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Arrangörer





Vem är jag?

• Ansvarig för utbildningarna 

Digitaliseringsledare – smart 

industri och smart underhåll och 

dataanalys

• Är eller har varit med i projekt 

såsom Digiresan, Robotlyftet, 

Smarta Fabriker

• Master i produktionsutveckling

• GTC i 8 år

• Bakgrund från industrin



Vilka är GTC?

• Unik ägarprofil

• Utbildningar på olika nivåer

• Industriellt utvecklings center för 

Göteborgsregionen



Smart Industri (www.edig.nu)



Digital mognadsgrad (Fraunhofer institutet)
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Digital mognadsgrad

• Exempel på hur resultatet kan bli

OBS! Vi ska inte digitalisera för 

digitaliserandets skull.

1

3

4

3

5

3

2

4

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5
5,5

6

Informationssystem
Informationsbearbetning

Informationssystem
Integration av IT-system

Kultur Viljan att förändra

Kultur Sociala
samarbeten

Organisationsstruktur
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Organisationsstruktur
Organisk intern

organisation
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Var ligger företagen i Digiresan (hittills)?
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AI? (Från AI Sweden)



Exempel på case från Digiresan

Av de fem företag vi har dragit igång 

med:

• 2 tittar på instruktioner eller annan 

digital stöttning till montörer 

(kvalitetssäkring)

• 1 vill digitalisera lagermodul

• 1 vill installera ett system för 

stopptidsmätning

• 1 vill koppla upp sin 

blandningsprocess både för att 

förbättra slutprodukt, optimera 

mängd, men också för 

underhållsbiten



Vad för typ av data?

• Produktdata

– Mått på produkten

– Defekter

– Korrekt montering

– Spårbarhet på produkten

– Ytfinish

– Eltest

– Funktionstest

• Processdata

– Rätt värme i processen

– Rätt moment

– Kalibreringar

– PH-värde

– Mängd partiklar

– Produktivitet

– Hastighet

• Maskindata

– Maskintemperatur

– Vibration/Ljud

– Oljenivå

– Sensorer

– Extern data, exempelvis 

robot via leverantörens 

app/websida

– Lufttryck



Var finns datan vi samlar idag?

• Kan mätas men vi använder inte 

funktionen

• I maskin men lagras inte

• I maskin

• Kollas av PLC men lagras inte

• I lokal dator vid maskin

• I lokal server för specifik avdelning

• Hos leverantören men vi har inte 

åtkomst

• Hos leverantören och vi kollar där 

men kan inte skickas till våra 

system

• I molnet, men olika system för 

produktion, kvalitet och underhåll

• I molnet men kan inte kopplas till 

underhållssystemet



Kan vi lita på datan tillräckligt?

• Behöver vi ”tvätta” datan innan vi 

kan analysera den?

• Har vi tillräcklig data för att ”veta”?

• Kan vi baserat på datan tillgänglig, 

veta när det är dags för, exempelvis 

underhåll?



Finns det enkla sensorer att börja med?



Infrastruktur

• Trådlöst vs trådat?

• Lagra I molnet vs lagra på

lokal server?

• MQTT vs OPC UA?

• Koppla upp sig mot plc eller

lyssna av och skicka datan

direkt via en agent till molnet?

• Hur säkert är systemet och

infrastrukturen?



Tack för er tid.



PATRIK JENSEN

”PRODUKTUTVECKLA FÖR AUTOMATION”



Dagens situation inom bygg

• Industri uppdelad inom många 
områden

• Projektbaserat arbetssätt med hög nivå 
av unika slutprodukter

• Arbetet är uppdelat i många discipliner 
och skeden

• Låga incitament för de olika 
disciplinerna att tänka långsiktigt.



Problemformulering

• Osammanhängande informationsflöden mellan olika discipliner som är involverade i 
designprocessen

Går det att angripa uppbyggnad och arbetssätt på ett annat sätt?

• Skapar informationsöar, vilket minskar byggbarheten för slutprodukterna

• Försvårar möjligheten till att återanvända tekniska lösningar

• Ritningar och produktionsanvisningar en viktig orsak till konstruktionsfel



Produktarkitektur

Integral

• Funktionellt och fysiskt 
beroende

• Gränssnitt är speciellt 
utformade

• Lösningar svåra att återanvända

• En produkt som är optimerad

Modulär

• Funktionellt och 
fysiskt oberoende

• Gränssnitt är 
standardiserade

• Moduler kan 
återanvändas

• Generellt 
överdimensionerade



Integral uppbyggnad av dagens 
ytterväggar

• Ökade krav på energieffektivitet

• Dagens ytterväggar består av flertalet skikt som påverkar varandra

• Problematik att standardisera och effektivisera produktionen av väggblock



M2-2800

M1-2800

M1-1400

S1-1600

M2-1400

S1-2200

Moduluppdelning -konfigurering

Nedbrytning i moduler

Produktanpassning – BIM-objekt

Fönster 12x16

Dörr 12x22

Produktionsdata

Modullista:
7st M2-2800
1st M1-2800
9st M2-1400
2st S1-1600 
2st S1-2200

Pris
Kaplängder
U-medelvärde
Ritningar



Produkten-vårt patent



Produkten

Demovägg med läkt klar för utvändig och invändig beklädning



Data från arkitekt Kontroll av byggbarhet Konfigurering

Hur gör vi?



