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Inledning

H¿i¡ nedan följer en lista på några företag verksamma i Sverige som på ett
eller annat sätt har anknytning till ämnet reglerteknik. Listan gör inte an-
språk på att vara komplett. För varje företag finns en kort beskrivning av de-
ras huvudsakliga verksamhetsområde samt var och hur reglerteknik utnyttjas
inom dessa. Vidare finns namn på och adresser till låimpliga kontaktpersoner
angivna. I ett appendix finns en lista på dels företag som säljer automations-
utrustning, hämtad ur Elektroniktidningen, nr 1-8, november 1993, dels på
företag som arbetar med industrirobotar, hämtad ur medlemsförteckningen
för Swedish Industrial Robot Association (S\ryIRA). Beskrivningen över de
i appendix förekommande företagen är kort. För ytterligare information om
företagen anslutna till S\ryIRA kontakta S\ryIRA, lndustrirobotgruppen inom
Sveriges Verkstadsindustrier, Box 5506, LL4 85 STOCKHOLM, tfn 08-783 80
00.

ABB

ABB Automation och ABB Drives nedan ingår numera i ABB Industrial
Systems.

ABB Atorn

har c:a 1000 anställda varav c:a L0 arbetar med reglerteknik. Den huvud-
sakliga versamheten består i att leverera kompletta anläggninga"r. Förutom
detta sysslar man även med bränslestavar samt service. För närva,rande hål-
ler man på att byta ut de äldsta styrsystemen i de svenska reaktorerna till
nya digitala system. För detta ändamål använder man ABB-Master i vilket
man huvudsakligen implementerar sekvensstyrning, övervakningsfunktioner,
och PlD-regulatorer med parameterstyrning. För validering används en pro-
cessimulator.

Kontalatperson(er) : Hjalmar Wijkström, 02L-34 74 98 (processmodelle-
ring), Ingemar Rydahl, 02L-34 72 9L, (processövervakning och reglerteknik),
VÄSTERÄS.

ABB Automation

har c:a 1000 anställda varav c:a 4 arbetar med traditionell reglerteknik i be-
märkelsen PlD-reglering, modellbaserad reglering, adaptiv reglering och fuzzy
reglering. Ytterligare 5-10 personer arbeta¡ med anvåindargränssniit och di-
agnos. Man säljer systemlösningar. Exempel på produkter är ASEA Master
och Novatune. Det är svårt att uppskatta antalet applikationet som är stort.

Kontaktperson(er): Björn Carlzon, Per Erik Modén, Mats Molander och
Inge Äkesson, ABB Automation, 72I 67 VÄSTERÁ"S.

ABB Carbon

har c:a L50 anställda varav c:a 4 arbetar med reglerteknik. Här konstrueras
kompletta kolkraftverk med s.k. PFBC-teknik. Detta innebär att man förbrän-
ner kol under högt tryck. Detta ger högre verkningsgrad samt mindre utsläpp.
Det finns c:a 5 kraftverk av denna typ i drift i världen varav två i Stockholm.
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Processen man reglerar är multivariabel och olinjär. Goda modeller vilka hu-
vudsakligen används för processutveckling finns. Man försöker hellre designa
en process som är enkel att reglera än att försöka designa sofistikerade regu-
latorer för svårreglerade processer. I processen finns c:a l-0 huvudloopar med
c:a 100 regulatorer. Regulatorerna är av typ framkoppling samt PID med pa-
rameterstyrning.

Kontaktperson(er): Anders Jansson, ABB Carbon, Avd CINFR, 6L2 82
FINSP.Ä.NG.

ABB Corporate Research

har 250-300 anställda i Sverige, 250-300 i Schweiz, c:a 200 i Tyskland, 60-
70 i Norge och c:a 50 i Finland. I Sverige a,rbetar c:a LL-L2 personer med
reglerteknik. De flesta av dessa arbetar med man-maskinkommunikation, de
övriga med traditionell forskning inom reglerteknik.

