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I detta nummer av tech trends har vi intervjuat Peter 
Almström, docent i produktionsanalys vid Institutionen 
för material och tillverkningsteknik på Chalmers. Han 
är involverad i en stor forskningssatsning kring hållbar 
produktion. Almström menar att det är viktigt att göra 
åtskillnad mellan ekologisk, ekonomisk och social håll-
barhet. Hans poäng är att ökad produktivitet ger effektiv 
energianvändning vilket är ekologiskt hållbart och leder 

till ökad lönsamhet. Detta i sin tur ger marginal för långsiktiga investeringar 
vilket är ekonomiskt hållbarhet. Detta leder till långsiktig framgång och därmed 
även anställningstrygghet och ökande löner vilket är socialt hållbart. 

Jag kan bara hålla med. Det finns betydande potential för mer effektiv pro-
duktion inom svenska verkstadsföretag. Men först måste man skaffa sig en bild 
av nuläget. Åtgärder bottnar därför i att man börjar mäta inom verksamheten. 
Peter Almström menar att vi pratar om så mycket som en 50-procentlig förbätt-
ringspotential av produktiviteten – och märk väl; utan stora investeringar!

Ett bra exempel på ett företag som jobbar med hållbar produktion är Siemens 
Industrial Turbomachinery som har utvecklat mycket energieffektiva gasturbi-
ner. En viktig komponent i detta är den datainsamlingsfunktion, som följer med 
varje turbin ut i världen. Här kan Siemens följa bland annat effektiviteten i varje 
levererad turbin. Prevas bidrar i detta sammanhang med leveransen av datain-
samlingsfunktionen. Siemens har gjort det till en del av anläggningens styrsystem. 
Från att tidigare ha utfört preventivt underhåll på turbinerna kan kunderna nu 
samla in driftdata löpande, hitta trender, tendenser och driftproblem innan de 
blivit så allvarliga att det kan leda till stillestånd. De ekonomiska vinsterna av 
detta är stora.

Underhåll är ett område som jag är övertygad om kommer att bidra starkt till 
framtida produktivitetsförbättringar. Prevas har tagit ett strategiskt steg genom 
att den 2 april förvärva Psiam, som uteslutande arbetar med underhållssystem. 
Just samspelet mellan underhåll och produktion blir en allt viktigare parameter 
framöver. Läs mer på sidan här till höger.

Också för svenska kommuner väger hållbarhetsargumentet tungt eftersom allt 
fler vill slippa eldningsolja och i stället återvinna värmen från exempelvis indu-
striell restvärme. Läs på sidan 8 om det spännande samarbetsprojektet mellan 
SSAB och Finspångs Tekniska Verk där den största delen av energin från SSAB 

nu återvinns i kommunens fjärrvärmenät 
tack vare en lösning med Prevas styrsystem. 

Så förändras en industri till att bli en 
samhällsnyttig återvinnare – till gagn  
för alla.  *
Trevlig läsning!

ledare

IT-lösningar  
för underhåll
Genom förvärv av företagen inom PSIAM-kon-
cernen, med deras specialistkompetens inom 
IT-lösningar för underhåll, kan Prevas stärka 
den europeiska industrins konkurrenskraft 
genom produktionseffektivisering.   

PSIAM är integratör av underhållssystem 
(EAM-system, Enterprise Asset Management). 
Bland kunderna återfinns bland annat Coca-
Cola, GE Healthcare, NIBE, Posten Norge och 
Technip.

– Med Prevas goda branschrykte och starka 
försäljningsorganisation kan vi nå ut till nya 
kunder i hela Norden. Prevas kompetens inom 
industriel IT är mycket hög och vi har samar-
betat redan tidigare. Bland annat har Prevas 
utvecklat en SmartPhone-applikation för inrap-
portering av underhållsdata till Infor-systemen, 
säger Tord Svanqvist VD på PSIAM.

Vad är egentligen hållbar produktion och varför är det vik-
tigt för svensk industri? För att svara på frågan måste vi lyfta 
blicken och se hållbarhet som mer än miljöåtgärder.

CHrISTEr rAMEBäCk

Senior Vice President
Industrisystem, Prevas AB

Ny order från

arla Foods
Arla foods anläggning i vimmerby kom-
pletteras med ytterligare en produktions-
linje. Prevas fick uppdraget att utveckla 
delar av styrsystemet och som projektledare 
även säkerställa att den nya styrningen 
driftsätts enligt plan. Leveransen inkluderar 
även styrning av ett återvinningssystem 
som bättre tar tillvara på restprodukter. 
Arla får därmed en ökad produktionsgrad 
samtidigt som man minskar påverkan på 
miljön. detta är världens mest avancerade 
matningssystem inom detta område.

– Som prioriterad leverantör till oss har 
Prevas god kännedom om anläggningen i 
vimmerby och efter att ha genomfört upp-
gradering av styrsystem på den s.k. torra 
sidan är Prevas en naturlig automations- 
och IT-partner för vår fortsatta expansion, 
säger Tom Andersen på Arla foods. 

Projektet mot Arla foods består av ett 
helhetsåtagande där Prevas står för både 
projektledning och implementation. Tids-
planen är mycket pressad och Prevas har 
på väldigt kort varsel kunnat sätta ihop en 
stor projektorganisation som ska genomföra 
utvecklingsarbetet under våren 2013.