Öka användandet av 
förnyelsebara byggmaterial



M2-2800

M1-2800

M1-1400

S1-1600

M2-1400

S1-2200

Morgondagens krav – cirkularitet och återbruk

Modullista:
7st M2-2800
1st M1-2800
9st M2-1400
2st S1-1600 
2st S1-2200

Återbruk





Manufacturing Excellence in Norway

Emma Østerbø, CEO



Norwegian Catapult

"Shorter way from idea to market"
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• Mini factory: Additive manufacturing and 

joining

• Mini factory : Automated injection molding

and fiber winding

• Mini factory : Metal forming and -processing

• Mini factory : Digital Manufacturing

• Mini factory : Digital Design Lab

• Mini factory : Lean Lab 4.0

• Mini factory : Automated assembly /Teaching

factory

Made by Norway
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Design for manufacturing in Norway



Experts in Teams
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Balanse og posisjon for profesjonelle ryttere.

Kjernevirksomhet

Rider in Balance

Bedriften har tidligere utviklet en stigbøyle i stål som har et unikt 

design og som hjelper rytteren til å finne balansen. Stigbøylen er 

relativt tung og egner seg ikke for alle balanseutfordringer.

Utfordring

Rider in Balance får i løpet av prosjektet utviklet modeller for 

stigbøyle i aluminium, produsert tre ulike versjoner som både 

beregnes og testes fysisk.

Leveranse

Etter gjennomført avklaringsprosjekt vet Rider in Balance hvordan 

en aluminiumsversjon av stigbøylen bør se ut og kan investere i 

støypeformer for serieproduksjon.

Nytte for bedriften



Marine fuel cell systems

Core

TECO2030

1000 components in one product. No experience with

manufacturing. 

Challenge

Network and industrial competence. Design for manufacturing in 

Norway. Industrialisation, quality systems, competence, 

organisation and production systems.

Project executed by network of industry experts (prev. CEOs and 

COOs from industrial partners) 

Catapult contribution

Increased knowledge of what it takes to succeed in manufacturing

in one of the most expensive countries in the world.

Effect



ALTERNATIV TEXT

Förutsättning för framgångsrik 
automation

Martin Bjering, Randek AB
Automation och robotisering inom industriellt byggande i trä ställer särskilda krav för att bli 
framgångsrik. Det krävs tekniskt avancerade lösningar, till exempel hantera ett material som inte är 
formstabilt kombinerat med krav på hög flexibilitet för att klara små batcher. Samtidigt måste systemen 
var lätta att hantera och underhålla eftersom träbranschen är relativt omogen. Randek Robotics kommer 
att berätta om sina erfarenheter som leverantör till träbranschen, erfarenheter som också gäller för 
många mindre företag.



TRADITION
AMBITION
VISION

WORLD-LEADING SUSTAINABLE 
PIONEER IN THE INDUSTRY WITH A 
GLOBAL MARKET PRESENCE 



ALTERNATIV TEXT



Resellers in 11 
countries

Arvika, Sweden
Robotic Divison & factory

Falkenberg, Sweden
Headquarters & factory

Swindon, UK
Randek UKNorth America

Randek Inc



ALTERNATIV TEXT

ZEROLABOR ROBOTIC SYSTEM
• Robotic system for production of open or insulated wall elements
• Flexible system, can perform various operations
• The system is scalable and can be reconfigured and upgraded, allowing changes 
• Integrable into several other Randek systems
• Robotic capability, in general, can be used in several Randek systems

https://www.randek.com/images/pdf/Randek-ZeroLabor-Robotic-System.pdf
https://www.randek.com/images/pdf/Randek_flyer_ZeroLabor.pdf


ALTERNATIV TEXT

CDT-File

Production planning



ALTERNATIV TEXT

CDT-File

Production planning



ALTERNATIV TEXTPRODUCTS - WALL, FLOOR AND ROOF PRODUCTION LINES / ROBOTIC SYSTEM



ALTERNATIV TEXT



ALTERNATIV TEXTPRODUCTS - WALL, FLOOR AND ROOF PRODUCTION LINES / ROBOTIC SYSTEM



Summering • Ett bra CAD verktyg som kan hjälpa dig att få med så 
mycket som möjligt till din maskin linje.