Kontaktperson(er): Martin lfneram, ABB Corporate Research, KLA, 721-

78 VÄSTERA,S, Claes Rytoft, Anders .Â.berg, 046-16 85 2l-, ABB Corporate
Research, IDEON, LUND, 046-16 85 00.

ABB Drives

har c:a 200 anställda varav c:a 10 arbetar med reglerteknik. Applikationerna
man arbetar med är styrning av valsverk och pappersmaskiner. För detta
ändamål använder man sekvensstyrning, PlD-reglering och adaptiv reglering.
Man har även börjat titta på modellbaserad reglering. Detta implementeras
normalt sett i ABB- Master.

Kontaktperson(er): Robert Lockley, 02L-34l-0 63, Håkan Seldén, 02L-34
03 21-, ABB Drives, VÄSTPR.A,S.

ABB FIäKt

har c:a 1000 anställda i Växjö varav 7 arbetar med reglerteknik. Man arbetar
med styrning av miljöutrustning för industrier. Den stora produkten är elfilter.
För styrningen av dessa har man utvecklat egen hå¡d- och mjukvara. Man har
goda modeller för elfiltren. Dock är omgivningen svårare att modellera. Detta
gör att man får lita mycket till erfarenhet vid design av regulatorerna. Ett
sätt att bygga in detta är användandet av fuzzy-Iogic. ABB Fl¿ikt har även
verksamhet i Jönköping. Här var det svå¡t att få reda på hur många som
arbetade. Dock arbetar man med HVAC-anläggningar. Man är såväl konsult
som systemleverantör.

Kontaktperson(er): Inge Jonasson (elektronik i miljövård), 0470-871 08,
Leif Eriksson (styrning och reglering av inomhusklimat), 036-193316, Leif No-
rell (reglersystem i byggnader) 08-71"4 43 30.

ABB Generation

har c:a 630 anställda varav c:a 5 arbetar med reglerteknik. Man tillverkar
stora generatorer för vattenkraft och värmekraft. Vidare tas produlter för
styrning och reglering av vattenkraft fram. Man säljer även kompletta anlägg-
ningar. Ett reglerproblem är att reglera magnetiseringen hos en generator. På
så sätt kan man styra spänningen på nätet. Ett annat reglerproblem är att
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reglera vaxvtalet för att styra levererad effekt. Slutligen studerar man proble-
met att reglera nivån i vattendammar. För detta ändamål använder man PID-
regulatorer med parameterstyrning, olinjára kompensatorer, framkopplingar
och finzy-regulatorer. Experiment med modellbaserade regulatorer görs också
här.

Kontaktperson(er): Jonas Krauthén, 02L-32 63 85, Hans Rogne,02L-32
63 84, och Erland Sörensson, ABB Generation, HDC, 72L 76 VÄSTER,Â.S.

ABB Network Control

har c:a 280 personer anställda va,rav l- arbetar med reglerteknik. Man gör
centraler för styrning av elkraftsdistribution. Mjukvaran som säljs kan köras
på t.ex. en arbetsstation. De reglerproblem man a¡beta,r med åi,r reglering av
generatorer. För detta ändamål använder man huvudsakligen Pl-regulatorer.
Arbetsområden relaterade till reglerteknik är t.ex. estimering av steady-state-
beteende hos elnätet, diagnostik för att detektera givarfel, felfallsanalys och
analys av uppstart av aggregat.

Kontaktperson(er): Kerureth \Milhelmsson, 02L-32 4l- 85, ABB Network
Control, VÄSTER.A,S.

ABB Power Systerns

har c:a 500 anställda varav c:a 30 arbetar med reglerteknik. I Ludvika ar-
betar man med högspänd likström (100 pers.), meda,n man i Västerås (L00
pers.) arbetar med växelström. I Ludvika arbetar man bl.a. med reglering av
strömriktarbryggor och med ström- och effektreglering, kraftnätsstabilisering
och frekvensreglering. Vidare studerar man svängningar i generatoraxlar. I
Västerås arbetar man med motsvarande saker för växelström. Styrsystemet
som används är ett mikrodatorbaserat styrsystem, som är en variant av ABB
Master framtaget av ABB Drives. Regulatorerna är ofta enkla l-regulatorer.
Övervakning är ett annat område man arbetar med.