Vad Är HÅllBar 
PrOdUKTION?

www.prevas.se

Innovation for Growth
På Prevas jobbar 600 medarbetare och 
tillsammans är vi huvudleverantör och 
utvecklingspartner till ledande företag inom 
branscher som energi, fordon, försvar, life 
science, telekom och verkstadsindustrin.
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Vad tycker du är Prevas styrka?
Prevas människor med deras nichade kunskap och 
teknikvisionära lösningar kombinerat med erfaren-
het och beprövade plattformar. Och ”Innebörden 
av Prevas ledstjärna ”Innovation for Growth” är att 
kunderna ska utvecklas och bli framgångsrika med 
hjälp av Prevas kompetens och initiativtänkande. Vår 
roll är att bidra med kompetens så att kunderna på 
ett optimalt sätt kan dra fördel av all ny teknik obero-
ende vilken marknad de verkar på.

 För ett konsultbolag är det avgörande att förstå 
kundens affärer och matcha kundens behov rätt. Jag, 
såväl som Prevas, har alltid jobbat med den tekniknära 
marknaden där man tillför ett sant kundvärde. Men Prevas 
har historiskt inte alltid varit bra på att berätta om sin djupa 
kompetens och att vi kan ta ansvar som utvecklingspartner även i 
stora projekt där vi kan fungera som kundens outsourcade utveck-
lingsavdelning. Under de senaste åren har Prevas också gjort viktiga 
strategiska förvärv som stärker och breddar affärserbjudandet.  

Vad ser du idag att Prevas har för svagheter eller för utvecklingsbehov?
I sann ingenjörsanda går inte Prevas ut och slår sig för bröstet, men 
det tycker jag vi faktiskt har all anledning att göra. Det är viktigt att vi 
berättar vad vi kan för att ge våra kunder full kännedom och tillgång till 
Prevas samlade kompetens. Jag hoppas att kunna bidra till det. 

Vi har en stark 
tradition av öppen 
och nära relation 
med utvecklings-, 
it- och teknikche-
fer. Nu vill vi även 
inleda en dialog med kunders högsta ledningar eftersom våra lösningar 
inom teknikområdet i högsta grad handlar om att utveckla deras affärer.

Vad har du gjort innan detta uppdrag?
Jag kommer närmast ifrån SSAB där jag arbetade som Executive Vice 
President och Chief Technical Officer och dessförinnan hade jag några 
olika chefsbefattningar inom ABB-koncernen. För två år sedan valdes 
jag in i Prevas styrelse och började lära känna Prevas ännu mer. 

Vem är du?
K-G kallar de som känner mig och det som jag responderar snab-
bast till. 58 år och bor i Västerås, där även Prevas har sitt säte. 
Jag har tre vuxna barn. Fritiden tillbringar jag gärna i skidspåret, 
på långfärdsskridskor, på golfbanan eller på gymmet. Tycker 
också om att plocka svamp i skogen och att läsa böcker även 
om det blir alltför sällan numera. *

GrattIs och välkommen  

Karl-GUsTaV ramsTröm  
TIll dIN Nya rOll sOm Vd 
PÅ PreVas sedaN 1 aPrIl

NyHeT

 Kompetensen finns. nu sKa vi bli 
bättre på att berätta hur vi Kan gå 
in som partner till våra Kunder.

Vad är din favoritmat?
Italiensk mat men också svensk husmanskost.

Favoritresmål?
Södra Frankrike.

Senaste boken?
Tänka snabbt och långsamt av Daniel Kahneman.

Senast filmen?
En oväntad vänskap (kan rekommenderas).

Vad gör du klockan 21.00 en fredag?
Om jag inte har hunnit att somna tittar jag på 
Skavlan och dricker ett glas vin.

Vad är du mest stolt över? (yrkesmässigt)
Att varit med om att utveckla världens bästa 
robotar (åtminstone på den tiden).

Vad vill du säga till Tech Trends läsare?
Att det känns väldigt inspirerande att börja jobba 
på Prevas och att jag är mycket imponerad av 
de projekt som genomförts av Prevas och den 
kompetens som alla medarbetare besitter. Vi har 
outnyttjad potential nästan som en dold talang 
som det nu är dags att visa upp för marknaden.
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DET VITA GUlDET  
kommer ännu närmare naturen
Mejerikoncernen Arla Foods arbetar intensivt med hållbarhet i ett projekt med 
samlingsnamnet Closer2Nature. Centrala och lokala utvecklingsfunktioner deltar i 
projektet, som handlar om bland annat utvecklingen av nya emballage som kräver 
mindre energi och material i produktionsprocessen.

För mejerikoncernen Arla Foods, med 
känslig processutrustning i fabriker i 
12 länder, är datainsamlingen väldigt 
viktig. Prevas är en betrodd partner 
i implementeringen av systemet som 
skickar ut tillverkningsorder till de 
svenska mejerierna och hämtar tillbaka 
mätdata. 

Arla IT är en central stabsfunk-
tion i företaget, uppdelad i tre delar: 
en del hanterar affärssystem som SAP, 
infrastrukturgruppen kopplar samman 
försäljningskontor i 30 länder och fabri-
ker världen runt och gruppen Produk-
tions-IT ägnar sig åt datainsamling från 
produktionen. Produktions-IT gruppens 
arbete ligger i princip som ett lager 
mellan SAP och produktionssystemen.

