riggen. Det förändrade körsättet ställer 
dessutom högre krav på säkerheten än tidigare vilket det 
nya styrsystemet har anpassats för. Vidare har man på egen 
hand utvecklat en så kallad digital tvilling – en matematisk 
modell – av riggen med syfte att studera konsekvensen av 
ett visst körsätt. 

– Med en digital tvilling kan vi simulera och förutse vad 
som kommer att ske i riggen och därmed vidta åtgärder som 
reducerar eventuella risker. Samtidigt får vi information 
om hur en provsekvens bör programmeras vilket kommer 
att reducera tid och kostnader för att experimentellt hitta 

Med en digital tvilling kan vi simulera och förutse  
vad som kommer att ske i riggen”
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Den gamla operatörspanelen från när labbet kördes igång 1990 har nu ersatts med Simatic WinCC och plc-program.

Thomas Johansson, serviceingenjör på Siemens, Karl Brodie, projektledare på Siemens, och Harald Hedenlund,  
Service Sales Specialist på Siemens.



Siemens Automationsnytt 4 | 2019 15

 | Smart industri

Forts. fr. sidan 13

siemens.se/industri

Automationsplattform: TIA Portal V15

Pc-baserad automation: rack-pc Simatic IPC547G

Felsäker cpu: Open Controller CPU 1515SP PC F, Simatic ET 200SP 

HMI: Simatic WinCC Professional

Busskommunikation: Profinet med konfigurations- och  
diagnosverktyget Proneta

Distribuerade I/O: 6 st Simatic ET 200SP

Industriell nätverkskommunikation: switch Scalance XC208

Frekvensomriktare: 3 st Sinamics G120C

Strömriktare: 3 st Sinamics 6RA80

Lågspänningsapparater: kontaktorer Sirius 3RT, motorskyddsbrytare 
Sirius 3RV2, säkringslastbrytare Sentron 3KL

Strömförsörjning: Sitop

Vattenfall R&D inom Vattenfall AB bidrar till utvecklingen  
av framtidens energisystem.

vattenfall.com

optimala inställningar av regulatorer. Tillsammans med 
Siemens har vi utvecklat ett ”formulär” i styrsystemet där 
provsekvensen enkelt kan definieras utan alltför mycket 
programmering, säger Carl-Maikel Högström och fortsätter: 

– I en fysisk modell, skala 1:10–1:20, är ett tidsförlopp för 
en händelse kortare än i verkligheten. Ett lastfrånslag som 
innebär att turbinen och generatorn kopplas bort från elnä-
tet följt av en snabbstängning av aggregatet tar till exempel 
normalt cirka tio sekunder. Beroende på skala och fallhöjd 
tar ett motsvarande förlopp i modell endast ett par sekunder 
för att efterlikna verkligheten.

Denna typ av prov behöver således ha ett styrsystem som 
sköter sig självt eftersom en operatör inte manuellt hinner 
reglera alla parametrar på så korta intervaller.

– Det är ingen människa som klarar att ändra turbinens 
egenskaper på så kort tid och samtidigt övervaka säkerhe-
ten. Det måste automatiseras! Om 60 ton vatten ska accele-
reras eller retarderas under ett fåtal sekunder gäller det att 
inget går sönder.

Kopierar verkligheten. Analoga regulatorer, pumpar, venti-
ler, knappar och vred kopieras in i den digitala världen och 
så programmeras sekvenser som motsvarar verkligheten.

– Sekvenserna görs från en plc istället för från en ope-
ratör, säger Thomas Johansson, serviceingenjör på Siemens 
som tillsammans med Vattenfall arbetade fram en lösning 
som är flexibel eftersom man inte vet exakt vad man kom-
mer att behöva. 

– Det har varit ett mycket roligt och utmanande projekt. 
Jag har fått sy ihop mina 24 års erfarenhet från olika bran-
scher, säger Thomas Johansson.

– Vattenfall vet vad de vill uppnå och Thomas vet vad 
våra system kan. Tillsammans arbetar vi för en grönare 
framtid, säger Harald Hedenlund, Service Sales Specialist 
på Siemens.

Att ha ett öppet och oberoende laboratorium där både in-
terna och externa projekt genomförs är unikt. En gissning 

är att avancerade externa forskningsförfrågningar kommer 
att inkomma till laboratoriet framöver. 

Operatörsoberoende. Provningarna, såväl kommersiella 
tester som forskningstester, har tidigare körts på dagtid 
under vanlig kontorstid. När automatiseringsgraden nu 
ökar är målet att en provmatris läses in i systemet med de 
driftpunkter som ska mätas och så kan systemet själv köra 
tester och mäta dygnet runt utan att en operatör behöver 
vara på plats.

– Vi vill lägga mer tid på att analysera resultat än på att 
en operatör ska ställa in olika variabler, säger Carl-Maikel 
Högström. n

http://siemens.se/industri
http://vattenfall.com
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A tt sätta mål är ett bra första steg men för att nå hela 
vägen fram behöver vägen dit konkretiseras. Det 
råder stor enighet om målet men frågan är hur om-

ställningen ska ske i praktiken.
Det är just denna fråga som projektet Vägval för klimatet, 

samordnat av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, 
syftar till att besvara. Tillsammans med andra företag, aka-
demin och politiken vill Siemens inom ramen för projektet 
utkristallisera vägen framåt. Genom att bidra med ett hel-
hetsperspektiv kan vi underlätta för beslutsfattare att väga 
olika alternativ mot varandra. Projektet löper under cirka 
ett års tid med ett antal delrapporter som släpps kontinuer-
ligt under året. I den första delrapporten, publicerad i april 
2019, klarläggs möjligheterna och förutsättningarna för 
omställning i svensk industri. Rapporten besvarar frågor 
som: 
• Hur ser energibehoven ut framöver inom svensk industri? 
• Vilka åtgärder krävs för industrins omställning?  

Tekniska möjligheter finns men behöver till stor del vidare-
utvecklas. I delrapporten konstateras att det är fullt möjligt 
för svensk industri att ställa om inom ramen för uppsatta 
klimatmål. Sverige ligger i framkant med en industri som 
redan idag levererar hög klimatnytta samt att man redan 
har flera initiativ och pilotprojekt pågående inom området. 

Sammantaget kommer dock den pågående omställningen 
att medföra ett kraftigt ökat behov av tillgång till biomas-
sa och el, samt möjligheter att lagra koldioxid. I den mest 
energiintensiva järn- och stålindustrin kommer elbehovet 
att fördubblas. Cement-, järn- och stålindustrierna väntas 
kräva stora volymer bioenergi. I syfte att minska det samla-
de energibehovet kommer det att krävas optimering genom 
energieffektiviseringar och digitalisering. Samtliga bran-
scher är beroende av teknikutveckling.2 

Inte bara en teknikfråga. Utöver den nödvändiga teknik-
utvecklingen måste även en rad andra frågor hanteras 
parallellt såsom översyn av långa tillståndsprocesser och 
finansiering. Stora tekniksprång innebär långa ledtider 
innan utdelning. Hur kan politiken stötta för bibehållen 
konkurrenskraft samt underlätta för kommersialisering av 
idéer och implementering på bred front? 

1.   Naturvårdsverket: https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och- 
pressmeddelanden/Utslappen-av-vaxthusgaser-minskar-inte----/

   SCB: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi- 
och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/
miljorakenskaper--utslapp-till-luft-fjarde-kvartalet-2018/

2.  Delrapport IVA: https://www.iva.se/publicerat/ 
 ny-rapport-fran-projektet-vagval-for-klimatet---om-industrins-klimatmal/

Serie | Hållbar utveckling

Så blir svensk industri 
klimatneutral
Sverige har som mål att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser 
till atmosfären 2045. Med ett av världens tuffaste klimatmål finns 
en tydlig vilja och ambition att ställa om men trots detta visar  
statistik från både Naturvårdsverket och Statistiska centralbyrån 
att Sveriges utsläpp fortsätter att öka1. Hur ska då svensk  
industri kunna bli klimatneutral? 

https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Utslappen-av-vaxthusgaser-minskar-inte----/
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Utslappen-av-vaxthusgaser-minskar-inte----/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljorakenskaper--utslapp-till-luft-fjarde-kvartalet-2018/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljorakenskaper--utslapp-till-luft-fjarde-kvartalet-2018/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljorakenskaper--utslapp-till-luft-fjarde-kvartalet-2018/
https://www.iva.se/publicerat/ny-rapport-fran-projektet-vagval-for-klimatet---om-industrins-klimatmal/
https://www.iva.se/publicerat/ny-rapport-fran-projektet-vagval-for-klimatet---om-industrins-klimatmal/
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Mål kräver tydliga handlingsplaner där aspekter som tids-
planer, finansiering och prioriterade områden definieras. 
För att klara omställningen måste vi använda flera tekniker 
och sätta in dem där de gör mest nytta och är ekonomiskt 
mest lönsamma. Här måste politiken ta sitt ansvar men 
så även näringslivet. Genom att bidra med insikter i svåra 

frågor kan näringslivet underlätta för politiska beslut. Ju 
mer kunskapsdelning kring de möjligheter som finns, desto 
snabbare kommer en omställning att kunna ske. Ta gärna 
del av IVA:s rapport med konkreta observationer kring hur 
omställningen av svensk industri kan påskyndas! n

siemens.se/hallbar-utveckling

Göran Persson 
Managing Director Sverige 
Siemens Digital Industries
goran.persson@siemens.com