Kontaletperson(er): Hans Björklund (control a^nd protection), 0240-825
63, Göte Liss (systemteknik), 0240-82555, LUDVIKA, Kjell Arneros (kraft-
systemsimulator), 02L-32 49 54, "A.ke Pettersson (systemteknik, reaktiv effekt-
kompensering), 021.-32 49 49, VÄSTER.Â"S.

ABB Robotics

har c:a 500 anställda varav c:a i-0 arbetar med reglerteknik. Produkten som
tillverkas är robotar. Även systemlösningar säljes. Man arbetar med såväl
sekvensstyrning för banplanering som traditionell reglering av servomotorer.
Reglerproblemet är multivariabelt och olinjåi,rt, och man har stor nytta av mo-
dellkännedom. Regulatorerna, som implementeras i egen hårdvara, är av typ
PID eller leadlag med parameterstyrning. Det finns även olinjära kompense-
ringar och framkopplingar.

Kontølatperson(er): Mats Myhr och Torgny Brogårdh, 02L-34 43 9'1,
VÄSTER,Â,S.

3



ABB Relays

ha¡ 670 anställda varav c:a 50 arbetar med utveckling. Produkten man fram-
ställer är terminaler för skydd av distributionsledningar för elkraft, s.k. re-
läskydd. Skydden har till uppgift att koppla ur ledningen när någon typ av
fel uppkommer samt att koppla in den igen när felet upphört. För detekte-
ring av felen arbetar man med modellbaserade skattningar. Skattningarna har
till uppgift att dels detektera att fel uppkomrnit, dels att detektera var det
uppkommit.

Kontalatperson(er): Lars Cederblad, avd HR, 021--32 t7 25, VÄSTER.A,S.

ABB Signal

har c:a 300 anställda varav l-50 arbetar med utveckling. Man tillverkar styr-
system och säkerhetssystem för tåg, bl.a. det s.k. ATC-systemet.

Kontolatperson(er): Kenneth Sohlberg (produkter och teknik), 08-68L 53
46, STOCKHOTM.

ABB Stal

har c:a 1300 tjänstemän anställda varav c:a 15-20 arbetar med reglerteknik.
Den huvudsakliga verksamheten är tillverkning av ång- och gasturbinanlägg-
ningar. Det sitter 6-7 reglerkretsar i en turbin. Dessa har till uppgift att
reglera bl.a. luftflöde, tryck, matarvattenflöde och bränslefl.öde. Som styrsy-
stem använder man bl.a. ASEA Master samt ett styrsystem från Siemens.
Regulatorerna är för det mesta av PID-typ med parameterstyrning. Vidare
sysslar man med sekvensstyrning och övervakning. För validering av designer
använder man modeller fö¡ simulering.

Kontaletperson(er): Göran Oleskog, Urban Ekholm, 0L22-8L 695, ABB
Stal AB, 6L2 82 FINSP.Ä,NG.

ABB Stal Refrigation

har c:a 350 anställda varav 5 arbetar med reglerteknik. Man bygger kylanlägg-
ninga.r för industriella applikationer såsom slakterier, bryggerier, fartyg och
glassfabriker. Man tillverkar speciellt kompressorer, värmevädare, och regler-
system för dessa. Regulatorerna implementeras i egen hårdvara. Oftast är det
PlD-regulatorer med pa,rameterstyrning. För att testa olika designer använder
man modeller och gör simuleringar.

Kontaletperson(er): Lennart Jansson, 011-21 41 60, NORRKÖPING.