• Intern dialog på hur produkten skall se ut , vad kan vi 
ändra i vår hus design för att passa en automatisk 
process. DFMA. 

• Vid investering i en ny linje se över vad som brukar vara 
det vanligaste problemen som behövs lösas.

• Automation kräver att inkommande material har stabila 
toleranser. Annars ökar kontrollnivån i utrustningen . 

• Bestäm vad som är skall och bör. 



Vestre – The Plus

Wood Factory, beskrivning av utrustning och inkörningsperiod



Uppbyggnad träbearbetning

Träbearbetningen i The Plus är uppbyggd som en helautomatisk linje med fem 
huvuddelar enligt layout nedan. Anläggningen är byggd för att hantera råvaror av både 
massivt trä och limfog.

1. Powermat (hyvel) 2. Easy scan (scanner) 3. Opticut (såg)

4. Bosso (buffer)

5. Conturex (fräs)



1. Powermat (hyvel)

I första steget matar operatören in hela plankor, i 
fallande längder, på en inbana till en CNC-styrd hyvel. 
Med hjälp av sex spindlar utförs en 4-sidig kalibrering 
av materialet. 

Utmaningar / störningar på vägen
- Inställning av hyveln (t ex bredd och höjd) ska 

skötas automatiskt när en ny order skickas
- Översättning av språk i menyer och 

felmeddelanden bristfällig



2. Easy scan (scanner)

Efter kalibrering går materialet automatiskt vidare 
till en laserskanner som läser av alla fyra sidorna 
av trävirket och registrerar alla defekter (kvistar, 
sprickor etc.) enligt en i förväg definierad
kvalitetsstandard. Maskinen är självlärande genom 
Artificiell Intelligens (AI) och förbättrar ständigt 
detektering av defekter på egen hand.

Utmaningar / störningar på vägen
- Scanner ska automatiskt gå online när ny order 

skickas
- Trämaterial ska aldrig stå still inuti scannern (för 

att underlätta vid eventuell omstart)



3. Opticut(såg)

Efter skanning går materialet vidare till en kapsåg. 
Baserat på kvalitetsdata från skannern samt
produktionsordern från ERP‐systemet Monitor, 
som överförs via Ethernet och innehåller 
information om antal artiklar och längder, kapas 
materialet till rätt längd. Defekt material med 
kvistar etc. kapas bort och sorteras ur för 
återvinning.

Utmaningar / störningar på vägen
- En enkel maskin som fungerat väldigt bra hela 

tiden.



4. Bosso (buffer)

Efter kapning till rätt längd flyttas materialet vidare 
till ett automatiskt buffertsystem som sorterar
och staplar virket i olika områden baserat på vilka 
dimensioner det har. Man kan även placera hela
pallar med färdiga längder av limträ i 
buffertsystemet. Materialet hanteras sedan 
automatisk med en vakuum‐lyft för vidare 
transport i produktionslinjen.

Utmaningar / störningar på vägen
- Alla maskiner på linjen är tillverkade av Weinig

förutom detta buffertsystem som är tillverkat av 
Bosso. En hel del utmaningar med kommunikation 
mellan dessa. 

- Systemet kändes inte färdigutvecklat vid leverans
- Än idag remote sessioner med tillverkaren där vi 

fixar buggar och ändrar i programmeringen. 
- Komplicerad procedur för att nollställa systemet vid 

någon form av fel (till exempel att en robot inte 
klarar av att greppa materialet pga dåligt vakuum)

- Många problem med både mjukvara och hårdvara 
som inte visar korrekta felmeddelanden



5. Conturex (fräs)

I CNC‐maskinen Conturex sker den slutgiltiga bearbetningen 
till färdig artikel. Maskinen är utrustad med två stycken 
5‐axliga fräshuvuden, med möjlighet till fräsning på sex sidor 
av arbetsstycket. Varje fräshuvud har en 24 000 rpm spindel 
samt verktygsväxlare med plats för upp till 24 olika verktyg. 
Maskinen programmeras med hjälp av CAD/CAM genom att 
läsa in en 3D‐modell av färdig artikel.

Utmaningar / störningar på vägen
- Specialprogrammerad för att kunna köra 4st detaljer samtidigt 

vilket medförde en del uppstartsproblem
- Översättning av språk i menyer och felmeddelanden bristfällig
- CAD/CAM mjukvaran anpassad till denna maskin med 

bristfällig dokumentation kring detta
- Mjukvaran i leverans stödjer inte 5-axlig operation (option!)
- Digital simulering av maskinen speglar inte verklig bearbetning 

full ut



Vad skulle jag 
gjort 

annorlunda 
idag?

• FAT gjordes enbart i CNC-maskin på 10 utvalda 
högvolymprodukter. Idag skulle jag krävt fullskaletest av 
hela linjen.