Anna Stenströmer 
Hållbarhetschef  
Siemens AB
anna.stenstroemer@siemens.com

http://siemens.se/hallbar-utveckling
mailto:goran.persson%40siemens.com?subject=
mailto:anna.stenstroemer@siemens.com
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December Jan. Februari Mars April Maj Juni Aug. September Oktober

Utbildningens namn Pris 
VT 2020 50 51 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pris  

HT 2020 35 36 37 38 39 40 41 42

SIMATIC TIA Portal SIMATIC TIA Portal

Simatic TIA Portal uppdatering från Step 7 V5.4/5.5 18 800 SK:må-to M:må-fr M:må-fr 19 300 M:må-fr G:må-fr

Simatic WinCC SCADA i TIA Portal                        19 100 S:må-fr 19 600 S:må-fr

Simatic TIA Portal Safety      21 400 M:må-fr G:må-fr J:må-fr 21 900 S:må-fr

Simatic TIA Portal programmering 1 för plc 18 800 G:må-fr S:må-fr G:må-fr SK:må-to M:må-fr G:må-fr S:må-fr 19 300 M:må-fr S:må-fr G:må-fr

Simatic TIA Portal programmering 2 för plc     18 800 S:må-fr G:må-fr J:må-fr 19 300 M:må-fr

Simatic TIA Portal service 1 för plc 18 500 S:må-fr SK:må-to 
+M:må-fr S:må-fr G:må-to SK:må-to 18 900 M:må-fr S:må-fr

Simatic TIA Portal service 2 för plc           18 500 SK:må-to SK:må-to G:må-fr 18 900 S:må-fr

Simatic TIA Portal WinCC för paneler 15 300 G:må-on 15 700 G:ti-to

Simatic TIA Portal Engineering Tools 19 100 G:må-fr 19 600     

Simatic S7-1200 system 13 200 S:må-on 13 600

Motion Control 1 i Simatic TIA Portal                   15 300 G:ti-to J:må-on 15 700 J:ti-to

Virtual Commissioning for Machines                                                    NYHET! 24 300 S:må-fr 24 900

SIMATIC S7 Classic SIMATIC S7 Classic

Simatic S7 service 1 18 500 G:må-fr S:må-fr SK:må-to M:må-fr 18 900 G:må-fr S:må-fr

Simatic S7 service 2 18 500 SK:må-to G:må-fr SK:må-to 18 900

Simatic S7 programmering 1 18 800 G:må-fr S:må-fr SK:må-to 19 300 G:må-fr S:må-fr

Simatic S7 programmering 2 18 800 J:må-fr J:må-fr 19 300

Simatic PCS 7 system grund standard 33 900 S:må-fr + må-to 34 900 S:må-fr + må-to

Simatic PCS 7 system grund intensiv 24 100 S:må-fr S:må-fr 24 800

Simatic PCS 7 AS engineering 24 300 S:må-fr 24 900

Simatic PCS 7 OS engineering  24 300 S:må-fr 24 900

Simatic PCS 7 service 23 500 S:må-fr 24 200 S:må-fr

Simatic Batch                                                                          På tillfälligt besök 24 300 S:må-fr 24 900

Simit for beginner                                                                  På tillfälligt besök 22 900 S:ti-to 22 900

SIMATIC HMI SIMATIC HMI

Simatic WinCC system grund                                                                 NYHET! 19 100 S:må-fr 19 600 S:må-fr

SIMATIC NET  SIMATIC NET

Simatic Net Profibus/Profinet service 18 800 G:må-fr 19 300 G:må-fr

Profinet med Industrial Ethernet i TIA Portal                                        NYHET! 21 100 G:må-fr 21 700

Ethernet Fundamentals in Industrial Networks                                     NYHET! 12 100 12 400

Switching & routing in Industrial Networks 29 900 S:må-fr S:må-fr 29 900

Wireless LAN in Industrial Networks 22 900 S:on-fr 22 900

Security in Industrial Networks 22 900 S:må-on 22 900

SINUMERIK SINUMERIK

Sinumerik 840D pl/sl programmering grund 15 300 SK:ti-to 15 700

Sinumerik 840D pl/sl programmering fortsättning 16 500 SK:on-fr 16 900

Sinumerik 840D sl service 23 900 SK:må-fr SK:må-fr 24 600 SK:må-fr

Sinumerik 840D sl service fortsättning    21 200 SK:må-on SK:må-on 21 700 SK:må-on

Sinumerik 840D Safety Integrated 23 900 SK:må-fr 24 600 SK:må-fr

SIMOTION/SINAMICS SIMOTION/SINAMICS

Simotion programmering 23 400 S:må-fr 24 100 G:må-fr

Sinamics S120 parametrisering och idriftsättning/service i TIA Portal  NYHET! 21 400 J:må-fr 21 900

Sinamics S120 startup & service 21 400 SK:må-to 21 900 SK:må-to

Sinamics G120 startup & service 8 700 J:to 8 900 J:ti M:to

Övriga utbildningar (ej schemalagda) Övriga utbildningar (ej schemalagda) 

Simatic S7 underhåll automationssystem 14 900 15 300
Simatic S7 Engineering Tools 19 100 19 600
Simatic WinCC flexible 14 900 15 300
Simatic S7 Distributed Safety praktisk programmering 21 400 21 900
Simatic Distributed Safety service/felsökning 12 100 12 400
Simatic Net Ethernet 21 200 21 800
Simatic Net Profibus 18 800 19 300
Sinumerik 840D pl service 23 900 24 600
Simocode parametrering 11 100 11 400
Masterdrives service & underhåll 12 100 12 400
Micromaster 8 700 8 900



 | Utbildning 

Kontakta oss: 
Therése Fagerström: 08-728 14 48
Susanne Bonde: 08-728 15 70
 sitrain.se@siemens.com
 siemens.se/sitrain

Allmänna villkor: Anmälan är bindande. Om avbokning sker mellan fyra till två veckor före start debiteras 
50 procent av avgiften. Därefter debiteras full avgift. Detta gäller även vid sjukdom. Vid samtidig ombokning 
till annan utbildning ges 25 procent rabatt. Om anmäld deltagare inte kan komma går det bra att skicka 
någon annan. Vid färre än fem deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen.

SITRAIN augusti–oktober 2020
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Utbildningarna hålls i Göteborg (G), Jönköping (J), Malmö (M), Skövde (SK) eller Stockholm (S).  
Alla priser är SEK och exklusive moms. Med reservation för tryckfel.
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Utbildningens namn Pris 
VT 2020 50 51 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pris  

HT 2020 35 36 37 38 39 40 41 42
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Simatic PCS 7 system grund intensiv 24 100 S:må-fr S:må-fr 24 800

Simatic PCS 7 AS engineering 24 300 S:må-fr 24 900

Simatic PCS 7 OS engineering  24 300 S:må-fr 24 900

Simatic PCS 7 service 23 500 S:må-fr 24 200 S:må-fr

Simatic Batch                                                                          På tillfälligt besök 24 300 S:må-fr 24 900

Simit for beginner                                                                  På tillfälligt besök 22 900 S:ti-to 22 900

SIMATIC HMI SIMATIC HMI

Simatic WinCC system grund                                                                 NYHET! 19 100 S:må-fr 19 600 S:må-fr

SIMATIC NET  SIMATIC NET

Simatic Net Profibus/Profinet service 18 800 G:må-fr 19 300 G:må-fr

Profinet med Industrial Ethernet i TIA Portal                                        NYHET! 21 100 G:må-fr 21 700

Ethernet Fundamentals in Industrial Networks                                     NYHET! 12 100 12 400

Switching & routing in Industrial Networks 29 900 S:må-fr S:må-fr 29 900
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SINUMERIK SINUMERIK

Sinumerik 840D pl/sl programmering grund 15 300 SK:ti-to 15 700

Sinumerik 840D pl/sl programmering fortsättning 16 500 SK:on-fr 16 900

Sinumerik 840D sl service 23 900 SK:må-fr SK:må-fr 24 600 SK:må-fr
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Simotion programmering 23 400 S:må-fr 24 100 G:må-fr

Sinamics S120 parametrisering och idriftsättning/service i TIA Portal  NYHET! 21 400 J:må-fr 21 900

Sinamics S120 startup & service 21 400 SK:må-to 21 900 SK:må-to

Sinamics G120 startup & service 8 700 J:to 8 900 J:ti M:to

Övriga utbildningar (ej schemalagda) Övriga utbildningar (ej schemalagda) 

Simatic S7 underhåll automationssystem 14 900 15 300
Simatic S7 Engineering Tools 19 100 19 600
Simatic WinCC flexible 14 900 15 300
Simatic S7 Distributed Safety praktisk programmering 21 400 21 900
Simatic Distributed Safety service/felsökning 12 100 12 400
Simatic Net Ethernet 21 200 21 800
Simatic Net Profibus 18 800 19 300
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Masterdrives service & underhåll 12 100 12 400
Micromaster 8 700 8 900

mailto:sitrain.se%40siemens.com?subject=
http://siemens.se/sitrain


Aktuellt | 

Stefan Käck, tidigare produkt-
chef för HMI, paneler och IPC, 
är säljspecialist TIA Portal med 
fokus på koncept för maskin-
byggare inom Factory 
Automation inom Digital 
Industries med placering  
i Eskilstuna. 