Arne Svendsen är chef för Produk-
tions-IT-gruppen, med säte i Århus i 
Danmark:

– Arla Foods är Nordens största 
mejerikoncerner och håller på att bli 
en mera global spelare. Fokus flyttar 
ut från kärnmarknaderna Sverige och 
Danmark, mot England och Tysk-
land. IT-avdelningen har därför börjat 
utnyttja synergier från integrationen av 
fabrikerna i de nytillkomna länderna 
i form av intensiva migrationsprojekt. 
Dessutom strävar man mot att visa upp 
ett enda gränssnitt mot alla kunder, 
vilka är stormarknader och handlare. 
Arla Foods vill påverka marknaden med 
utveckling av nya produkter, snarare än 
att bara spela med.

Vi arbetar intensivt med hållbar-
het inom Arla Foods, i ett projekt med 
samlingsnamnet Closer2Nature. Väldigt 
många centrala utvecklingsfunk tioner 
deltar i projektet, precis som alla 
mejerierna. Det centrala arbetet handlar 
till exempel om utvecklingen av nya 
emballage som kräver mindre energi 
och material i produktionsprocessen.

Vi vill försöka undvika avfall, men 
om det inte är möjligt vill vi försöka 
se avfallet som en resurs som ska 
återanvändas eller återvinnas, alltså 
en nollvision för avfall. För att kunna 
genomföra nollvisionen har vi satt upp 
tre mål:

År 2020 ska alla våra förpackningar 
vara till hundra procent återvin-
ningsbara. Detta kräver samarbete 
med leverantörer och forskare såväl 
som partnerskap med viktiga kunder, 
samt att vi utvärderar och väljer rätt 
förpackningstyp i förhållande till dess 
konstruktion och material.

Vi vill hjälpa kunderna minska 

matspillet med 50 procent. Dels vill vi 
hjälpa dem att planera sina matinköp 
bättre och utnyttja produkterna till 
fullo. Vi ska lämna tips via Internet på 
hur man använder sig av rester, göra 
veckomenyer och nyttja klimatvänliga 
recept. Dessutom ska vi försöka hitta 
”rätt” förpackning, både vad gäller 
storleken och kundens förmåga att 
tömma den helt och hållet.

Vi vill eliminera allt avfall som går 
från produktion till deponi genom att 
använda överskottsprodukter till djur-
foder eller för biogasproduktion, och 
genom att samarbeta med tillverkare 
och leverantörer av system för avfalls-
hantering i avsikt att kunna återan-
vända eller återvinna fast avfall.

Ett annat projekt går ut på att opti-
mera energiförbrukningen i leverantörs-
ledet. Detta arbete ska resultera i att 
Arla Foods på sikt kommer att kunna 
utarbeta ett ”carbon footprint”, alltså 
ett mått på koldioxidutsläppen, som 
dessutom kommer att bli ett viktigt 
nyckeltal för vidareutvecklingen.

Inom Arla IT arbetar vi inte direkt 
med detta, bortsett från att vi använ-
der oss av den klassiska metoden att 
spara energi genom servervirtualisering. 
Däremot engagerar vi oss och stödjer 
företagsledningen i deras strävanden 
kring nya IT-lösningar, vilket ofta är 
en förutsättning för att kunna drift-
sätta nya initiativ. Ett exempel på detta 
är energisparsystem och avancerad 
optimering av processer. Utvecklingen 
av nya lösningar för kunskapsdelning 
hjälper också indirekt till att sprida 
kunskap internt i företaget och därmed 
sporra till nya initiativ, inte bara vad 
gäller hållbarhet utan också allmänt 
inom företaget, säger Arne Svendsen.

Case
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standardiserade 
modulplattformar förenklar
Arla nyttjar en högt standardiserad 
modulplattform när IT-system ska 
rullas ut i nya mejerier. Det finns en hel 
verktygslåda i form av programmoduler 
för datainsamlig, spårbarhet, recepthan-
tering, analys, optimering och energi. 
Modulerna kallas för ”mallar” och kan 
liknas vid LEGO-bitar som kan byggas 
ihop på olika sätt. Mallarna kan till-
ställas olika underleverantörer.

Under det gångna året har Prevas 
varit involverat i ett stort projekt på 
fyra mejerier i Sverige avsikt att ersätta 
dagens affärssystem med SAP. I slut-
änden medför detta att alla svenska 
mejerier kommer att arbeta med samma 
affärssystem, med samma sälj logistik. 
Ett utbyte av affärssystem innebär 
också att man måste modifiera kopp-

lingarna mellan detta och produktions-
systemen. När en kundorder kommer 
in planerar systemet dess utförande 
och skickar den vidare till exempelvis 
mejeriet i Jönköping. Där produceras 
mjölken varefter all produktionsdata 
samlas in och rapporteras tillbaka till 
SAP. Det är detta anpassningsarbete 
som Prevas utfört i Jönköping, Göte-
borg, Stockholm och Sundsvall.