ABB Traction

har c:a 1000 anställda varav c:a 8 arbetar med reglerteknik. Produkten man
tillverkar är tåg. För dessa tar man fram styrsystem för framdrivningsutrust-
ning, d.v.s. strömriktare och motorer med tillhörande hjälpsystem för kylning
och ventilation. Vidare finns system för styrning av tryc"kluftsutrustning för
bl.a. mekanisk bromsning, styrsystemför klimatanläggningar,VVS-system och
dörrar. Dessutom arbetar man med det s.k. ATC-systemet, ett system som
övervakar säkerheten så att tåg inte passerar stoppsignaler o.s.v. Ett av de
mer kända styrsystemen är det för det hydrauliska vagnlutningssystemet. Vid
utvecklingen av reglersystemen arbetar man mycket med simuleringar för att
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nedbringa utvecklingskostnaderna. Utvec,klingen vad gäller styr- och regler-
system går inom företagets verksamhetsområden mot d.istribuerade system,
d.v.s. regleringen utlokaliserad till de styrda objekten. De distribuerade en-
heterna knyts samman av standardiserade kommunikationsnätverk. Mycket
arbete läggs också ner på diagnos och övervakning av ingående komponenter.

Kontaktpereon(er): Peter Oom,02L-32 23 58, Dag Ja,kobsson, 02L-32 23
50,72L 73 VÄSTERÅS, Nils-Gustaf Nilsram,042-18 96 BZ, HETSINGBORG.

Alnab

har 20 anställda varav 4 arbetar med reglerteknik. Den största produkten är
reglerventiler, som man levererar huvudsakligen till den petrokemiska indu-
strin. Man har även börjat att sälja systemlösningar.

Kontaletperson(er): Peter Eriksson, Ögärdet, 433 86 PARTILLE, 031-44
93 30.

Arcane

har L anställd konsult som arbetar med koditionsövervakning, vibrationsana-
lys, för pappers- och cellulosaindustrin.

Kontaletperson(er): Torbjörn Ktantz, Arcane, Box 21-40, L82 02 DANDE-
RYD, 08-755 25 90.

ASSI

ASSI Domän Vallvik

har 215 anställda varav c:a t2 arbetar med reglerteknik. Här tillverkas pap-
persmassa. Styrningen av tillverkningsprocessen är implementerad bl.a. i ett
styrsystem från ABB. Förutom konventionella PlD-regulatorer har man im-
plementerat en adaptiv regulator för styrning av fliskokaren. Man har goda
erfarenheter och funderar på att implementera fler adaptiva regulatorer. Ett
hinder för detta är dock att man måste byta titl styrsystem som tillåter im-
plementering av adaptiva regulatorer.

Kontølctperson(er): Örjan Brattberg, ASSI Domän Vallvik, 8202L VAtt-
vIK, 0270-62L 77.

ASSI Kraftliner

har c:a 750 anställda varav c:a 8 arbetar med reglerteknik. Man tillverkar
papper. Reglerteknik utnyttjas bl.a. för reglering av pannor, kokare och pap-
persmaskiner. Man arbetar själv med regleringen av pannorna och kokarna,
såväl den överordnade styrningen som de enskilda looparna. De flesta regula-
torer är av PID-typ med parameterstyrning. Man arbeta,r med modeller och
simulering för att ställa in dem.

Kontahtperson(er): Per Pettersson, 0911-97 000, 941 86 PITE.A,.
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Frövifors Bruk AB

har c:a 670 anställda varav ingen arbetar heltid med reglerteknik. Man till-
verkar kartonger och är ett kombinerat massa- och ka,rtongbruk. Reglerut-
rustningen köpes in från tillverkare, och leverantören eller en konsult brukar
stå för inställningen av utrustningen. För närvarande ha¡ man ett sama¡bete
med Institutionen för reglerteknik i Lund, i vilket man kommer att studera
sj älvdi agnostiserande regulatorer.

Kontøktperson(er): Bengi Nilsson, Frövifors Bruk AB, Box 60, 7L0 40
Frövi, 0581-370 00.