• Avtalet är väldigt detaljerat skrivet med tidpunkt för 
godkänd SAT och dagböter vid försening. Leverantören 
förnekar ändå ansvar och har ”uppfunnit” en hel lista med 
orsaker utanför deras kontroll.  Idag skulle jag ha varit 
övertydlig i kontraktsskrivningen och infört fler milestones
för avrapportering av projektframskridande.
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Nyttan med digitala 
tvillingar vid 
projektering
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Micael.Amandusson
Channel manager KUKA Nordic
Micael.Amandusson@kuka.com
+46 708 32 70 62

Almost 3 years at KUKA Nordic
7 years at SEVAB Teknik (System integrator) Sales/project manager
11 years at SIEMENS Corporate Account Manager Volvo/Scania
3 years at SIEMENS Promotor (product manager) HMI
3 years at Wonderware as regional sales manager
Automation Engineer at GRACE Dearborn
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Nyttan med digitala 
tvillingar vid projektering

Digital Tvilling

Digital Orginal
=Fysisk Tvilling

Till ingen eller mycket 
låg kostnad

Dessutom får man tydliga 
kvalitets- och 
kostnadsfördelar i projekten
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Virtual Commisioning - Fördelar

Upptäck och åtgärda fel i ett tidigt skede

Reducera tid för FAT och SAT

Förkorta tiden för leverans

Är ett verktyg som gynnar både slutanvändare och 
leverantör
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Virtual commissioning - varför
FAT & driftsättning är en mycket stor del av varje project

FAT & Commisioning är ofta så mycket 
som 25-30% av den totala kostnaden

Upp till 2/3 av denna tid ägnas åt att 
åtgärda programmeringsfel
Liu Z, Diedrich C, Suchold N. Virtual Commissioning of Automated Systems [Internet]. 
INTECH Open Access Publisher; 2012 [cited 2015 Jul 13]
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Övrig mjukvara
(emulering, 

beräkning etc

HMI application

PLC code

Virtual HMI

Virtual PLC 
controller

Robot controller

3D simulation environment

Den digitala tvillingen finns inte

CAD design tools

En representation i 3D av en uppsättning 
mjukvaror

Använd samma verktyg som skall användas i 
projektet

Använd den verkliga koden som används i 
projektet
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Project Start

Mechanical Design

Electrical Design

PLC Programming

HMI programming

Robot programming

Manufacturing

Cabinet Build

Assembly & Installation

30

10PreFAT & FAT

5Dismount

10Assembly & Installation

10Commisioning

5SOP & SAT
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Automation project tidplan
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Project Start

Mechanical Design

Electrical Design

PLC Programming

HMI programming

Robot programming

Manufacturing

Cabinet Build

Assembly & Installation

30

5PreFAT & FAT

5Dismount

10Assembly & Installation

5Commisioning

5SOP & SAT

60Simulation

Digital tvilling

Extra 
resource

Time
required?

No economic win

Useable to meet deadline
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Project Start

Mechanical Design

Electrical Design

PLC Programming

HMI programming

Robot programming

Manufacturing

Cabinet Build

Assembly & Installation

30

PreFAT & FAT

Dismount

Assembly & Installation

Commisioning

5

5

10

5

5SOP & SAT

1Setup sim platform

Kontinuerlig simulering
Kontinuerlig och 

iterativ simulering

Samma fördelar 
som vid digital 

tvilling

Till en lägre 
kostnad!
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Example 1
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Cell PLC HMI Simit

Work 

Visual 

Rob 1

Work 

Visual 

Rob 2

Kuka Sim4.0

Example 2
Offline programming and testing 
of all conditions, modes, 
sequencing and special situations

Customer training of functionality

Virtual online preFAT

Significantly shorter FAT

Significantly shorter 
commissioning

Hard to determine level of 
simulation required

Success!
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Inte att förglömma – simulering förbättrar kommunikation!

Att använda ett digitalt 
orginal börjar redan i 
förfrågnings stadiet

Att i text beskriva en funktion 
på ett sätt som inte kan 
feltolkas tar mycket tid!

Att skapa en 3D simulering 
som beskriver ett önskat 
koncept går lika fort som att 
skriftligt beskriva en 
funktion!
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Det sägs att en bild säger mer än 1000 ord,

en simulering säger mer än 1000 bilder.

Verktygen kostar inte mer än någon dags 
konsultkostnad



Kaffe – Utställning, demo i PTC

15.00 – 16.00. Fika och möjlighet att träffa utställarna i PTC.

Tack alla som presenterat, demonstrerat och ställt ut under dagen!

Automationsdagen 2023:

Har du förslag eller vill medverka i planeringsgruppen – kontakta 

Innovatum Science Park