– Samarbetet med Prevas har fung-
erat som avsett, säger Arne. De har 
arbetat med våra mallar i samråd med 
Arlas projektledare. Vi har haft en god 
och tydlig kommunikation med Prevas 
tvärs igenom hela projektet. Jag betrak-
tar Prevas som en av de viktigaste sam-
arbetsparter vi har, eftersom de numera 
har ganska många medarbetare som 
tillsammans byggt upp en väldigt stor 
kompetens kring våra lösningar och 

moduler. Detta kommer vi givetvis att 
använda oss av inom framtida projekt 
i Sverige. Prevas har också kontor i 
Danmark och har dessutom kraften 
att gå vidare och arbeta i Tyskland och 
England om vi skulle önska. I framti-
den kommer vi i en viss omfattning att 
skaffa egna fabriker i ryssland. Prevas 
har redan varit involverat i ett projekt 
i Finland och vi kan nog tänka oss att 
ta med Prevas på resan österut. Prevas 
är en av de viktigaste integratörerna i 
Skandinavien.  *

Vill du veta mer om det här projektet 
eller få reda på vad Prevas kan göra  

för dig, kontakta: 
Lars Sandberg

Tel: +46 31 725 1820 eller 
Mail: lars.sandberg@prevas.se
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hållbar produktion är en väx
ande trend i verkstadsindustrin. 
– kunderna ställer krav, exempelvis vad 
gäller energianvändning. Det tydligaste 
exemplet är väl våra bilar och i Sverige 
är fordonsindustrin föregångare i det 
mesta som rör verkstadsindustrin. 

Det säger Peter Almström från 
Chalmers, som är involverad i en stor 
forskningssatsning kring hållbar pro-
duktion, Chalmers Sustainable Produc-
tion Initiative. 

Han gör en åtskillnad mellan 
globala, nationella, företagsspecifika 
eller fabriksspecifika hållbarhetsmål.

– Idag diskuteras främst de globala 
hållbarhetsfrågorna, exempelvis miljö-
mål kring koldioxidutsläpp, och man 
införlivar dessa mål i den egna verksam-
heten. Men de hållbarhetsfrågor som är 
relevanta på företags- eller fabriksnivå 
diskuteras mer sällan.

I Peter Almströms forskningsarbete 
ligger fokus därför på att utarbeta 
mätetal som kan vara relevanta på lokal 
fabriksnivå – ur de tre hållbarhetsper-
spektiven: ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet.

– Det vi nu ser är att åtgärder för att 
höja produktiviteten leder till hållbar-
hetsfördelar inom alla tre perspektiv, 
säger han.

En ökad produktivitet ger effektiv 
energianvändning (ekologiskt hållbar) 
och ökad lönsamhet, som ger marginal 

EffEktivisEring gEr  
hållbar produktion på köpEt
Åtgärda tidsförlusterna i fabriken – och få hållbar produktion på köpet. Det rådet ger Peter 
Almström, docent i produktionsanalys vid Institutionen för material och tillverkningsteknik  
på Chalmers och han påvisar effekter inom både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

INNOVaTION & 
FOrsKNING

för långsiktiga investeringar (ekono-
miskt hållbar). Detta leder i bästa fall 
till långsiktig framgång och därmed 
även anställningstrygghet och ökande 
löner (socialt hållbar).

vad kan göras?
Frågan är hur mycket mer produktiva 
svenska fabriker kan bli? 

– Det går att åstadkomma mycket, 
många är idag inte medvetna om hur 
mycket produktiviteten kan höjas, säger 
Peter Almström.

Tidigare studier hos Chalmers har 
visat att det finns en mycket stor pro-
duktivitetspotential i svenska verkstads-
företag. En 50 procentig förbättring av 
produktiviteten är generellt möjlig att 
åstadkomma utan några stora investe-
ringar.

Ett mycket viktigt mätetal för hållbar 
produktion är så kallad OEE, overall 
equipment effectivness. Enkelt översatt 
talar man om utnyttjandegrad, ett sätt 
att beräkna effektiviteten i tillverknings-
processerna. Hur mycket väntetid är 
det, hur mycket avbrott?

Utöver utnyttjandegraden bör 
även valet av metod analyseras för 
att uppnå ökad produktivitet. Vilken 
metod lämpar sig bäst för den specifika 
tillverkningen? 

– Valet av metod kan revolutionera 
effektiviteten, jämför manuellt arbete 
med automation, men här studeras även 

hur produktionen är planerad, 
hur materialet hanteras i fabriken, 
exempelvis avstånd mellan olika 
led och så vidare. 

Det kan också handla om små 
åtgärder som att kunna använda 
ett och samma verktyg för finjus-
teringar på olika maskiner, eller 
att välja ett snäppmoment istället 
för ett skruvmoment för att låsa 
en detalj. 

Peter 
Almström
docent i produk-
tionsanalys vid 
Institutionen för 
material och till-
verkningsteknik på 
Chalmers.

det manuella arbetet
Ett tredje område som Peter Almström 
och hans kollegor mäter är presta-
tion, det vill säga den hastighet som 
arbetet utförs på i förhållande till den 
ideala tiden, där 100 procent betecknar 
normal hastighet. Arbetets hastighet 
mäts för både maskiner och för manu-
ellt arbete.

Han uppmanar verkstadsindustrin 
att börja studera det manuella arbete 
som sker i fabrikerna.

– Där finns mycket att göra. Företa-
gen har levt under många år i en tro att 
maskinerna är det viktiga – bara vi får 
igång dem så löser vi arbetsuppgifterna. 
Men man bör titta lite närmare på de 
manuella momenten.

Mätningarna kan erbjuda viktig 
kunskap. Mycket av stillaståendet i 
produktionen beror på att operatören 
inte är tillgänglig, är upptagen på annan 
plats.

Börja med att mäta
Han berättar att Chalmers i tidigare 
studier har genomdrivit sin metodik i 
praktiken med mycket gott resultat.

– Vi lyckades höja produktiviteten i 
en fabrik med 50 procent bara genom 
att, i nära samarbete med de anställda, 
möblera om i fabriken och därmed 
minska avstånden mellan momenten.