Atlas Copco AB

Atlas Copco Controls AB

har c:a l-00 anställda varav c:a 20 arbetar med reglerteknik. Ma^n tillverkar
hastighets- och positionsservon för Atlas Copco Tools AB, som använder dessa
i åtdragningssystem. Ställdonen d¡ borstlösa resolverkommuterade permanent-
magnetmotorer. Regulatorerna består av en PD-regulator i en inre strömloop
och en PlD-regulator i en yttre hastighetsloop. Dessa implementeras va,nligtvis
i microkod. Några få implementeras även direkt i hårdvara. Man har även ett
överordnat styrsystemfor åtdragningssystemutvecklat av en underleverantör,
i vilket det bl.a. finns ett rapporteringssystem.

Kontaktperson(er): Carl Carlin, Atlas Copco Control AB, L25 23
sTocI{HoLM, 08-682 64 00.

Atlas Copco Tools Á.8

har c:a 200 anstållda. Man tillverkar åtdragningssystem, såväl handhavna
som mekaniserade för bil- och flygindustrin. Dessa är antingen tryckluftsbase-
rade eller elektriska. Servosystemen för dessa tillverkas av dotterbolaget Atlas
Copco Controls AB.

Kontaktperson(er): Gösta Henningsson, Atlas Copco Tools AB, 105 23
sTocKHoLM, 08-743 95 00.

Avesta AB

har c:a 8800 anställda varav c:a 6 personer arbetar med reglerteknik. Produk-
ten man framståller är stål. I stålverken finns ett flertal reglerkretsar. Man
använder huvudsakligen PlD-regulatorer och adaptiva regulatorer implemen-
terade i First Controls system Novatune och har även provat Ftzzy-reglering.
Man skulle nu gärna vilja börja med att göra modellbaserad reglering och
funderar på att vidareutbilda sig för detta ändamål.

Kontahtperson(er): Mikael Carlsson , 0586-471- 88, Carl Gunnar Swärd,
Avesta AB, Division Ämnen, 693 81 DEGERFORS.
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Beijer Electronics AB, G & L
har c:a 60 anställda varav c:a 2 arbeta¡ med reglerteknik. Man är återförsåiljare
för Mitsubishi Electronics av automatiseringsutrustning, huvudsakligen PLC-
system, men även enklare regulatorer. Man har även en del utveckling av egna
produkter som man-maskin-gränssnitt. De flesta kunderna finns i verkstads-
industrin.

Kontøktperson(er): Göran Sigfridsson, Beijer Electronics AB, G & L,
Krangatan 4, Box 325,,20L 23 MAMÖ, 040-35 86 00.

Benima AB

har c:a 160 anställda varav 3 personer arbeta,r centralt med reglerteknik. Före-
taget är ett konsultföretag inom området instrumentteknik. De flesta kunderna
fi.nns inom process- tillverknings- och energiindustrin. Man sysslar huvudsa^kli-
gen med programmering av styrsystem och PlC-system. Man använder nästan
uteslutande PID-regulatorer.

Kontaktperson(er): Bengt Mattsson och Bengt Norén, Benima AB, Box
283, 431" 24 MÖINDAL, 031-87 96 00.

Berol Nobel

har 1"025 anstdllda varav c:a 20 arbetar med reglerteknik. Detta är ett kemi-
företag och har bl. a. ett antal destillationskolonner som behöver styras. För
detta används styrsystem från bl. a. Rosemount. Man konfigurera,r själv styr-
och reglersystemen och ibland tas konsulter till hjälp. I reglerkretsarna sit-
ter såväl PlD-regulatorer som adaptiva regulatorer. Modellbaserad reglering
sysslar man än så länge relativt lite med.

Kontalatperson(er): Henning Hellund, Berol Nobel, 444 85 STENUNGS-
UND.

BTG Källe Inventing AB

har c:a 290 anställda i Sverige (600 i hela världen), varav c:a 25 personer ¿r,r-

betar med utveckling och konstru-ktion. Hälften av företaget sysslar med till-
verkning av s.k. bestrykningsmaskiner för pappersindustrin. Den andra halvan
sysslar med komponenttillverkning. De flesta kunderna finns inom pappers-
och cellulosaindustrin. Produkterna är bl. a. koncentrationsgivare för massa-
fibrer, samt givare för fiberlångder och slamhalter. Vidare tillverkar man regler-
ventiler. En stor kund är de svenska energiverken.