stefan.kaeck@siemens.com

Ralf Folke, produktchef för 
Simatic S7-1500 (standard), 
S7-300, soft-plc och Sitop inom 
Factory Automation inom 
Digital Industries med placering 
i Malmö, är sedan juni även 
produktchef för samtliga 
S7-1500-cpu:er samt Comfort- 
och Unifiedpanelerna.  

ralf.folke@siemens.com

Donna Remes, tidigare  
affärsutvecklare inom Customer 
Services, är sedan oktober även 
affärsutvecklingsansvarig för 
Digital Industries med placering 
i Solna.

donna.remes@siemens.com

Mikael Hellman, tidigare 
konsult, är sedan oktober 
anställd i Solna som ekonomi- 
administratör inom Digital 
Industries.

mikael.hellman@siemens.com

Carl-Johan Kokacka, tidigare 
trainee, är sedan oktober 
Solution Engineer inom  
Digital Buildings inom Smart 
Infrastructure med placering  
i Solna. 

carl-johan.kokacka@siemens.com

Matilda Stendahl, tidigare 
trainee, jobbar sedan oktober 
med digitalisering av fastighets- 
kunder inom Smart Infrastructure 
med placering i Solna.

matilda.stendahl@siemens.com

Jakob Ingvar-Nilsson, tidigare 
trainee, är sedan oktober affärs- 
utvecklare och produktägare 
inom Low Voltage Products inom 
Smart Infrastructure med nordiskt 
ansvar för Powercenter, June-
light Smart Charger och Smart 
Storage med placering i Solna.

jakob.ingvar-nilsson@siemens.com

Thomas Preiholt, tidigare 
servicechef inom Motion Control 
Machine Tool Systems, är sedan 
oktober produktchef för  
lågspänningsmotorer och 
säljspecialist inom Motion Control 
Promotion inom Digital Industries 
med placering i Eskilstuna.

thomas.preiholt@siemens.com

Fyra traineer anställdes i 
september på Siemens i Solna: 
Ebba Andersson, Luleå tekniska 
universitet, Linnea Lundberg, 
Kungliga Tekniska högskolan, 
Cecilia Sjöberg, Chalmers, och 
Annica Gustafsson, Kungliga 
Tekniska högskolan.

Lars Jonsson, produktchef för 
Logo och Simatic ET200-I/O 
inom Factory Automation inom 
Digital Industries med placering 
i Solna, är sedan juni även 
produktchef för Basicpaneler 
samt Simatic S7-1200.

lars.jonsson@siemens.com

Mikael Jacobsson, bid  
manager inom Solution  
Business med tidigare  
placeringsort Solna, är sedan 
augusti placerad i Örebro.

mikael.jacobsson@siemens.com

Tidigare Daniel Karlsson, 
Account Manager inom Area 
Sales inom Digital Industries 
med placering i Solna, heter 
sedan augusti Daniel Bysell.

daniel.bysell@siemens.com

Rose-Mari Söderlund, chef för 
Motion Control Machine Tool 
Systems, är sedan oktober även 
chef för Customer Services 
inom Digital Industries med 
placering i Solna.

rose-mari.soderlund@siemens.com
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4 dec Seminarium SIMATIC Net  
  experience: Industriell  
  nätverksteknik – IT vs OT 
  Göteborg

 6 dec   Webbinarium:  
  Lösningar för industriell IoT

10 & 12 dec Workshop TIA Portal 
  Motion Control Advanced 
  Mölndal & Malmö

10 & 12 dec  Workshop TIA Portal 
  PLC Advanced: 
  Effektiv programmering 
  Umeå & Luleå

24 jan  Webbinarium:  
  High Performance Automation

28–29 jan  Beyond Industry 4.0  
  – How to make Closed-Loop 
  Manufacturing in reality 
  Solna

31 jan  Webbinarium: SIWA Leak  
  – varje droppe räknas 

siemens.se/evenemang
siemens.se/webbinarier

Till våren får du möjlighet att förstå 
hur industri-pc:s med hög prestanda 
och flexibla arbetssätt kan automa-
tisera industrin. 

H ur kan främmande operativ- 
system som Linux användas 

i industrimiljö? Vad är fördelarna 
med Matlabtillägget Simulink? Vi 
ger dig inblick i Siemens industri- 
pc-portfölj, automationsprogram-
varor och applikationsexempel som 
svarar på frågeställningarna. n

Seminarium: 
High Performance 
Automation

siemens.se/jobb

4 februari  Jönköping
6 februari  Malmö
18 februari  Göteborg
17 mars  Stockholm
19 mars Sundsvall

siemens.se/high- 
performance-automation

mailto:stefan.kaeck@siemens.com
mailto:ralf.folke@siemens.com
mailto:donna.remes@siemens.com
mailto:mikael.hellman@siemens.com
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http://siemens.se/jobb
http://www.siemens.se/high-performance-automation
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Ny vd i Sverige och Norden
Mikael Leksell är sedan oktober vd för Siemens AB  
och Siemens Nordics.

N ärmast kommer Mikael från rollen som vd för 
affärsområdet Process Industry Solutions inom 

Siemens AG och har tidigare varit VP för Pulp & Paper 
inom Siemens AG, SVP för Metallurgical Services på 
Primetals Technologies AG samt divisionschef inom 
Siemens AB. 

– Jag ser fram mot att få arbeta nära de nordiska mark-
naderna och kunderna igen, säger Mikael Leksell. n

siemens.se/press

Siemens integrationspartner för  
Volkswagen Industrial Cloud
Siemens spelar en nyckelroll för att säkerställa att maskiner,  
system och utrustningar från olika tillverkare på Volkswagens  
122 produktionsanläggningar sammankopplas i molnet.

Ford prisar Siemens
Siemens har tilldelats Gold World Excellence 
Award av Ford Motor Company.

F ords World Excellence Awards uppmärksam-
mar företag som överträffar förväntningarna 

och uppnår högsta betyg vad gäller kvalitet, kost-
nad, prestanda och leverans. Siemens uppmärk-
sammades som en toppresterande global leveran-
tör och fick vid det 21:a årliga evenemanget ta emot 
en Goldutmärkelse. n

siemens.com/press

Branschspecifika 
lösningar

P å siemens.se/industri under 
”Branschspecifika lösningar” 

hittar du lösningar för vatten och 
avlopp, maskintillverkning, livs-
medels- och dryckesindustrin, 
fiberindustrin, gruvindustrin och 
andra specifika branscher. n

Hau Thai-Tang, Ford chief product development & purchasing officer,  
Reinhold Niesing, chef för vertikalen Automotive på Siemens i USA,  
och Linda Cash, Ford vice president, quality and new model programs.

S iemens är integrationspartner för 
Volkswagen Industrial Cloud, där 

applikationer och appar görs tillgäng-
liga baserat på en IoT-plattform. 

Transparensen och den analytiska 
kapabiliteten kommer att lägga grun-
den för produktivitetsförbättringar. 
Till exempel erbjuds applikationer 
för prediktivt maskinunderhåll med 
optimerade underhållscykler som be-

räknas i förväg. Via molnet kan dessa 
rullas ut till alla anläggningar och pro-
duktionsmiljön och försörjningsked-
jan kan därigenom styras effektivare.

Förutom applikationer och appar på 
IoT-plattformen omfattas även indu-
striella Edge-lösningar, vilket innebär 
att molnfunktionalitet lyfts ned när-
mare produktionen. n

siemens.com/press

http://siemens.se/press
http://siemens.com/press
http://siemens.se/industri
http://siemens.com/press
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S cenarierna ovan grundar sig på artificiell intelli-
gens och Edge Computing, tekniker som erbjuder 
gigantiska möjligheter för såväl tillverknings- som 

processindustri och öppnar för nya affärsmodeller och 
produktivitetsmöjligheter. 

Data grunden för ny teknik. Framtidens teknik grundas på 
datatillgänglighet. Och dessa data blir tillgängliga i över-
flöd tack vare industrins digitala transformation. Digitala 
lösningar såsom Siemens Digital Enterprise-portfölj speg-
lar redan varje produkt- och produktionssteg i virtuell form 
med det som kallas digital tvilling. Dessa steg blir alltmer 
sammanlänkade digitalt, vilket ger enorma datasamlingar. 
Framtidens teknik gör det nu möjligt att analysera och ut-
nyttja dessa datasamlingar.  

– AI i sig själv är inte särskilt nytt. Till exempel instal-
lerade Siemens neurala nätverk i stålverk redan 1990 
men teknologin har utvecklats enormt sedan dess, säger 
Göran Persson, Managing Director för Digital Industries på 
Siemens.

Datorkraften har ökat många gånger om. Algoritmer har 
blivit bättre, hårdvaran presterar bättre och dataöverfö-
ringen har accelererat oerhört. Det betyder att den ökande 
volymen tillgängliga data kan samlas in och analyseras 
många gånger snabbare, mer omfattande och mer avance-
rat än tidigare.

– Därför behöver vi en plattform som MindSphere, 
Siemens öppna, molnbaserade operativsystem för Internet 
of Things, säger Göran Persson.

Redo för framtidens teknik. Med en sådan kraftfull industri-
ell plattform kan du göra mer än att samla in och titta på 
data: du kan också analysera dem med AI-algoritmer och 
därigenom göra produktionsprocesserna effektivare.

AI och Edge Computing driver Industri 4.0
Maskiner som bestämmer när de behöver reservdelar, produktionssystem som gör  
egna kvalitetskontroller under produktion och robotar som själva känner igen och flyttar 
komponenter – scenarier som dessa blir gradvis verklighet. Då krävs en kraftfull  
industriell IoT-plattform som MindSphere. 