Hans bästa råd till intresserade är att 
inleda mätningar på verksamheten för 
att utreda vilka åtgärder som kan leda 
till högre produktivitet.

– Mycket ger sig i mätarbetet, det är 
då möjligheterna öppnar sig, säger Peter 
Almström. * 

Seminarium om hållbar produktion – 
läs på sid 7.
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PlaneRinG och 
scheMaläGGninG 

Prevas har tecknat ett partneravtal med 
Quintiq. Samarbetet ger Prevas kunder i 
Skandinavien tillgång till en av marknadens 
mest avancerade planerings- och schema-
läggningstjänster (APS).

Quintiq är ett internationellt ledande 
företag som med sin APS-programvara 
ger företag möjlighet att visualisera och 
optimera sina driftsprocesser och därmed 
uppnå högsta möjliga effektivitet och värde 
i företaget. Quintiqs lösningar har imple-
menterats hos en lång rad företag inom 
branscher som tillverkning, metall, logistik 
och transport i både Europa och resten av 
världen.

I takt med stigande energikostnader ökar även 
företagens behov av att hitta energioptimerande 
lösningar i sin produktion. Att framställa stålprodukter 
är mycket energikrävande. Material värms och kyls i flera 
omgångar för att uppnå önskade egenskaper. effektivt utnyttjande av 
ugnar kräver optimering av produktivitet, kvalitet och energiförbrukning. 
för att säkra, effektivisera och optimera sin produktion i Avesta har outokumpu 
tillsammans med Prevas definierat ett antal gemensamma mål för partnerskapet. 
Bland annat ska parterna tillsammans verka för att minska energiförbrukning och co2 
utsläpp i outokumpus verksamhet. 

– vi har valt att teckna avtal med Prevas på grund av att vi önskar ett långsiktigt 
sammarbete för att jobba med förbättringar inom ugnsdriften. det är viktigt för båda 
parter. Jag tror att det blir möjligt om man har en partner som tillsammans med dig är 
väl förtrogen med anläggningen. för att kunna nå bestående förbättringar krävs en 
långsiktighet, vilket vi är övertygande att vi kommer och få tillsammans med Prevas, 
säger claes nilsson Sörebo General Manager hos outokumpu. *

den 31 januari 2013 arrangerade SeSAM ett 
seminarium hos Skånemejerier i Malmö, där 
Björn Magnusson, Marcus remmerfors och 
Tommy Andersson från Prevas höll ett föredrag 
om energiledning och energimätning.

ett 50-tal besökare deltog på seminariet, med 
representation från industriföretag, systeminte-
gratörer och leverantörer i branschen samt från 
högskolor och universitet i södra Sverige.

Peter Almström från chalmers pratade om 
hållbar produktion i stort, och hur samhällets 
och företagens intressen samverkar respektive 
skiljer sig åt. Läs mer om detta på sidan 6.

Marcus remmerfors beskrev hur Prevas kan 
bidra med både tjänster och programvara för 
systematiskt energiledningsarbete, i syfte att 
hjälpa kunder med att hitta förbättringsområden 
och mäta effekterna av gjorda investeringar. 

seMinaRiuM oM hållbaR PRoduKtion

Strategiskt partnerskap 
för minskad energiförbrukning

Tommy Andersson från Prevas beskrev hur 
man med hjälp av intelligenta mätverktyg och 
metoder kan hitta och eliminera energitjuvar i 
sin process. 

Genom att få företagets initiativ inom energiled-
ning och energimätning att samverka kan man 
uppnå mycket goda resultat på kort tid.

SeSAM fungerar som ett kunskapscenter och 
nätverk för erfarenhetsutbyte inom industriell 
automation. SeSAM finns i Sverige och danmark 
och ordnar sammankomster som belyser tren-
der, problemställningar och ny teknologi inom 
området. Björn Magnusson från Prevas ingår i 
styrelsen för SeSAM Sverige.

Allt material från seminariet finns på SeSAM:s 
hemsida, www.sesamsverige.se. På hemsidan 
finns mer information om flera seminarium och 
tider för dessa.

ParTNersKaP

vill du veta mer om det här projektet eller få 
reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta: 

Johan Bäckman
Tel: +46 21 360 19 35 eller 

Mail: johan.backman@prevas.se
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ReStväRme 
uR målaRfäRg 
väRmeR finSpång

SPRUTmålNING ger beklagligtvis 
en hel del spill. Färg som inte 
fastnar på det som ska målas måste 

omhändertas. Den gängse metoden är att 
bränna överskottsfärgen och eftersom 
färgen innehåller lösningsmedel brinner 
den bra och ger massor av värme som 
restprodukt. Det handlar bara om att 
ta hand om värmen. Fram till slutet 
av 2012 hade SSAB Tunnplåt AB i 
Finspång bara eldat för kråkorna, men 
genom ett samarbetsprojekt mellan SSAB 
och kommunägda Finspångs Tekniska 
Verk återvinns nu största delen av energin.

Anders kvist, affärsområdeschef för 
energi vid Finspångs Tekniska Verk säger:

– Vi har alltid vetat att värmen funnits 
hos SSAB och tankarna på detta har legat 
och grott under en längre tid. Det finns 
en liknande anläggning i Borlänge och 
vi känner givetvis till hur de återvinner 
värmen där.

