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Under många år har vi kunnat se en enorm utveckling 
inom automation och säkerhetsområdet. Det jag 
främst tänker på är utvecklingen inom process- och 
maskinsäkerhet. Här har det idag mer eller mindre blivit 
standard att integrera de säkerhetsrelaterade kretsarna 
och funktionerna i styrsystemen. Samtidigt som denna 
utveckling pågått kan vi nu (äntligen) börja se hur IT 
och automation på riktigt växer samman, vilket öppnar 
för nya möjligheter och utmaningar gällande säkerhet, 
systemsäkerhet.
Vem hade för bara några år sedan hört talas om virus 
eller trojaner utvecklade för att angripa PLCer eller 
DCS-system? Vem skulle komma på tanken att lägga 
energi på att skapa något dylikt? Idag ser det annorlunda 
ut. Bara under det senaste året har vi sett exempel på 
trojaner som Stuxnet och PLC Hack för att ändra status 
bit’ar – och nu senast W32.duqu. Hittills finns inga kända 
fall där något virus verkligen påverkat någon process eller 

maskin, men hoten måste tas 
på allvar.
Här gäller det för branschen 
att fortsätta utvecklas inom 
lösningar och rutiner för hur 
vi säkert kopplar oss sig mot 
olika nätverk och system. 
Vi ska absolut ställa oss 
frågan hur jag är säker på 
att serviceteknikerns PC är 
virusfri. Hur är det med USB-
stickan som ansluts för att 
ladda in en uppgradering eller hårddisken som kopplas 
in för backuper mm? Systemsäkerhet börjar redan vid 
inpassagen, oavsett om den sker fysiskt eller från distans. 
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I Fagersta ligger en av världens ledande producenter av 
bergborrprodukter, Atlas Copco Secoroc. De konkurrerar 
på en sant global marknad tack vare sina framsynta 
investeringar i avancerad automation, och är sedan 2010 
också medlemmar i Automation Region.

– Vi kan aldrig vara bättre än de nätverk vi är med i, säger 
Atlas Copco Secorocs produktionsutvecklingschef Conny 
Fridlund.
Atlas Copco Secoroc har runt 700 anställda på orten, 
omsätter närmare 2,5 miljarder kronor och det är ingen 
hemlighet att företaget går väldigt bra.

– Utmaningen för oss är att våra investeringar måste 
vara högteknologiska eftersom vi kan bli utkonkurrerade 

Säker automation

Världsledande automation i Fagersta

Conny Fridlund, Atlas Copco Secoroc.

om vi satsar på 
för hög manuell 
hantering, förklarar 
Conny. För oss 
är det automation 
som gäller och det 
av två anledningar: 
Vi ska tillverka 
kostnadseffektivt, 
och vi ska säkra 
en jämn och hög 
kvalitet.

Läs hela artikeln på www.automationregion.com!
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Kalendarium – se även hemsidan!
8/11 –  frukostmöte med Etteplan (Västerås)
9/11 –  nationell kraftsamling processautomation (Västerås)
18/11 –  Affärsforum för framtiden (Västerås)
23/11 –  Automation Expo · Atlas Copco (Örebro)
6-9/12 – Industrial Automation India (Mumbai)
7/12 – frukostmöte med Infotiv OBS! Onsdag! (Västerås)

Automation Regions medlemsföretag
ABB Corporate Research
ABB Discrete Automation and Motion
ABB Process Automation
ABB Low Voltage Products
ABB SA Products
Acreo
Addiva
AddQ Consulting
Aros Circle
Atlas Copco Secoroc
Beijer Electronics Automation
Boman Communication
Bombardier
CAG Mälardalen
Capgemini
Condesign
CrossControl
Digital Mechanics
Dynamate
Dynamis
ELE Engineering
Embedded knowledge
Enea
Esab Engineering
Etteplan
Flintec
Frontit
Gylling Teknik
HMS Networks

ICA
Imego
Infotiv
Know IT
Koteko
LP Innovation
LÅ-Konsult
Metrum
Mimer Info Tech 
Motion Control
Netcontrol
Novotek
Pepperl+Fuchs
Prevas
RealTest
Rejlers
Rockwell Automation
Schneider Electric
SICS
Siemens
Smidja 
Solvina
Tieto
TKG
Vattenfall
Westermo
Westinghouse
ÅF

Fullängdsversioner av artiklar och fler notiser samt annan information hittar du på

Yrkes-VM-medalj inom automation
Viktor Öhlén, konstruktör och programmerare vid LÅ-
Konsult, vann med sin lagkollega Anders Wadman en 
hedrande bronsmedalj i Yrkes-VM i London i oktober. 
Deras område var Mekatronik, omfattande elektronik, 
mekanik och inbyggda system, den tävlingsgren med flest 
antal tävlande.

– Givetvis hade jag haft nytta av mina 
erfarenheter från jobbet, säger Viktor 
Öhlén. Jag vill tacka LÅ-Konsult för 
allt stöd, då de bland annat låtit mig 
träna på arbetstid. Vinsten är även 
deras förtjänst!

Vinnare av Automation Student
Daniel Andersson, Chalmers tekniska högskola, vann 
tävlingen Automation Student 2011. Ett stipendium på 

10 000 kronor delades ut 
av Dag Toijer, chefredaktör 
på tidningen Automation, i 
samband med Tekniska 
Mässan den 5 oktober. Bilden 
visar Helena Jerregård, 
Daniel Andersson och Dag 
Toijer. Läs mer om tävlingen 
på www.automationstudent.se.

Innovation som kunkurrensmedel
I november samlas företrädare för näringsliv och det 
offentliga samhället på Affärsforum För Framtiden för att 
lyssna på tre välkända organisationer och deras syn på 
innovation som konkurrensmedel: Volvo, HM Power och 
Vinnova. Affärsforum För Framtiden är en fortsättning 
och utveckling av Arosmässan – välkommen fredagen 
den 18 november klockan 12:30-15:00. 
Priset är 250 kronor exklusive moms 
per person. Anmälan och frågor sker till 
Easyconference på info@easyconf.com. 
Läs mer på www.affarsforum.nu.

Vi välkomnar Smidja
Smidja är ett nätverkande konsultbolag som arbetar med 
konstruktion, drift och projektledning inom el, elektronik 
och IT. Smidjas kompetens vilar på en stabil grund med 
branschöverskridande kunskaper samt ett välutvecklat 
nätverk. Kompetensbasen ger dem möjlighet att kunna 
hantera stora projekt och utföra 
helhetsåtaganden. Läs mer på 
www.smidja.se.

Stora affärsmöjligheter i Indien
Automation Region, Stockholm 
Business Region och Invest 
Sweden bjuder in till Indiens 
största automationsmässa, 
Industrial Automation India, den 
6-9 december 2011 i Bangalore. 
Rese- och logikostnaden blir ca 12.000 kronor per person, 
arrangörerna ombesörjer alla praktiska arrangemang.
Gör din intresseanmälan nu – besök vår hemsida eller 
kontakta helena.jerregard@automationregion.com!

Kompetenskurser för processindustrin
I ett samarbete mellan Linköpings universitet och 
svensk processindustri med stöd av Stiftelsen för 
Strategisk Forskning erbjuds magisterexamen i 
Processindustriledning. Programmet innehåller ett 
kurspaket med sju kurser om vardera 6 högskolepoäng 
samt ett projektarbete på 18 högskolepoäng och läses på 
halvfart under två år. Se hemsidan www.liu.se/pic.