Aktuellt | 

– I Siemens fabrik i Amberg använder AI-algoritmer data 
från fräsmaskiner för att förutsäga när maskinernas spind-
lar behöver bytas ut. Oplanerade stillestånd hålls nere till 
ett minimum och cirka 10 000 euro sparas per maskin varje 
år, säger Göran Persson.

Edge Computing – AI nära maskinen. AI behöver inte köras 
exklusivt på IoT-plattformar i molnet. Tack vare datorer och 
hårdvara med hög prestanda kan AI i allt högre grad nyttjas 
nära maskinen.

– Denna teknik är känd som Edge Computing. Fördelarna 
är att intelligenta applikationer kan köras närmare produk-
tionen med snabb databehandling nästan i realtid. Data 
körs och analyseras lokalt och lämnar aldrig anläggningen. 
Uppkoppling till molnet behövs bara för att uppdatera AI-
applikationerna, säger Göran Persson och fortsätter:

– Edge Computing används redan i Siemens fabrik i 
Amberg, i till exempel kvalitetskontroll för kretskort. Från 
produktionsdata kan AI-algoritmer utläsa vilka kretskort 
som kan vara defekta så att bara de komponenterna behöver 
röntgas. Det har minskat inspektionskostnaderna med cirka 
30 procent. 

AI öppnar också upp nya möjligheter för autonoma han-
teringssystem. Förut tog det till exempel lång tid att träna 
robotar med kända objekt och definiera och programmera 
varje liten rörelse. 

– Med AI kan hanteringssystemen känna igen även okän-
da objekt och beräkna bästa grippunkterna, en förmåga 
som är väldigt användbar i helautomatiserade och flexibla 
monteringslinjer för komplexa produkter som bilar, säger 
Göran Persson. 

Dessa framtidens tekniker är redan verklighet. Men det 
finns fortfarande stor outnyttjad potential för att göra pro-
duktionen mer tillförlitlig, effektiv och flexibel. För att möta 
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efterfrågan på mer kundanpassade produkter i små mäng-
der är detta enda sättet. 

Framtida framgång kräver samarbete. En sak är viktig i sam-
manhanget: framtida tekniker kräver alltid nya vägar inom 
forskning och utveckling. 

– Ny teknik kan bara implementeras framgångsrikt om 
företag i alla storlekar och i alla branscher arbetar tillsam-
mans, säger Göran Persson.

Nyckeln är att kombinera digital och industriell expertis. 
Olika branscher har byggt upp en djup kunskap om sina in-
dustriella applikationer över årtionden och den förståelsen 
är oumbärlig när digitala lösningar och AI, Edge Computing 
och autonoma hanteringssystem ska tillämpas i industriella 
miljöer. Dessutom kräver detta komplexa ämne vitt skilda 
kompetenser av aktörer inom näringsliv, akademi och 
politik. 

Forskning, infrastruktur, it-säkerhet och utbildning måste 
främjas. Rätt förutsättningar måste finnas och prioriteras. 
Fyra aspekter är särskilt viktiga: 

1.  Vi behöver ett ekosystem där innovationer kan växa 
genom stöd för applikationsrelaterad forskning och 
applikationsrelaterade investeringar. 

– Det är enda sättet för framtida teknik att snabbt omsättas 
till användbara produkter, säger Göran Persson. 

2.  En god it-infrastruktur och internettillgång med snabb 
hastighet är grundläggande och avgörande. 

– Här ligger Sverige bra till. Denna konkurrensfördel måste 
upprätthållas och kanske till och med bli ännu bättre, säger 
Göran Persson. 

3.  It-säkerhet är nödvändigt för att lyckas med Industri 
4.0. Digitalisering och cybersäkerhet måste gå hand 
i hand. 

– Det är därför som Siemens och ett antal partner har bildat 
en grupp som vi kallar Charter of Trust for cybersecurity. 
Syftet är att etablera generella minimistandarder för cy-
bersäkerhet som alltid ska vara state of the art, säger Göran 
Persson. 

4.  Alla utbildningsnivåer måste omorienteras till de 
nya förutsättningar som den digitala utvecklingen 
för med sig. Utökad kompetens inom it, mjukvara, 
programmering, kommunikationsteknik, it-säkerhet 
och dataanalys är avgörande för framtida industriella 
applikationer. 

– Detta är inget som uppnås över natten. Vi behöver få med 
oss dagens och morgondagens medarbetare på vägen mot 
framtiden. Det är enda sättet för att utnyttja de oerhörda 
möjligheter som framtidens teknik erbjuder, säger Göran 
Persson. 

I människans tjänst. Teknik får inte bara vara en teknisk 
utveckling. Den måste bidra till ekonomisk framgång eller 
gagna samhället i stort. Människan och miljön vi lever i 
måste alltid vara fokus. 

– Ny teknik som AI och Edge Computing ska hjälpa oss 
genom att ta bort manuella, repetitiva uppgifter och skapa 
tid för mer kreativa uppgifter. Den nya tekniken kommer 
inte att ersätta människor, den kommer snarare att hjäl-
pa Sveriges företag att förbli framgångsrika, säger Göran 
Persson. n

siemens.com/industrial-edge
siemens.se/industri

http://siemens.com/industrial-edge
http://siemens.se/industri
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I ndustrin är på väg från en simulerad till en emulerad 
miljö. Med AFRY:s Real Virtual Commissioning – 
emulering – skapas en exakt, tidssynkad digital tvilling 

av produktionssystemet, vilket gör det möjligt att verifiera 
verkliga produktionsscenarier som de kommer att vara i 
den verkliga produktionen. Därmed kan 100 procent av 
anläggningen testas för att undvika idrifttagnings-, upp-
rampnings- och produktionsproblem. 

Den nya affärslogiken. Digitalisering är idag inte ett val 
utan en självklar del av den utveckling som beskrivs som 
Industri 4.0. Påverkan på industrin kommer att vara enorm. 
Användandet av digitala tvillingar effektiviserar arbetet 
och kommer att innebära stora kostnadsbesparingar. Över 
tid kommer en förändring att ske hur företag kommer att 
arbeta med flödet från utveckling, produktion, logistik samt 
marknadsföring och försäljning. Digitaliseringen möjliggör 
att alla dessa flöden har möjlighet att bli sammankopplade.

AFRY tillsammans med Siemens erbjuder kunden en mo-
dell för att ta nästa stora steg in i industrins digitalisering.

– I och med samarbetet tar vi och Siemens gemensamt 
nästa steg i att effektivisera våra kunders digitala transfor-
mation för en förbättrad effektivitet och flexibilitet i hela de-

Samarbete kring  
Virtual Commissioning
AFRY (ÅF Pöyry) och Siemens fördjupar  
sitt samarbete kring digitala lösningar.

| Industrial Automation – Industry Software 

Få nya insikter med PlantSight – en komplett  
digital tvilling för processindustrin
“Aha, jag förstår!” Upplev känslan att veta – och få ovärderliga insikter om hur  
anläggningen kan optimeras med PlantSight.

Produktnytt • Produktnytt • Produktnytt • Produktnytt • Produktnytt • Produktnytt •

S e allt, upptäck nya möjligheter, ar-
beta målmedvetet och få vinster på 

kort och lång sikt. 
Genom en strategisk allians med 

Bentley Systems har Siemens arbetat 
för att göra digitala tvillingar för pro-
cessindustrin ännu bättre. Resultatet 
av samarbetet är PlantSight, en öppen, 
molnbaserad lösning som samlar all 
anläggningsinformation och kontextu-
aliserar, validerar och visualiserar den 

Mats Friberg, Siemens Digital Industries Software, Robert Larsson, 
AFRY, och Göran Persson, Siemens Digital Industries.

ras produktion, säger Robert Larsson, EVP och divisionschef 
Industrial & Digital Solutions på AFRY.

– Tillsammans med Siemens program har vi skapat för-
utsättning att gå från simulering till emulering. Via vårt 
samarbete har vi skapat möjlighet att kunna nå Closed-Loop 
Manufacturing, säger Andreas Buhlin, Head of development 
RVC Digitalization på AFRY.

Tänk stort, starta litet! Konceptet som AFRY och Siemens 
jobbar med innebär att kunden kan ta in den nya teknologin 
under kontrollerade former för att utvärdera och förbereda 
sin organisation för kontinuerligt fortsatt utveckling. 

Andreas Buhlin anser att det är för få kunder som inser 
att avsaknaden av arkitektur inom OT gör att det inte går att 
hantera dataflödet på ett bra sätt.

– Man köper ofta på billigast pris och kan då inte få ett 
skalbart, stabilt och modernt system. För att kunna nå 
Closed-Loop Manufacturing är första steget att skapa di-
gitala tvillingar. Det räcker inte att bara ta hänsyn till sitt 
utan alla måste följa data och säkra handskakningar över 
gränssnitten. RVC är en pusselbit som möjliggör starten på 
kundens digitaliseringsresa. n

afry.com

!
?

och därigenom omvandlar rådata till en 
omfattande digital tvilling. 

Oavsett om du är anläggningschef, 
driftansvarig, ingenjör eller arbetar 
i drift eller underhåll hjälper de nya 
insikterna dig att upptäcka nya möjlig-
heter, ta bättre beslut snabbare och öka 
anläggningens lönsamhet. n

siemens.com/plantsight
bo.ottosson@siemens.com
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http://afry.com
http://siemens.com/plantsight
mailto:bo.ottosson@siemens.com
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| Industrial Automation – Industrial Communication 

CloudConnect förenklar 
dataöverföring inom IIoT  
– snabbt, enkelt och säkert!