Kontaletperson(er): Kermit Karlsson, Industrigatan 3-7, Box 96, 661 00
SÄFFLE.
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C"p Programator AB

har c:a 1,600 anställda varav c:a 5 någon gång har arbetat med reglertek-
nik. Man är huvudsakligen ett konsultföretag i databranschen och syssla,r med
informationsteknik i vid mening, med såväl administrativa system som styr-
system. Då man har reglerproblem att lösa köper man in ett kommersiellt
styrsystem och implementerar där sekvensstyrning och PlD-regulatorer.

Kontaktperson(er): Ivar Gustavsson, Cap Programator, Forskningsbyn
IDEON, 223 70 LUND, 046-16 85 40.

Celsius

Bofors AB

har c:a 3500 anställda varav 600 arbetar med utveckling och c:a 1-0-15 med
reglerteknik. Den huvudsakliga verksamheten är vapensystem. I dessa finns
styrsystem för bl.a. luftvåi¡ns- och pa^nsarmissiler oc.h a,rtilleripjäser. Vida,re
arbetar man med målestimatorer. Man arbetar med såväl konventionella PID-
regulatorer som modellbaserade regulatorer, t.ex. tQG. Man implementerar
allt från grunden.

Kontaletperson(er): Maria Lundqvist, Bofors A'8,69L 80 BOFORS, 0586-
810 00.

FFV Aerotech

har c:a 850 anställda varav c:a l-0 arbetar med reglerteknik. Man arbetar med
underhåll, modifiering och utprovning av militär utrustning för det svenska
försvaret, såväl flygvapnet, armén som marinen. Ett av de stora projekten för
närvarande är utprovning av styrautomaten för JAS.

Kontaktperson(er): Jörgen Nilsson och Anders Wallin, FFV Aerotech,
LINKÖPING.

CelsiusTech AB

har c:a 2500 anställda varav c:a 11- arbetar med reglerteknik. Den huvud-
sakliga verksamheten är system för "command control intelligence" samt eld-
ledning. Vad gäller eldledning komrner reglerteknik in i tillverkning av sikte,
stabiliserande plattformar samt gyrosystem. Man arbetar med Kalma,nfilter,
olinjära kompensatorer, kompensering i frekvensplanet samt friktionskompen-
sering. Man tillverkar egen hårdvara samt progralnmerar upp alla implemen-
teringar från grunden.

Kontaktperson(er): Thomas Andersson och Bert-Eric Tullsson, Celsius-
Tech Electronics AB, RSS, 175 88 JÄRFÄLLA , 08-bB0 840 00.

Karlskronavarvet AB

har c:a L000 anställda varav c:a 30 arbetar med reglerteknik. Den huvudsak-
liga verksamheten är tillverkning av ytfartyg för marinen. Vad gäller regler-
teknik tillverkar och designar man egna manöversystem. Såvåil hårdvara som
mjukvara är egenutvecklad. Man arbetar med modellbaserad reglering som
linjärkvadratisk reglering, men även med PlD-regulatorer och kompensering i
frekvensplanet.
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Kontøletperson(er): Tommy Melin, Karlskronavarvet AB, 371" 82 KARLS-
KRONA, 0455-341 00.

Kockums AB

har c:a 750 anställda varav 5-10 arbetar med reglerteknik. Den huvudsakliga
verksamheten är utveckling, konstruktion och tillverkning av ubåta,r. Ma"n ar-
betar med reglering av Stirling- och dieselmotorer samt reglering av farkostens
position. Regulatorerna är för det mesta av typen PID eller gain-scheduling.
Man arbetar också med sekvensstyrning.

Kontøktperson(er): Ingemar Steimer, Kockums AB, 205 55 MALMÖ,
040-34 80 00.