Den nya anläggningen beräknas 
producera cirka 20 gigawattimmar 
av Finspångs Tekniska Verks hela 
årsförbrukning på 135 gigawattim-
mar. Energin från SSAB tränger undan 
annan energiutvinning från främst olja 

Ibland behövs det bara en vilja att samarbeta med fjärrvärme-
leverantören och ett styrsystem från Prevas för att en industri 
ska kunna gå från att vara miljöslösare till samhällsnyttig 
återvinnare. Istället för att blåsa ut 10 megawatt värme i luften 
skickar nu Svenskt Stål AB i Finspång in energin i kommunens 
fjärrvärmenät.

och flis och ger en vinst på cirka fem 
miljoner kronor per år. Det fördelas 
som 15 gigawattimmar biobränsle och 
fem gigawattimmar olja. Olja används 
under den kalla årstiden, medan 
biobränslet körs vår och höst och ger 
större energimängder.

Det var helt naturligt att låta Prevas 
sköta programmeringen för SSAB-
anläggningen eftersom Prevas används 
som konsulter för programmeringen i 
företagets övriga anläggningar. Det var 
vårt direkta önskemål att huvudentre-
prenören YIT skulle använda sig av 
Prevas.

Nästa projekt kommer att gå i samma 
anda. Vi ska bygga en ackumulatortank 
för varmvatten, en stor termos, som kan 
lagra energi och ta förbrukningstopparna. 
Avsikten är att lagra all den energi som 
utvinns på dagarna i företagets avfalls-
förbränning och inte kan förbrukas, och 
använda den på nätterna. är konjunk-
turen god, så lackerar även SSAB plåt 
dyget runt, sju dagar i veckan. Finspångs 
Tekniska Verk har som långsiktigt mål 
att bli helt fria från förbrukning av fossil 
olja fram till år 2020 och det här är ett 

mycket bra steg i den riktningen, avslutar 
Anders kvist.

Anders Birgersson är programmerare 
och systemintegratör på Prevas och har 
medverkat vid den tekniska uppbyggna-
den av systemet. Han säger:

– Avgaserna från förbränningsugnen 
går ut på taket och det var enklast att 
bygga anläggningen ovanför inlast-
ningen till färglagret och förlägga 
gaskylare (värmeväxlare), styrutrust-
ning och fjärrvärmepumpar där. 
rökgaserna som tas från den befintliga 
skorstenen ligger på 700 grader och 
räcker utan vidare till att hetta upp 
inkommande fjärrvärmevatten till 95 
grader, utan ytterligare åtgärder. På det 
sättet tar man bort ungefär 600 grader 
från rökgaserna.

Finspångs förbrukning av värme-
energi växlar givetvis med tiden på 
dagen och årstiden, men här finns 
en stor resurs som kan växlas in på 
nätet när det behövs. Och när det inte 
behövs öppnas ett spjäll som släpper ut 
rökgaserna i luften, precis som förut. 
Inte nog med att Finspång får nytta 
av detta, fjärrvärmen vänder givetvis 

Case
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tillbaka till SSAB och används för att 
värma företagets övriga lokaler. även 
en del processbad värms på det sättet. 
Den oljepanna och den gasolpanna som 
SSAB tidigare hade för att värma sina 
egna lokaler, behöver inte utnyttjas.

Plåten som ska lackeras, som är 
avsedd som takplåt, bilplåt med mera, 
kommer på meterbreda rullar, rullas ut, 
lackeras och körs genom en ugn för att 
härda färgen. Därefter rullas plåten upp 
på en ny rulle i andra änden. Ny plåt 
skarvas på den förra, när rullen håller 
på att ta slut och på så sätt förflyter 
processen kontinuerligt.

Prevas har levererat ett styrsystem 
(ABB 800M, PM861 CPU med S800 
I/O) med inbyggda reglerkoncept och 
en operatörspanel (ABB PP865) för 
lokal betjäning. Uppdragsgivaren var 
YIT, som stod för val av maskinvara, 
reglerkomponenter och övergripande 
systemtänk. Utöver programmering 
har Prevas också utfört konfigurering, 
driftsättning och intrimning.

Arbetet påbörjades våren 2012 
och montage av maskinvara startade 
precis efter sommaren. Driften var 

igång i oktober 2012. Systemet styr 
11 reglerobjekt, som pumpar, fläktar 
och ventiler, som ska öppnas i olika 
sekvenser. Styrsystemet har också 
bakats in i det distribuerade styrsystem 
(DCS) av typen 800xA från ABB som 
används i Finspångs Tekniska Verk. 
För detta har Prevas utnyttjat befintliga 
programmoduler som tillhandahållits av 
Finspångs Tekniska Verk. resultatet är 
att operatören i värmeverket enkelt kan 
styra tillskottsvärmen från SSAB som en 
naturlig del av sin övriga verksamhet.

De 6–7 megawatt man hittills har 
kunnat mata ut på nätet är en direkt 
ersättning av det fossila bränsle som 
Finspångs Tekniska Verk tidigare 
använde sig av för att värma kom-
munen. Man har alltså ersatt bränsle 
som man måst köpa in, med något som 
är gratis. Från att tidigare har avsetts 
bli en producent för tillfälliga toppar 
kommer SSABs gaskylare att tjäna som 
en basleverantör i systemet.

Enligt en undersökning kallad 
”restvärme som resurs” producera-
des i Sverige under 2000-talet årligen 
i genomsnitt cirka 5 TWh fjärrvärme 

från restvärme, motsvarande cirka tio 
procent av den totala produktionen. 
Enligt Fjärrvärmeutredningen och dess 
olika konsultrapporter finns det i Sverige 
en potential på ytterligare 3,5–5 TWh 
som skulle kunna tas tillvara. Statistiska 
centralbyrån beräknar att energianvänd-
ningen i industrisektorn är cirka 8 TWh 
i Östergötland och 6 TWh i Örebro 
län, vilket motsvarar över 40 procent 
av länens totala energianvändning. 
Om bara en promille av dessa 14 TWh 
skulle återanvändas, kunde det försörja 
ett tusental villor med värme.