Produktnytt • Produktnytt • Produktnytt • Produktnytt • Produktnytt • Produktnytt •

CloudConnect

•  Ny CP 1545-1-kommnikationsprocessor för användning  
med Simatic S7-1500

•  Ny Industrial IoT-gateway för befintliga system:  
Simatic CloudConnect 7 

• Händelsestyrd kommunikation reducerar nätverksbelastning 

•  Standardiserat MQTT-protokoll möjliggör överföring till olika 
molnbaserade plattformar, till exempel MindSphere

D en nya kommunikationsprocessorn CP1545-1 är av-
sedd för att användas med Simatic S7-1500-system i 

moderna automationsmiljöer. För molnanslutning mot be-
fintliga system erbjuder Siemens nu också en ny gateway, 
Simatic CloudConnect 7.

CloudConnect CC712 möjliggör anslutning av ett 
Simatic S7-styrsystem, till exempel Simatic S7-300 eller 
S7-400, via Industrial Ethernet med hjälp av S7-protokollet. 
CloudConnect CC716 kan å andra sidan ansluta upp till sju 
Simatic S7-enheter via Industrial Ethernet eller via Profibus/
MPI-gränssnittet.

Siemens har tekniken för att ansluta alla typer av  
industriella miljöer till molnet och utökar nu portföljen  
för att förenkla dataöverföring inom Industrial  
Internet of Things, IIoT, till molnbaserade plattformar. 
CloudConnect är första steget för att dra nytta av  
fördelarna med digitaliseringen. 

Med Simatic CloudConnect är det nu ännu enklare att dra 
nytta av molnbaserade dataanalyser. Du kan till exempel 
förbättra maskinens tillgänglighet genom att utvärdera data 
för förutsägande underhållsändamål. Maskintillverkare 
kan även erbjuda nya marknadsföringsmodeller som till 
exempel pay-per-use. n

siemens.com/cloudconnect
peter.appelquist@siemens.com!

?

http://siemens.com/cloudconnect
mailto:peter.appelquist@siemens.com
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| Industrial Automation – Industrial Controls 

Behändigt bakplan  
i SIRIUS Innovations
De motorskydd och kontaktorer som finns i Sirius  
Innovations-serien är enkla att installera och montera  
då det i storlek S00 och S0 finns länkmoduler som gör det 
enkelt att koppla motorgrupper samt tillbehör som ger en 
snabb och säker anslutning oavsett om man jobbar med 
skruv- eller fjäderanslutning.

M öjligheten till ”late binding” av hårdvarusignaler 
gör att programmeringsarbetet i projekt kan starta 

direkt från dag ett utan att hårdvara specificerats. Signaler 
kan skapas direkt i CFC eller i hårdvaruvyn för att längre 
fram i projektet knytas ihop, vilket leder till mer flexibel 
och parallell engineering av flera programmerare.

Module Type Package, MTP, gör det enkelt att importera 
andra styrsystem via OPC UA för att användas i Simatic PCS 
neos operatörsmiljö M&C, Monitoring and Control, med 
APL-look&feel. Tiden och arbetsinsatsen för att integrera 
exempelvis så kallade Package Units kan därmed minskas 
kraftigt.

S om komplement till motorgrupperna finns ett bakplan, 
Sirius 3RV29, som fungerar som ett montage- och in-

matningssystem. Kraften distribueras från bakplanet via 
separat anslutning till varje enskild grupp. Fördelen med 
det här är att service och underhåll kan utföras på en en-
skild grupp utan att behöva bryta inkommande matning 
för övriga intilliggande grupper. n

siemens.com/sirius-control
tony.sjoelander@siemens.com

Via Spreadsheet Engineering kan du öppna projektet i MS 
Excel för effektiv och snabb bulkengineering.

Eftersom Simatic PCS neo använder samma funktions-
bibliotek som Simatic PCS 7 – APL (Advanced Process 
Library) och IL (Industry Library) – blir insteget i Simatic 
PCS neo väldigt lågt för nuvarande Siemensanvändare. Och 
inte nog med det: även hårdvara såsom AS410 kan användas 
i båda plattformarna. Detta leder till hög nyttjandegrad av 
investeringar gjorda i både hårdvara och kunskap. n

siemens.com/rethink
robert.wallin@siemens.com
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| Industrial Automation – Distributed Control System 

Nu släppt: SIMATIC PCS neo 
– ett helt webbaserat 
processkontrollsystem
Den 25 november släpptes Siemens nya, helt webb- 
baserade processkontrollsystem Simatic PCS neo.  
Tack vare den webbaserade lösningen blir installation, 
administration och även säkerhet för datorer väldigt 
smidig. Det utmärkta fleranvändarstödet ger nya  
möjligheter till snabb och effektiv engineering.

http://siemens.com/sirius-control
mailto:tony.sjoelander@siemens.com
http://siemens.com/rethink
mailto:robert.wallin@siemens.com
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Snabbare och bättre flöde  
med Siemens e-handel
Vill du se priser och överenskomna rabatter, kontrollera 
produkttillgänglighet, beställa, följa orderstatus och  
exportera produktinformation för import till egna system 
när du själv vill?

S iemens e-handelsbutik Industry Mall är alltid öppen. 
Snabbt och smidigt kan du hitta eller på egen hand kon-

figurera produkter. Behöver du mer teknisk information 
kring produkten, miljöcertifikat eller annan information 
får du den enkelt genom att antingen gå in på produkten 
eller genom att ladda ned ett datablad. Du kan även göra 
en export av information för flera artiklar för uppdatering 
av egna system. En annan viktig del är att du även ser dina  
priser och om artikeln finns på lager. 

Även reservdelar. I e-handelsbutiken finns även sidor för re-
servdelar där du hittar och kan beställa hela eller delar av en 
produkt. Det går snabbt att få fram priser och leveranstider 
på de olika reservdelsalternativen som finns både med och 
utan utbyte samt möjlighet till reparation. Är det akut går 
det självklart att få leverans med express till nästa arbetsdag 
om beställningen kommer in vardagar före klockan 15. Vid 
inte fullt så akuta situationer går det även att lägga en order 
på en reparation av den trasiga delen i e-handelsbutiken. 

Väsentligt är också att du efter beställning kan se order-
status, få leveransbesked och spåra gods via butiken. Du 
får även en orderöversikt för företaget på alla order som är 
lagda, även de som inte är lagda via e-handel. 

Vill du ha ett ännu mer automatiserat flöde har vi 
självklart även olika e-handelslösningar som bland annat 
ERP2Mall och EDI. n

siemens.se/industrymall
mats.jogvall@siemens.com

Det nya webbaserade visualiseringssystemet  
Simatic WinCC Unified är fullt skalbart vad gäller  
både hårdvara och mjukvara från maskinnära  
applikationer till distribuerade SCADA-lösningar.

P å SPS Smart Production Solutions lanserade Siemens 
ett helt nytt, webbaserat visualiseringssystem som 

består av en ny visualiseringsmjukvara samt en ny ge-
neration HMI-paneler: Simatic HMI Unified Comfort 
Panels. Det nya systemet erbjuder en lösning för HMI- och 
SCADA-applikationer och i framtiden även för Industrial 
Edge-, moln- och Augmented Reality-applikationer.

Gränssnittet för Simatic WinCC Unified i TIA Portal 
är baserat på webbteknologi som HTML5, SVG och 
JavaScript. 

Vid utvecklingen av systemet har stort fokus lagts på 
öppenhet. För detta ändamål implementerades öppna 
API-gränssnitt som TIA Portal Openness, som möjliggör 
automatisk programmering. ODK (Open Development 
Kit) och ett OpenPipe-gränssnitt möjliggör integration 
med externa applikationer i Simatic WinCC Unified. 

Simatic WinCC Unified Runtime kan nås via alla mo-
derna webbläsare utan att extra plug-in behöver installe-
ras. I första versionen är Simatic WinCC Unified tillgäng-
ligt för panel- och pc-baserade lösningar. Användningen 
i Edge- och molnmiljö kommer i senare version.

Skärmstorlek 7–22´́ , glasfront med kapacitiv multi-
touchteknologi och hög briljans i färg och kontrast gör 
panelerna mycket användarvänliga. n

siemens.com/simatic-wincc-unified 
jos.kleinwoud@siemens.com

ralf.folke@siemens.com
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SIMATIC WinCC Unified

•  Fullt skalbart vad gäller både hårdvara och mjukvara  
från maskinnära applikationer till distribuerade  
SCADA-lösningar

• Öppna programmeringsinterface

• Funktionalitet kan utökas med optioner

• Integrerat i TIA Portal

!
?

!
?

Nytt, webbaserat 
visualiseringssystem: 
SIMATIC WinCC Unified

http://siemens.se/industrymall
mailto:mats.jogvall@siemens.com
http://siemens.com/simatic-wincc-unified
mailto:jos.kleinwoud@siemens.com 
mailto:ralf.folke@siemens.com
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Investeringar  
i Industri 4.0 
Praktiska tips som ger konkurrensfördelar

Svenska tillverkningsföretag tävlar med globala  
kollegor om att generera konkurrensfördelar  
från tidiga Industri 4.0-investeringar innan  
den brytpunkt då investeringar inte kommer  
att erbjuda en tidig konkurrensfördel utan  
istället vara en nödvändig strategi för att  
överhuvudtaget kunna konkurrera.  
Utmaningarna tenderar att kretsa kring 
finansieringsfrågan.

