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Framtidens standarder inom industriell automation 
 

Välkommen den 19 mars 2013 till det första mötet med ett nytt nätverk för 

industriell automation i samarbete mellan SIS och Automation Region. 
 

Nu satsar vi på en nystart av kommittén för SIS/TK 279 industriell automation i samarbete 

mellan SIS och Automation Region. Tanken är att skapa ett nytt, trevligt och intressant nätverk 

där fackfolk från användare, leverantörer, tillverkare, akademi och forskning träffas kring ett 

gemensamt intresse – industriell automation. 
 

Industrin har idag många olika system, på alla nivåer från maskinstyrsystem till affärssystem, 

som inte är kompatibla. Detta försvårar datautbyte och systemintegration och hämmar också 

viljan att investera i nya automationslösningar vilket i sin tur inverkar negativt på den 

tillverkande industrins produktivitet och konkurrenskraft. En förutsättning för ett effektivt 

datautbyte mellan olika system är standardiserade gränssnitt och vi vill att vårt nya nätverk ska 

vara med och påverka utvecklingen av framtidens automationslösningar och standarder. 
 

Plats: SIS, Sankt Paulsgatan 6, Stockholm  

Tid: Tisdagen den 19 mars 2013, 09.30-15.00 inklusive lunch 

Anmälan och mer information: www.automationregion.com 

 
 

Program: 

09.30 Samling, kaffe och smörgås 
 

10.00 Kort presentation av SIS, Automation Region och alla deltagare – ”bordet runt” 
 

10.30 Bakgrund till dagens möte och samarbetet mellan SIS och Automation region 
Bakgrund, nuläge och branschens önskemål om en ny typ av forum/nätverksmöte där man kan utbyta  

erfarenheter, bygga nätverk och skapa nya affärsmöjligheter. Sven Hjelm, Scania, Per Forsgren, SIS,  

Gunnar Iggendal, Automation Region. 
 

11.00 Seminarier/information 
o ISA95 – något ”alla” pratar om, men vad är det? Presentation av ISA95 och  tillämpningar.  

 Charlotta Johnsson, LTH, Lunds universitet. 

o Praktiska exempel på hur Scania jobbar efter ISA95. Andreas Rosengren, Scania 

o FFI Line information system architecture – LISA – för bättre styrning, optimering och underhåll av 

tillverkningsprocesser. Lägesrapport, beskrivning och tillämpningar från LISA-projektet som drivs av 

bl a KTH, Chalmers, LTH, Scania och Volvo. Thomas Lundholm, KTH, Kungliga Tekniska högskolan. 
 

12.00 Lunch 
 

13.00 Nätverksmöte/diskussion 
Förslag till diskussionspunkter: Vad ska kommande möten innehålla – vilka områden ska vi fokusera på? 

Vad vill vi få ut, hur ska mötena organiseras, hur ofta?  Industrinyttan bör styra vårt fokus – men hur vaskar 

vi fram de industriella behoven? Samarbete med angränsande TK för industrirobotar, maskinsäkerhet m m. 
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14.00 Möte SIS/TK 279 
o ISO 20140 Automation systems and integration – Evaluating energy efficiency and other factors of 

manufacturing systems that influence the environment. Michael Lieder och Thomas Lundholm ger en 

inblick i standarden och dess tillämpningar. 

o Några aktuella standardförslag, remisser och röstningar på befintliga och nya standarder presenteras. 

SIS/TK 279 representerar Sverige i den internationella standardiseringen inom området industriell 

automation och här kan alla deltagare i SIS/TK 279 vara med och påverka. Johan Wahren, SIS. 
 

15.00 Avslutning och datum för nästa möte 
 

**************************************************************************** 

SIS/TK 279 Industriell automation är idag indelad i fokusområden enligt följande: 

• Datakommunikation – systemintegration, gränssnitt 

• MES – med integration mot ERP och PLM.  

• IT-säkerhet, fjärrdiagnostik 

• Systemarkitektur för produktionssystem och gränssnitt 

• Elektriska gränssnitt 

• Digitala modeller av produktionsresurser under deras livscykel 
 

Angränsande TK är bl a 

• SIS/TK278 Industrirobotar 

• SIS/TK280 STEP 

• SIS/TK282 Maskinsäkerhet 

 

Välkommen att vara med och påverka framtidens automationsstandarder i en riktning som 

genererar mer automatiserade lösningar i industrin – och mer lönsamma affärer! 

 

Johan Wahren   Gunnar Iggendal 

Projektledare Industriteknik   Automation Region och  

SIS, Swedish Standards Institute  ordförande SIS/TK 279  

Tel 070-755 64 58   070-333 65 95 

johan.wahren@sis.se   gunnar.iggendal@automationregion.com 

 

___________________________________________________________________________ 
 

 

SIS, Swedish Standards Institute är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i 

standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom 

sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare.  

SIS utarbetar standarder inom de flesta områden, till exempel bygg och anläggning, hälso- och sjukvård, konsumentprodukter, 

lednings/managementsystem, material- och mekanteknik, miljö och säkerhet. Mest kända är standarderna ISO 9000 för kvalitetsledning och ISO 

14000 för miljöledning.  

 

SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 160 

anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global). 

 

Automation Region är ett medlemsdrivet kluster där företag, akademi och samhälle samverkar och arbetar aktivt för att synliggöra och stärka 

Sveriges automationsindustri. Automation Regions medlemsföretag varierar från nystartade småföretag till multinationella, globalt ledande 

automationsföretag. Syftet med verksamheten är att knyta samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende 

kluster där samverkan, nya kontakter, inspiration och kompetensutveckling leder till effektiv produktion, lönsamma affärer och ökad 

konkurrenskraft för medlemsföretagen. 

 

Genom egna medarbetare och finansiella medel från bland andra EU, Tillväxtverket och regionala aktörer har Automation Region resurser att 

aktivt arbeta för att utveckla klustret och arrangera aktiviteter och mötesplatser som ger medlemmarna värdefull exponering, ny kompetens, 

nya kontakter och – inte minst – nya affärer. 