Hållbarhetsargumentet väger tungt 
för svenska kommuner, eftersom allt fler 
vill slippa eldningsolja och ta värmen 
någon annanstans ifrån, exempelvis 
restvärme som industrin inte har avsätt-
ning för, avslutar Anders Birgersson. *

Vill du veta mer om det här projektet 
eller få reda på vad Prevas kan göra  

för dig, kontakta:
Robert Majanen

Tel: +46 13 328 622 eller
Mail: robert.majanen@prevas.se

Landshövding Elisabeth Nilsson 
invigde anläggningen.
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Siemens i Finspång började som 
STAL, Svenska Turbinfabriks AB 
Ljungström. Företaget har en 
dryg 100-årig historia med unika 
innovationer. 

EnErgiEffEktiva 
gasturbinEr
SIemenS InduStrIAl turBomAchInery AB hAr en Stolt 100-årIg 
hIStorIA Som SvenSkt InnovAtIonSBolAg. PrevAS hAr utvecklAt 
PImS, Som Står För ProceSS InFormAtIon mAnAgement SyStem 
och FungerAr Som en ”SvArt lådA”; en dAtAInSAmlIngSFunktIon 
Som Följer med vArendA turBIn ut tIll kunden.

−För exakt hundra år sedan star-
tade ingenjörerna Fredrik och Birger 
Ljungström vårt företag. Gasturbiner i 
flygplan kallas jetmotorer, medan den 
stationära versionen normalt används 
för att generera elkraft, ånga och värme. 
De kan också användas som drivkälla 
för kompressorer och pumpar. Våra 
grundare ville bygga en ångturbin som 
var mycket kompaktare och effektivare 
än de gängse turbinerna vid den tiden. 
kring andra världskriget bestämde sig 
Sverige för att bygga ett eget jetdrivet 
stridsflygplan och STAL fick i uppgift 
av Försvaret att utveckla jetmotorn till 
planen Tunnan och Lansen, eftersom de 
engelska och amerikanska tillverkarna 
inte ville sälja till Sverige. Tyvärr fick 
rolls-royce ordern i slutänden och 

STAL gjorde i början av 1950-talet om 
sin motor till en stationär gasturbin för 
elkraftgenerering.

För tio år sedan förvärvade Siemens 
företaget från Alstom och vi är nu 
nästan helt fokuserade på gasturbiner. 
Vi levererar mellan 50 och 100 enheter 
om året till hela världen och har utveck-
lat ett flertal modeller i effektklasser 
mellan 5 och 60 megawatt. Våra kom-
bikraftverk – som är en kombination av 
gasturbin och ångturbin – känneteck-
nas av mycket höga verkningsgrader. 
Ett bra exempel är kraftvärmeverket 
vi levererade till Göteborg Energi, 
vars kärna består av gasturbinen 
SGT-800 samt ångturbinen SST-900. 
Båda modellerna är tillverkade i våra 
verkstäder i Finspång. Anläggningen i 

Hans 
Holmström
vd för ett företag 
som i år firar 
hundra årsjubileum 
som turbintillver-
kare

Case
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 Helt plötsligt vet 
man vad som Händer!

Collector och har gjort det till en del 
av anläggningens styrsystem. Från att 
tidigare ha utfört preventivt underhåll 
på turbinerna enligt ett uppsatt schema 
kan kunderna nu samla in driftdata 
löpande, hitta trender, tendenser och 
driftproblem innan de blivit så allvar-
liga att det kan leda till stillestånd. De 
ekonomiska vinsterna av detta är stora.

Gängse metod har tidigare varit att 
en grupp tekniker åkt ut till en maskin, 
kopplat in sig och undersökt hur den 
mådde. Det blev mycket resande. 
kunderna krävde bättre analysverk-
tyg för att nå högre tillförlitlighet och 
högre tillgänglighet. kunderna ville ha 
tillståndsbaserat underhåll, som kunde 
svara på frågan: Hur mår anläggningen 
just nu? Måste vi göra schemalagt 
underhåll just nu? kan vi vänta med 
underhållet tills köldknäppen är över?

När konkurrensen hårdnar vill 
Siemens kunna hämta hem mätdata 
från sina anläggningar och med statis-
tiska metoder lära sig exempelvis hur 
materialet stressas vid olika driftsfall, 
och av detta kunna bygga upp en 
erfarenhetsbank och ett brett statistiskt 
underlag. Dessutom underlättas hållbar-
hetsarbetet med att minska utsläppen av 
om man direkt kan se halten emissioner 
vid olika driftsfall.

Därmed måste data samlas in från 
alla sensorer i kundernas anläggningar, 
komprimeras utan att för den skull 
förlora nyttodata, och sändas till 
Siemens kontor med jämna mellanrum 
för utvärdering. Eftersom program-
varan sitter i fler än 500 anläggningar 
måste den hålla högsta möjliga kvalitet. 
I runda tal 2,7 miljarder mätvärden 
kommer in per dygn och mängden ökar 
hela tiden.  