E nligt OECD¹ är Sverige ett av de ledande länderna 
när det gäller att använda digital teknik. I och med 
att den digitala ekonomin ständigt utvecklas ställs 

dock Sverige inför utmaningar som att bygga ut den digita-
la infrastrukturen och höja kompetensen.² 

På de flesta marknader är det den initiativtagande första 
hälften av aktörer, de som investerar i ny teknik eller nya 
affärsmodeller, som också genererar konkurrensfördelar. 
För följarna, det vill säga den andra senare hälften, behövs 
fortfarande investeringar i ny teknik och nya affärsmodel-
ler men eftersom följarens uppgraderingar enbart anpassar 
sig till den nya marknadsnormen försvinner möjligheten att 
skapa sig tidiga konkurrensfördelar. För att få ett försprång 
är det viktigt att vara med tidigt i omvandlingen.

Siemens Financial Services har släppt ett nytt forsk-
ningspapper där globala experter uppskattar när den första 
hälften av tillverkningsföretag kommer att ha flyttat över 
till Industri 4.0-produktionsplattformar. Undersökningen 
visar att åtta av tio större tillverkningsföretag redan har 
initierat ett betydande Industri 4.0-projekt, jämfört med 
hälften av små och medelstora företag. Studien visar också 
att små och medelstora företag, jämfört med större företag, 
ibland lättare kan investera i Industri 4.0 med hjälp av speci-
aliserade finansieringsverktyg. Även om större företag har 
fördel i storlek och marknadsdominans kan deras digitala 
omvandling vara mer komplex.

Många svenska företag har startat en 
omvandling till Industri 4.0. Pågående  
diskussioner och debatter ökar även det 
brådskande behovet av digitalisering. 
Svenska bilföretag är villiga att röra sig 
framåt och accelerera användandet av  
ny teknologi. 

”
För att svenska bilföretag ska kunna  
förbli konkurrenskraftiga och hålla  
jämna steg med sina europeiska  
motparter krävs det också att man  
accelererar investeringen i Industri 4.0. 
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Vilken andel av tillverkningsföretag i  
utvecklade ekonomier³ har genomfört ett 
omfattande pilotprojekt⁴ för Industri 
4.0-produktionslösningar? 

Studien förutser tidpunkten då både större och mindre 
tillverkande företag kommer att försöka komma ikapp 
Industri 4.0-omvandlingen, det vill säga den brytpunkt då 
investeringar inte erbjuder en tidig konkurrensfördel utan 
istället är en nödvändig strategi för att överhuvudtaget 
kunna konkurrera. Experter uppskattar att brytpunkten för 
omvandling till Industri 4.0, då 50 procent av den globala 
tillverkningsindustrin kommer att ha konverterat, för de 
större tillverkarna kommer att nås inom de närmaste fem 
till sju åren och för små och medelstora inom nio till elva år.

Jag tror att ett av de största hindren  
för digitalisering i europeiska företag  
är hur de ska hantera investeringen,  
särskilt om du är ett mindre företag. 
Utan finansiering ser du kanske inte  
en avkastning på flera år. Men med 
smart finansiering, där den månatliga 
avgiften är kopplad till teknologins  
förmåner, har du den ideala lösningen. 

Clas Tengström, vd Bror Tonsjö AB

Forts. nästa sida

Hur länge det kommer att dröja tills mer än 50 procent av tillverknings-
företag har implementerat en Industri 4.0-strategi med betydande 
kommersiell påverkan och konkurrenskraftsinverkan på företaget.*

*Via antingen konkurrenskraftigt pris, produktkvalitet, smidighet,  
time-to-market eller genom förbättring av tjänsten.
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Finans 4.0-metoder för att övervinna  
Industri 4.0-utmaningar

Trots att det finns ett tydligt momentum i övergången till 
Industri 4.0 kan omvandlingen må bra av att skyndas på. Det 
gäller särskilt för redan etablerade aktörer som kommer att 
behöva handskas med rivaliserande ekonomier, nya aktörer 
och andra omvälvande förändringar. 

Utmaningar i Industri 4.0 tenderar att kretsa kring finan-
sieringsfrågan. Därför krävs det förståelse av de kommersi-
ella fördelarna med Industri 4.0 och en vetskap om att det 
finns en tillförlitlig avkastning på investeringar. Att också 
kunna betala av kostnader för Industri 4.0-teknik i samma 
takt som dess kommersiella vinster gör investeringen håll-
bar och kassaflödesvänlig.

Finansieringsmetoder som möjliggör en hållbar digital 
omvandling har gjort sig kända som "Finans 4.0".⁵ Hur ser 
det då ut när Finans 4.0 stöder en Industri 4.0-omvandling? 
Vilka färdigheter krävs för att stödja behoven genom hela 
tillverkningskedjan?

Forts. fr. föreg. sida

Pay to Access/Use 
 – utrustnings-och teknikfinansiering

Uppgradering och uppdatering av teknik

Mjukvarufinansiering

Pay for Outcomes

Oavsett om det gäller att starta ett pilotprojekt eller påskyn-
da ett genomförande söker de flesta tillverkningsföretag 
finansiella verktyg som hjälper dem att skaffa sig teknik, 
maskinutrustning eller system från OEM-företag – utan att 
behöva använda eget kapital, intäkter eller banklån. 

Tidigt engagemang med rätt finansieringspartner gör 
det möjligt att specificera pilotprojektet utan onödiga eko-
nomiska hinder samt hjälpa till att bygga en affärsplan som 
möjliggör tillgång till rätt teknik. 

Finansiella lösningar brukar vara baserade på en rad 
alternativ – finansiell leasing, operationell leasing eller hy-
resavtal. Finansiärer med djup kunskap om tillverkning i 
allmänhet och om digitalisering i synnerhet kommer att an-
passa finansieringen för att möta de troliga fördelar som fås 
genom tekniken. Denna typ av finansiering kan också täcka 
tillhörande kostnader, såsom underhåll, i en sammanlagd 
månadsbetalning. 

För att göra det möjligt att ta beslut om genomförandet 
av omvandlingen kan finansiärer också införa ett ramavtal 
med en tillverkare. Det är ett omfattande arrangemang som 
snabbt möjliggör leasing av ny teknik och ger tillverknings-
företaget en trygghet i att ny teknik kommer att kunna för-
värvas från en OEM så snart den behövs.

Industri 4.0 utvecklas snabbt eftersom teknikinnovation och 
-uppgraderingar i en digitaliserad värld sker i allt snabbare 
takt.⁶ För tillverkande företag som redan ligger långt fram i 
sina ambitioner att bli helt digitaliserade erbjuder integre-
rade utrustnings- och teknikfinansieringsalternativ skydd 
mot teknikföråldring. Uppgraderingar kan innebära att 
man byter ut mot en nyare modell eller modifierar den ex-
isterande tekniska plattformen. I slutändan innebär denna 
extra flexibilitet att tillverkare kan initiera Industri 4.0 och 
växa i samma snabba takt som den ökade efterfrågan på 
sina (förbättrade) produkter.

Digital transformation kräver att man använder kombine-
rade hårdvaru- och mjukvarulösningar som kan leverera 
digitala prestandadata som är nödvändiga för produktions-
optimering, underhåll på distans och mer intelligent till-
verkning. Detta är uppmärksammat av specialistfinansbo-
lag som erbjuder tillverkningsföretag integrerade upplägg 
för att möta finansieringskrav.

Kunskap om hur mjukvara implementeras och de affärs-
mässiga resultat som implementationen sannolikt medför 
gör att dessa finansbolag kan förstå den sammanräknade 
risken och inkludera mjukvaran som ett element i ett totalt 
finansieringspaket.

Allt fler finansieringsavtal ingås där betalningar bygger 
på förväntade affärsfördelar, eller "resultat", som tekniken 
möjliggör. Besparingar eller vinster som uppstår genom 
tillgång till tekniken används för att finansiera månatli-
ga betalningar, vilket gör tekniken kostnadsneutral för 
tillverkningsföretaget. Ett bra exempel är energieffektiv 
utrustning som ger kostnadsbesparingar genom lägre en-
ergianvändning och där en finansieringsplan anpassar be-
talningar till de besparingar som görs varje månad. I vissa 
fall innebär det att digitala tekniklösningar kan införas med 
låg eller noll nettokostnad, eftersom energibesparingarna 
betalar för teknikuppgraderingarna under finansierings-
planens livslängd.
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Metod

41 respondenter intervjuades angående genomförandet av  
aktuella Industri 4.0-pilotprojekt. Samma respondenter  
uppmanades också att uppskatta när (årtal) en majoritet  
(>50 %) av tillverkande företag kommer att utnyttja digital 
transformation (Industri 4.0) i sina produktionsprocesser.  
Respondenterna bestod av Global 2000-tillverkare, bransch- 
organisationer, managementkonsulter och akademiker i USA, 
Europa och Asien/Stillahavsområdet. De intervjuades mellan 
september 2018 och januari 2019. I studien intervjuades också 
26 tillverkningsföretag i dessa regioner om deras syn på den  
roll som specialistfinansiering spelade för att möjliggöra  
omvandling till Industri 4.0. 

