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Automation & Produktion 
§  ASEA / ABB 

§  Profac 

§  Prevas 

§  ABB 

§  Prevas 

§  MdH & ÖU, Mentor (2004) 

CoE Manager Production Development  
Industrial Systems, Västerås 

 

Bernt Henriksen 
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Beställarkompetens 
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Automation 

4 

Verkstadsindustri 

Energi 

Livsmedel 

Stålindustri 

Fordonsindustri 

Fastighet 

Vatten & Avlopp 

Papper/Massa 
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•  Brist på personal 
•  Minska arbetskraftskostnaden  
•  Jämnare kvalitet  
•  Bättre kvalitet  
•  Kapacitetsvolymer 
•  Frånvarande personal  
•  Möjlighet att köra obemannat  
•  Kapacitetsflexibilitet 

•  Ergonomi  
•  Miljö 
•  Tråkiga arbetsuppgifter  
•  Intressantare arbetsuppgifter  
•  Snabbare upplärning  
•  Svårt att hantera manuellt 
•  Extrema renrumskrav 
 

Orsak till Automation 
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•  Automationsstrategier 
•  Beslutsvåndor 
•  Undvika fallgropar 
•  Flexibilitet, mindre serier 
•  Produktutformning 
•  Logistik 
•  Beställningsvolymer 
•  Kvalitetskrav 
•  Spårbarhet 

•  Återbetalningstid 
•  PIA 
•  Lönsamhet 
•  Konkurrens 
•  Leveransprecision 
•  Effektivitetsmätningar 
•  KPI’er 
•  Flaskhalsar 

 

Utmaningar för oss alla 
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Förbättringstryck 
- Nya order 
- Nya kunder 
- Förbättrad lönsamhet 
- Företagsstrategi  
- Nya produkter 
- Ökad volym 

Diskussioner 
- Hur göra? 
- När? 
- Med vad? 
- Hur mycket? 
- Var? 
- Vilka? 
- Vad vill vi uppnå? 

? 
En dag på jobbet 
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Överdimensionerar kapaciteten 
Tar onödigt stora investeringar 

Missar i specifikationen vid investering 

Använder mer yta än nödvändigt 

Det händer 

Lägger pengarna på fel områden  
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Förstudier 
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Förstudieresan 

1 Projektspec. 

2 Nulägesanalys 

3 Förbättringsförslag 

4 Invest. kalkyl 
5 Slutsats. & rek. 

6 Presentation 

Milstolpar 
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•  Operatörer 
•  Ställare 
•  Underhållare 
•  Produktionstekniker 
•  Beredare 
•  Planerare 
•  Städare 
•  Ordermottagare 
•  Säljare 
 

•  Ledningen 
•  Kvalitet 
•  Logistiker 
•  HR 
•  BS 

 

En bra dag på jobbet 

Operatörsfunktion 

Underhållsfunktion 

Produktionsfunktion 

Ledningsfunktion 
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•  Fel körordning, många ställ 
•  Ingen info varför vi står 
•  Såg inte att vi stannat 
•  Hittar inte rätt ritning 
•  Hur var det jag gjorde detta ställ 
•  Jag känner inte igen mig på HMI 
•  Konstig larmtext 
•  Inte rätt operationstid 
•  Materialet finns ju inte hemma 
•  Vilken ordning ska jag montera 

•  Jag behöver hjälp fort 
•  Tog jag rätt detalj 
•  Har vi full bemanning idag 
•  När kommer nästa större 

underhåll 
•  Rätt från andra 

 

Dagliga störningar och irritationer 
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Kravhantering 
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Kriterier för produktionsutrustning 
•  Volymer, kapacitet 

•  Varianter 

•  Takttider 

•  Vikter 

•  Geometri och storlek 

•  Omställningsflexibilitet 

•  Framtida scenario 

•  Flexibel automation eller ”stel”? 

•  Bemanning 

•  Ergonomi 

•  Manuellt - automatiskt? 

•  Strategi 

•  Vilka moment, delprocesser 

•  HMI 

•  Överordnat produktionssystem 

•  Uppföljning, TAK 

•  Underhållsvänlighet 

•  Tillgänglighet 

•  Driftskostnad 

•  Investering 

•  Kvalitetssäkringsnivå 

•  Ställtid 

•  Leveranstid 

•  Utrustningsval, fabrikat 

•   Ytbehov 

•   Säkerhet 

•   Arbetsinnehåll 
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Workshop 
Krav, beskriv gärna  utförligt 	
 Varför detta 

krav? 	

Hur kontrollerar/mäter vi 
att det är uppfyllt 	


Namn	
 Avd. / Telefon	


Kravblankett 
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Förfrågningsunderlag 
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Inledning 

–  Upphandlande enhet 
–  Frågor om förfrågningsunderlaget 
–  Syfte och mål 
–  Avgränsningar 
–  Kontaktpersoner 
–  Priser, cost-split 
–  Tidplan 
–  Kostnader för framtagande av förslag 
–  Projektmodell 
–  Avvikelser 
–  För sent inkommet anbud 
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Specifikationen 
–  Sammanfattning/Mål och visioner 
–  Inbana 1 – 4 
–  Manuell laddstation 
–  Utbana 
–  Varianter 
–  Kartonger 
–  Pallar 
–  Palletering 
–  Buffert 
–  Kapacitet 
–  Operatörsinterface 

–  Larm 

–  Varningar 

Manuell
laddstation

Pallställ

Laddning av pallställ
med truck

Inbana 1-4

Rullbana med 3 stycken
buffertplatser

Palleterings-
station

Irb på robotpall

Kedjetransportör för
sidoförflyttning av pall

4 m

3 m
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Specifikationen 
–  TAK 
–  Hårdvara 

–  PLC / HMI 

–  SCADA / PC 

–  Gripdon 
–  FAT, Factory Acceptance Test 

–  Installation 

–  Idrifttagning 

–  Utbildning 
–  SAT, Site Acceptance Test 

–  Tillgänglighetsgaranti 

–  Funktionsduglighet 

–  Övervakning 
–  Dokumentation 

–  Garanti 

–  Service 

Manuell
laddstation

Pallställ

Laddning av pallställ
med truck

Inbana 1-4

Rullbana med 3 stycken
buffertplatser

Palleterings-
station

Irb på robotpall

Kedjetransportör för
sidoförflyttning av pall

4 m

3 m



prevas.com 

Utvärdering 
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Grovsållning 
•  Pris 
•  Koncept, lösning 
•  Service, support 
•  Referenser 
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Finsållning 
• Möta upp mot kravspecifikation 

– Utvärderingstabell 
•  Pris 

– Betalningsvillkor 
•  Service 

– Supportavtal 
•  Leverantörens 

– Rykte och förtroende 
– Referenser 
– Närhet 
– Ekonomi 

1 – Uppfyller inte alls 

3 – Uppfyller något så när 
9 – Uppfyller mycket väl 
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Summering 
• Alltid förstudier 
• Fuska inte med kravarbetet 
• Du får som du frågar 
• Utvärdera noggrant 
• Använd hela organisationen 
• Dokumentera processen, spårbarhet & trygghet 