Det finns många intressenter till 
systemet. konstruktörer ska konstru-
era nya turbiner, serviceavdelningen vill 
skapa nya affärsområden och nya tjäns-
ter kring data, ingenjörer vars uppgift 

är att upprätthålla serviceavtalet med 
kunden, och supportpersonal som tar 
emot felanmälningar från en kund. De 
senare kan koppla upp sig mot kunden 
eller titta in i sina lagrade driftdata. 
kunden får i sin tur tag i driftdata 
genom ett gränssnitt som Siemens 
tillhandahåller under namnet CMS, 
Condition Monitoring System.

Med PIMS får Prevas kunder inblick 
i processen. De har kunnat hitta fel som 
var omöjliga att hitta tidigare. reaktio-
nen när systemet någon gång kopplas 
bort är ”Nu ser vi ingenting!” Drifttek-
nikerna ser nu PIMS som något absolut 
nödvändigt: ”Helt plötsligt vet man vad 
som händer!”  *

Vill du veta mer om det här projektet 
eller få reda på vad Prevas kan göra

 för dig, kontakta:
Robert Majanen

 Tel: +46 13 328 622 eller 
Mail: robert.majanen@prevas.se

Göteborg togs i drift år 2006 och ger 
göteborgarna 1 250 GWh el och 1 450 
GWh fjärrvärme per år, vilket motsva-
rar cirka en tredjedel av stadens totala 
behov.

När man behöver bränna naturgas 
eller tjockolja, kan vi göra det effekti-
vast av alla leverantörer av denna typ 
av förbränningsanläggningar. Detta är 
naturligtvis viktigt ur ett hållbarhets-
perspektiv. Siemens gasturbiner har en 
enorm flexibilitet när det gäller bränsle 
och kan ta hand om allt från väldigt 
tjocka tjockoljor till metangas. Detta 
blir allt mera intressant när oljebolagen 
ger sig ut på stora havsdjup, i polar-
trakterna och i öknar. Våra gasturbiner 
ligger i absolut världsklass när det gäller 
låg miljöpåverkan.

Gasturbinen generar elektricitet 
genom en generator som är kopplad 
direkt till en växellåda på turbinens 
axel. De heta avgaser som kommer ur 
turbinen leds vidare till en avgaspanna 
som används till att koka vatten till 
ånga, som går vidare till en ångturbin 
som också kan generera el. På så sätt 
tar man ut ytterligare energi ur bränslet. 
Men det finns fortfarande energi kvar 
efter ångturbinen. Man klämmer ut det 
allra sista genom att låta den kondense-
rade ångan gå vidare till en värmeväx-
lare där den värme som utvinns går ut i 
fjärrvärmenätet.

En turbinanläggning kräver service 
och underhåll. Prevas har utvecklat 
programvara för analys och fjärröver-
vakning av turbinerna, så att Siemens 
servicetekniker enkelt kan få tillgång till 
drift- och störningsdata från kundernas 
anläggningar och kan vidta lämpliga 
preventiva åtgärder så att turbinerna 
förslits mindre och lever längre.

koll på miljarder  
mätvärden per dygn 
Tommy Andersson är chef för Prevas i 
Finspång och Norrköping. Han berättar 
om PIMS, som är Prevas bidrag till att 
få Siemens turbiner både grönare och 
uthålligare.

– Prevas PIMS står för Process 
Information Management System och 
är en datainsamlingsfunktion som följer 
med varenda turbin ut till kunden. 
Siemens kallar PIMS kärnan för Data 
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PrEvas lansErar 
ny rEfErEnssida
Under åren har vi lyckats fylla vår katalog 
med en mängd olika spännande projekt. 
Nu har vi bestämt oss för att göra det både 
enklare och roligare för dig att ta del av vad 
vi tillsammans med våra kunder har åstad-
kommit. Lagom till sommaren planerar vi att 
lansera sidan som ger dig möjligheten att 
bläddra mellan våra olika projekt och på så 
sätt få en bild av vad vi kan göra för dig och 
ditt företag. Håll ögonen öppna. *

Sedan tidernas begynnelse är det innovativa idéer som  
utvecklat världen. I ett globalt samhälle krävs en innovationstakt 
snabbare än någonsin för att säkra tillväxten. Sedan starten  
1985 har Prevas uppgift varit att med hög tekniskt kompetens 
och innovativa lösningar skapa tillväxt för sina kunder.

vi växeR, utvecklaR och 
utvecklaS tillSammanS

rustade för en  
marknad i förändring. 
Dagens teknik innebär oanade möjlig-
heter, men medför också stora utma-
ningar. Bland annat ökar kravet på nya, 
bättre och mer miljövänliga produkter. 
Vi står tekniskt väl rustade för att bli 
ledande i denna nödvändiga innovativa 
förändringsprojekt, där vi kan hjälpa er 
att utvecklas på en marknad med hård 
konkurrens och höga krav. 

nya tider, nytt affärsområde. 
Under 2012 startade vi ett nytt affärsom-
råde; Management Consulting. Det nya 
affärsområdet fokuserar på att samar-
beta med er för att öka effektiviteten i er 
organisation och därigenom skapa till-
växt och öka lönsamheten. Vår överty-
gelse är att vägen till framgång består i 
att arbeta tillsammans med er. Inte för 
er. Inte åt er. Det kan röra sig om för-
ändringsarbete, utveckling av nya affärs-
modeller eller nyskapande möjligheter i 
gränslandet mellan IT och verksamhet.  * 
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Vill du läsa vår årsredovising?
Besök www.prevas.se/annual_report