Finansieringslösningar för att 
ge kraft åt OEM-försäljning 

Finansiering som assisterar i övergången  
mellan pilotprojekt och full omvandling 

Optimering av rörelsekapital

1.  Organisation for Economic Co-operation and Development är en  
internationell organisation för utbyte av idéer och erfarenheter inom  
områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen mellan industriella  
länder med demokrati och marknadsekonomi, främst i de 35 
medlemsländerna

2. OECD Reviews of Digital Transformation, ’Going Digital In Sweden’, 2018 

3.  Definierat som att inkludera Kina och Indien men inte till exempel Afrika  
söder om Sahara 

4.  Definierat som ett digitalt transformationsprojekt som har tydligt definierade 
KPI:er som mäter investeringsresultat (RoI) inom 3–5 år 

5.  Se till exempel EY, Protect Value, Create Value, 2017; Techwire Asia,  
Finance 4.0 in a Nutshell, 9 juli 2018; Smart Machines and Factories,  
Finance 4.0, 23 mars 2018 

6.  Enligt Siemens Financial Services marknadsanalys, publicerad i Investing in 
Success (2016), har 67 % av de responderande tillverkarna observerat att 
cykler för teknikersättning/uppgradering blir allt kortare  

Även om fördelarna med att flytta till en digitaliserad tillverk-
ningsmiljö är tydliga måste övergångsprocessen hanteras 
noggrant och kommersiell risk elimineras genom att strikt 
testa den nya tekniken i den verkliga produktionsmiljön. 

Det kan ofta fungera som ett hinder i den digitala omvand-
lingen eftersom tillverkaren blir avskräckt vid tanken på att 
behöva betala för både gamla och nya produktionsmiljöer 
och tillvägagångssätt under övergångsperioden. Medveten 
om utmaningarna som uppstår i och med en transforma-
tion finns finansieringsarrangemang som skjuter upp be-
talningen för ett nytt system eller skalar upp betalningen 
tills det nya systemet går igång. Med detta upplägg undviker 
man den finansiella utmaning det innebär att behöva betala 
för det nya systemet medan det gamla fortfarande körs.

Eftersom konkurrensfördelarna från Industri 4.0 genererar 
toppar/tillväxt står företagen under ökat tryck att hantera 
sitt kassaflöde. Kassaflödes- och rörelsekapitalutmaning-
ar uppstår inte bara vid förvärv av digitaliserad teknik. 
Digitalisering kan öka produktionskapaciteten och pro-
duktiviteten samtidigt som priskonkurrensen förbättras, 
vilket kan leda till plötsligt och/eller signifikant uppsving i 
orderboken. Det är goda nyheter. Trots det skapar dynami-
ken som uppkommer genom digitalisering egna utmaning-
ar – som att plötsligt behöva köpa större mängder råvaror 
eller komponenter. Värdeskapande finansieringstjänster 
som erbjuds i partnerskap med specialistfinansbolag, och 
vanligtvis baserat på någon form av fakturafinansiering, är 
tillgängliga för att hantera de kassaflödesutmaningar som 
framgångarna med digitalisering för med sig.

OEM-tillverkare har tillgång till hela spannet av Industri 
4.0-finansieringsmetoder, med ett viktigt tillägg. 
Finansieringsprogram för leverantörer kan erbjuda OEM-
företag ytterligare konkurrensfördelar, genom att driva 
egna affärer eller genom att erbjuda sina kunder möjlighe-
ten att digitalisera. 

OEM-företag och systemin-
tegratörer kan samarbeta med 
finansbolag specialiserade 
inom digitalisering och erbjuda 
integrerad finansiering till sig 
själva och sina kunder – såväl 
stora, medelstora som små – 
och därmed möjliggöra inköp 
av nya maskiner och digitalise-
ringslösningar. n

siemens.se/finance
twitter.com/siemens_sfs

joakim.prytz@siemens.com!
?

http://siemens.se/finance
http://twitter.com/siemens_sfs
mailto:joakim.prytz@siemens.com
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Datakommunikation mellan standard- 
program och felsäkert program 
För att säkerställa att ändringar kan 
göras i standardprogrammet utan att 
kräva omkompilering av även det fel-
säkra programmet, vilket leder till att 
cpu måste stoppas för nedladdning, 
behöver datakommunikationen mel-
lan standardprogram och felsäkert 
program ske via en buffert i form av 
ett datablock.

Det gäller även datakommunika-
tion från HMI till felsäkra program-
met. Om den inte sker via en buffert 
i standardprogrammet kan det leda 
till att cpu går i stopmode på grund 
av kommunikationen med HMI.

Läs mer om detta i Safety 
Programming Guideline for Simatic 
S7-1200/1500 (kapitel 3.9): https://
support.industry.siemens.com/cs/se/
en/view/109750255

Från gamla it-system till moderna lösningar
Föråldrade it-lösningar står ofta i vägen för digitalisering. Hur tar du dig vidare? 

och konsekvenser och var det är smart att börja, säger 
Göran Persson, Managing Director för Digital Industries på 
Siemens.

Vad är första steget? Första steget är att identifiera vilka 
affärsmål som ska uppnås, därefter vilka delar av produk-
tionen och vilka system som påverkas och på vilket sätt. Den 
analysen hjälper till att definiera den tekniska lösningen. 

– Vissa företag gör detta arbete helt själva medan andra 
gärna tar en partner till hjälp. Utvecklingen går väldigt 
snabbt framåt och vägledning och många insikter finns 
att hämta hos aktörer som arbetar globalt med digitala lös-
ningar. Siemens digitaliseringsexperter och våra Solution 
Partner är redo att hjälpa dig, säger Göran Persson. n

siemens.se/industriella-tjanster
siemens.se/industri/partner

siemens.com/industrial-security
goran.persson@siemens.com

Tips från supporten

Klockfrekvens 
I objektorienterad programmering 
vill vi undvika att använda globala 
variabler i våra programblock. Att 
då använda ’Clock memory bits’, som 
kan aktiveras i inställningar för cpu, 
när vi behöver en klockfrekvens blir 
då ett problem.

Använd istället funktionen ’LGF_
Frequency’ som finns i LGF (Library 
of General Functions) som kan lad-
das hem kostnadsfritt från Siemens 
Industry Online Support: https:// 
support.industry.siemens.com/cs/se/
en/view/109479728

Biblioteket innehåller en hel del 
funktioner som kan vara användbara 
för olika programmeringslösningar.

Se även Programming Guideline 
for S7-1200/1500: https://support.
industry.siemens.com/cs/se/en/
view/81318674

PROFIdrive-telegram som PLC Data Types 
PROFIdrive-telegram för kommunikation 
mellan plc och frekvensomriktare finns 
fördefinierade som PLC Data Types för 
Simatic S7-1200/1500. I datablock: skriv 
in ’PD_TEL*’ som datatyp där *=numret på 
telegrammet. I Tag Table: skriv ’PD_TEL*_
IN’ resp. ’PD_TEL*_OUT’ som datatyp.

Fler PLC Data Types för PROFIdrive-
telegram samt även för I/O- och tekno-
logimoduler hittar du i LPD-biblioteket 
(Library of PLC Data Types) som kan 
laddas hem kostnadsfritt från Siemens 
Industry Online Support: https:// 
support.industry.siemens.com/cs/se/en/
view/109482396

Safetytelegram för frekvensomriktare 
finns tillgängliga i biblioteket LDrvSafe 
som även det kan laddas hem kostnadsfritt 
från Siemens Industry Online Support: 
https://support.industry.siemens.com/cs/
se/en/view/109485794 n

ann.axelsson@siemens.com

P å många industrier finns gamla it- och nätverkssystem 
implementerade längs hela produktionskedjan med 

många år på nacken. Ofta fungerar systemen väl men bi-
drar inte till att möjliggöra den utveckling som är nödvän-
dig för att effektivisera produktionen till den nivå som är 
önskvärd. Dessa gamla system, så kallade legacysystem, 
kan ha stora brister vad gäller säkerhet, integration, cykel-
tider och bandbredd.

Tänk stort, starta litet! Många organisationer upplever be-
hovet av förändring och digitalisering som nästintill över-
mäktigt och det finns en osäkerhet kring när och hur första 
steget ska tas. 

– Tiden att börja är nu men det kan ske med små steg. 
Det viktiga är att första steget eller stegen hör samman med 
ett helhetsperspektiv så att det går att dra nytta av digitali-
seringens alla möjligheter under resans gång. Simulering 
kan vara ett sätt att analysera och förstå flöden, orsaker !

?
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twitter.com/siemensindustry 
twitter.com/siemens_sverige 
twitter.com/siemens_press 

facebook.com/siemens.sverige

youtube.com/siemens

linkedin.com/company/siemens

instagram.com/siemens 
instagram.com/siemens_sverige

Tekniska frågor? 
Du kan registrera ett supportärende direkt på 
vår supportsida eller kontakta vårt callcenter 
för att få hjälp med registreringen. På våra  
internationella supportsidor kan du söka efter 
teknisk information, manualer, applikations- 
exempel och mycket annat. Där finns också  
ett forum där du kan ställa egna frågor och  

läsa andras frågor och lösningar. Mer information, länkar och 
kontaktuppgifter för teknisk support och servicetjänster finns på 
siemens.se/industriella-tjanster.

Automations-nytt

Prenumerera 
på vårt digitala nyhetsbrev!
 
Anmäl dig på
siemens.se/automationsnytt.

