
Framtidens standarder inom industriell automation. 
 

Inbjudan till viktigt möte gällande standardisering inom 
industriell automation i Sverige. 

 
 

 
Den tillverkande industrin har idag många system som inte är kompatibla och det finns 
stora vinster i att integrera allt från affärssystem till maskinstyrsystem. En förutsättning 

för ett effektivt datautbyte mellan olika system är standardiserade gränssnitt. 
 

Möt ledande experter från industri och högskolor i Sverige för att diskutera standarder 
och standardisering för industriell automation.   

 
Redan har representanter från Scania, Volvo, Svenska Automationsgruppen, Kungliga 

Tekniska Högskolan, Chalmers och Lunds tekniska högskola, med flera, anmält 
deltagande. 

 
Tid: 1 februari 2011, klockan 09:30 – 16:00 
Plats: Scania Industrigymnasium, Södertälje 
 

Program: 
 
Registrering och kaffe 
09:30 – 10:00 
 
Inledande presentationer  
10:00 – 12:15 
 

•          Information om standardisering på Scania, Scania, Sven Hjelm (10:00 – 10:15) 
 
•          Vinster med modelldriven operationsberedning för CNC-bearbetning baserat på 

standarder, KTH, Mikael Hedlind (10:15 – 10:30) 
 
•          Standarder för IT- systemarkitektur i framtidens resurssnåla och kretsloppsanpassade 

produktionssystem, KTH, Thomas Lundholm (10:30 – 10:45) 
 

•          Standarder som en del i undervisningen (IEC 61512, IEC/ISO 62264, ISO 22400) och 
projektet "Return of Investment for MES" (IEC/ISO 62264 standarden), Lunds Tekniska 
Högskola, Charlotta Johnsson (10:45 – 11:00) 

 
•          Integrerad styrsystemsarkitektur för verkstäder inom Volvo Cars, Volvo Cars, Håkan 

Pettersson (11:00 – 11:15) 
 
•          PISA – Production Information System Architecture på Scania, Scania, PISA- gruppen 

(11:15 – 11:30) 
  
•          Vad händer inom Volvokoncernen?, AB Volvo, Bengt Johansson (11:30 – 11:45) 

 
•          Standardiseringen inom ISO/TC 184 Industrial automation systems and integration, SIS 

roll i standardiseringen, SIS - Swedish Standards Institute, Sofia Palmberg (11:45 – 
12:00) 

 
Lunch  
12:00 – 13:00 



 
Diskussion  
13:00 -  15:30 
 
1.                              Vilka områden är mest angelägna – vad tycker du är viktigast?  

2.                              Vad vill du få ut av arbetet; bevakning av nya standarder, påverka, 
utvärdering, stöd vid upphandling etc.? 

3.                              Hur bör arbetet läggas upp – vad skulle du kunna bidra med? 

4.                              Hur ska arbetet organiseras – vad bör SIS respektive övriga ha ansvar för?  

5.                              Hur ska arbetet finansieras? Medlemsavgifter, projektanslag, samarbete med 
branschgrupper etc.? 

6.                              En framtida teknisk kommitté; medlemmar och finansiering? 

 
Slutsatser - hur ser framtiden ut? 
15:30 – 16:00 
 
 
 
Anmäl dig genom att skicka namn och telefonnummer till sofia.palmberg@sis.se innan 
den 15:e januari.  
 
Seminariet är kostnadsfritt.  
 
 
 
Välkommen! 
 
Sven Hjelm, Thomas Lundholm och Sofia Palmberg 
Svenska tekniska kommittén för standardisering inom Industriell automation, SIS/TK 279 
 

 
 
 
Fakta om kommittén för Industriell Automation SIS/TK 279  
 
Den tekniska kommittén för standardisering inom industriell automation har funnits sedan 1981 och från att ha 
handlat om enbart maskinstyrsystem så har utvecklingen gått mot en helhetssyn på alla system i ett 
tillverkande företag.  
 
Den tekniska kommittén är en spegelkommitté till motsvarande internationella standardiseringskommitté inom 
ISO. Vi arbetar idag med standarder inom 8 olika områden inriktade mot automation:  
  

•          Beredning och programmering NC- maskiner 
•          Cell- och linjestyrning 
•          Datakommunikation 
•          Drift och underhåll 
•          Företagsmodellering 
•          Installation av maskiner 
•          Produktionsstyrning 
•          Styrning av mät- och provningsutrustning. 

 
Målsättningen med standardiseringen inom området är att uppnå kompatibilitet mellan olika system. På så sätt 
effektiviseras arbetet och kraften kan läggas på företagets affärsidé istället. 
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