Erbjudande

Testa MindSphere!
Att utveckla smarta maskiner har aldrig varit lättare. 
Kom närmare dina kunder och erbjud dem nya digitala 
tjänster genom molnplattformen MindSphere!

U nder tre månader kan du nyttja Siemens lösningar 
för IoT utan kostnad. I paketet ingår det du behö-

ver för att komma igång: tillgång till molnplattformen 
MindSphere med IoT Value Plan S, MindSphere Basic 
Online Training samt MindSphere-apparna Simatic 
Machine Monitor och Simatic Notifier. 

Efter denna testperiod får du även 30 % rabatt på full-
pris under kommande tre år. Dessutom får du 30 % rabatt 
på MindConnect Nano IoT Gateway för att fysiskt kunna 
koppla upp dina maskiner. n

dex.siemens.com/mindsphere/mindsphere-solutions/
iiot-machine-service-package 

Busenkelt med Quick Choice!
Siemens nya mjukvaruverktyg Quick Choice hjälper 
dig att snabbt ta fram rätt elmotor för din applikation. 

G enom enkla och intuitiva menyval hittar du din el-
motor med bara några klick. Därefter kan du impor-

tera vidare motorn till Siemens e-handelsbutik Industry 
Mall. 

Om du behöver en mer tekniskt komplex elmotor 
finns fortfarande vår DT Configurator, som har tillgång 
till Siemens alla tekniska attribut gällande vad Simotics 
kan erbjuda. Där kan du även göra en förenklad variant 
genom att välja Easy Selection och snabbt få fram rätt 
motor. n

https://quickchoice.siemens.cloud/#/
siemens.com/dt-configurator

thomas.preiholt@siemens.com
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Grossister

Ahlsell
Tfn: 08-685 70 00 
ahlsell.se

Elektroskandia
Tfn: 08-92 35 00
elektroskandia.se

Selga
Tfn: 08-556 213 00
selga.se

Solar
Tfn: 031-382 50 00 
solar.se

Storel
Tfn: 0520-47 52 00 
storel.se

Service- & reparationspartner

Assemblin
Tfn: 010-472 60 00
assemblin.se 

Krylbo Elektra
Tfn: 0226-17 00 00
krylboelektra.se 

Mekano
Tfn: 042-20 26 00
mekano.se

Piteå Elmotorservice
Tfn: 0911-919 30
pitea-elmotorservice.se

Rörick Elektriska 
Verkstad
Tfn: 0221-45 75 00
rorick.se

WH-Service
Tfn: 060-55 36 70 
whservice.se 

Siemens Assembly Partner

– Siemens växelmotorer:

Jens S.  
Transmissioner
Tfn: 011-19 80 00 
jens-s.se

Kontakta oss |

siemens.se/industri/partner

Auktoriserade distributörer

– Siemens analysinstrument:

Alnab Armatur 
Tfn: 031-44 94 50 
alnab.se

– Siemens processinstrument:

Axel Larsson  
Maskinaffär
Tfn: 08-555 247 00 
axel-larsson.se

Gustaf Fagerberg
Tfn: 031-69 37 00 
fagerberg.se

– Siemens vägningssystem:

Sitech Sverige 
Tfn: 010-456 80 00
sitechsolutions.com/se

AFRY
Tfn: 010-505 00 00
afry.com

Alnab Armatur
Tfn: 031-44 94 50 
alnab.se

Andersson & Hansson 
Automation
Tfn: 0523-795 00 
ah-automation.se

Automationsteknik  
i Hässleholm 
Tfn: 010-472 02 50
automationsteknik.com  

AVT Industriteknik
Tfn: 0322-64 25 00
avt.se

Axelent Engineering AB
Tfn: 0371-58 37 00
axelentengineering.se

Elektroautomatik  
i Sverige
Tfn: 031-720 73 00
elektroautomatik.se

El & PC-Installationer  
i Örebro AB
Tfn: 019-36 10 30
elpc.se

Evomatic
Tfn: 0454-32 24 40
evomatic.se

Technology Partner

Elektromontage  
i Söderköping
Tfn: 0121-344 00
elektromontage.se

Siemens Solution Partner

Industriautomation  
i Sandviken
Tfn: 026-53 21 30
industriautomation.se

Jernbro Industrial  
Services
Tfn: 010-483 00 00
jernbro.com 

Johsjö System AB
Tfn: 011-31 26 30
johsjo.se

KeyPlants Automation
Tfn: 08-684 56 200
keyplantsautomation.com

Koteko
Tfn: 021-15 02 10
koteko.se

Midroc Automation
Tfn: 010-470 75 00
midrocautomation.se

Pidab
Tfn: 031-334 26 00
pidab.com 

Plantvision
Tfn: 08-503 045 50
plantvision.se

PE Teknik & Arkitektur
Tfn: 010-516 00 00
pe.se

Rejlers Sverige
Tfn: 0771-78 00 00
rejlers.se

Sevab Teknik
Tfn: 031-87 99 20
sevab-teknik.se

Styrkonstruktion  
Småland
Tfn: 0393-77 35 00
styrkonstruktion.se

Sweco Industry
Tfn: 08-695 60 00
sweco.se

Teamster
Tfn: 031-65 80 00
teamster.se

Teknik AB
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Siemens Digital Industries är en innovationsledare inom automatisering  
och digitalisering. I nära samarbete med partner och kunder driver vi den  
digitala omvandlingen i processindustri och diskret tillverkningsindustri.  
Med vår Digitala Enterprise-portfölj erbjuds företag i alla storlekar heltäckande 
produkter, lösningar och tjänster för att integrera och digitalisera hela värde-
kedjan. Den unika portföljen är optimerad för specifika behov i varje bransch 
och stöder kunderna för att uppnå större produktivitet och flexibilitet.  
Nya innovationer läggs ständigt till för att integrera den senaste tekniken.

Siemens AG är ett ledande globalt teknikföretag som har stått för teknisk 
spetskompetens, innovation, kvalitet och tillförlitlighet i mer än 170 år.  
Under räkenskapsåret 2018 genererade Siemens intäkter på 83 miljarder  
euro och hade 379 000 medarbetare världen över. 

I Sverige grundades det första Siemensbolaget 1893. Idag har Siemens i  
Sverige 4 200 medarbetare på ett fyrtiotal orter med huvudkontor i Solna.  
Under räkenskapsåret 2018 var omsättningen för Siemens i Sverige  
15 miljarder kronor. #ingenuityforlife

Siemens Automationsnytt

Utges och distribueras av: Siemens AB, Box 4044, 169 04 Solna
Adressändring: industry.om@siemens.com
Chefredaktör och ansvarig utgivare: 
ann-louise.lindmark@siemens.com

Layout och produktion: Xerox Mediacenter 
Tryck: EO Grafiska
Upplaga: 8 000 ex. Tre–fyra nummer per år. 
© 2019 Siemens AB Sverige
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Digital Industries 
Order Management
Telefon: 08-728 15 00

Vänligen välj:

 1  Order/lagerstatus

 2  Pågående leveranser

 3  Produkt- eller prisfrågor

 4  Reservdelar/reparationer/utbytesköp 

 5  Garantier/returer/övriga reklamationer

Nyförsäljning: industry.om@siemens.com

Reservdelar: reservdelar.se@siemens.com

Garantier/returer/ 
övriga reklamationer: reklamationer.se@siemens.com

Digital Industries Service & Support
Telefon: 0200-28 28 00

Vänligen välj:

 1  Registrera ärende för teknisk support

 2  Beställa servicetekniker

 3  Reservdelar/reparationer/utbytesköp

 4  Garantier/returer/övriga reklamationer

Telefon från utlandet: +46 8 728 12 72
För att nå service utanför kontorstid: 0771-41 41 51
siemens.se/industriella-tjanster

E-handelsbutiken Industry Mall
siemens.se/industrymall

Sitrain utbildningscenter
sitrain.se@siemens.com 
siemens.se/sitrain

Mässor och aktiviteter
siemens.se/evenemang

Siemens AB
Solna
Post:  Box 4044, 169 04 Solna
Besök:  Evenemangsgatan 21, 169 79 Solna
Gods:  Evenemangsgatan 25, 169 79 Solna
Växel:  08-728 10 00

Jönköping
Post:  Box 1007, 551 11 Jönköping
Besök:  Åsenvägen 7
Växel:  036-570 75 00

Linköping
Post:  Gillbergagatan 39D, 582 73 Linköping
Besök:  Gillbergagatan 39D
Växel:  013-460 61 00

Malmö
Post:  Box 31054, 200 49 Malmö
Besök:  Pulpetgången 6
Växel:  040-59 25 00

Mölndal
Post:  Box 14153, 400 20 Göteborg
Besök:  Östergårdsgatan 2–4, Mölndal
Växel:  031-776 86 00

Sundsvall
Post:  Box 776, 851 22 Sundsvall
Besök:  Bergsgatan 130
Växel:  060-18 56 00

Övriga lokalkontor hittar du på siemens.se

Kontakta oss

siemens.se             siemens.se/automationsnytt

siemens.se/industri
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Returadress:

Siemens AB
Box 4044 

169 04 Solna

Adressändring görs till 
industry.om@siemens.com

siemens.se/industri

Digital Enterprise
– Thinking industry further! 
Vi driver den digitala omvandlingen genom att integrera  
automatisering, programvara och den allra senaste tekniken. 
Läs mer på siemens.se/digital-enterprise.

mailto:industry.om%40siemens.com?subject=
http://siemens.se/industri
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