Comator Process AB

har c:a 35 anställda varav 13 arbetar med reglerteknik. Man tillverkar bl.a.
grafiksimulatorer för försvaret, ett processtyrsystem kallat Proview utvecklat
tillsamrnans med Digital och SSAB, samt testutrustningar för test av motorer
och växellådor. Man arbetar även som konsult. Regulatorerna man implemen-
terar är huvudsakligen av PID-typ, men det förekommer även att man gör
modellbaserade regulatorer, då ofta i samarbete med andra företag eller insti-
tutioner.

Kontaktperaon(er): Göran Pedersén, Comator Process AB, Box 1-2050,

250 12 HETSINGBORG, 042-1.8 51 00.

Computer Solutions Europe AB

har 12 anställda. Man är återförsäljare av Matlab och dess toolboxar med Si
mulink samt Maple. Man har också en egen produkt som kompilerar Matlab-
kod till C-kod. Vidare bedriver man utbildning i samarbete med Institutionen
för systemteknik vid tiTH. De flesta kunderna kommer från högskolan, uni-
versiteten och utvecklingsavdelningarna i industrin. Industrins andel ökar.

Kontøktperson(er) : Lars Langemyr och Svante Littmarck, Björnäsvägen
2L, LL} 47 STOCKHOLM, 08-790 97 98.

Control Development AB

har 5 anställda varav alla arbetar med reglerteknik. Man säljer styrsystem till
processindustrin. Man tillverkar själv såväl hård- som mjukvara. De regulato-
ret man implementerar är för det mesta av typen PID.

Kontaktperson(er): Krister Mårtensson, Control Development AB,
IDEON, LUND, 046_16 85 OO.
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Danfoss AB

har c:a 250 anställda varav c:a 25 arbetar med reglerteknik. Man framställer
dels ett eget styrsystem för fastighetsautomation, dels komponenter för VVS,
industri och kyl. I styrsystemet implementera,r man vanligen övervakning, se-

kvensstyrning, PID-regulatorer och framïopplingar.

K ontaktpers on ( er ) : Bernt Hermansson, Danfoss AB, Industrigatan 7, 595
82 MJÖLBY, 0L42-885 00.

Diana Control AB

har 1-2 anställda varav 5 arbetar med reglerteknik. Man säljer utrustning för
reglering och styrning av värme, ventilation och energi. Man år dels återför-
säljare för ett norskt företag av analoga och mindre digitala regulatorer, dels
säljer man ett styrsystem som man har utvecklat tillsammans med Sectra AB.
Regulatorerna man implementerat i styrsystemet ¿ir huvudsakligen av PID-
typ. Inställning av regulatorer sker genom stegsvarsexperiment.

Kontalatperson(er): Klas Persson, Diana Control AB, Stenyxegatan 21- C,
2L3 76 MALMÖ, 040-22 88 60.

DynaSim AB

har en produkt Dymola som är en objektorienterad preprocessor till olika
simuleringsprogram, t.ex. SIMNON och SIMULINK.

Kontaletperson(er): Hilding Elmquist, DynaSim AB, IDEON, 046-L8 25
00.

Education Center AB

vill ej berätta hur många som arbetar på företaget. Den huvudsakliga verksam-
heten är utbildning i styr- mät- och reglerteknik inriktat på folk verksamma i
industrin.

Kontalatperson(er): Kent Johanssorì., Postg. 28, 4LL 06 GÖTEBORG,
031-80 10 L5.

EKA Nobel Skoghall AB

har 225 anställda varav c:a 1"0 arbetar med reglerteknik. Man är en klorfabrik
och tillverkar bl.a. klorlut. Reglering och styrning finns implementerat i ett
styrsystem från Rosemount som man själv konfigurerat. Implementerat firurs
PlD-regulatorer, övervakning och diagnos.

Kontalatperson(er): Staffan Myrenberg, Gunnar Dahlgren, EKA Nobel
Skoghall AB, Box 503, 663 29 SKOGHALL, 054-51 10 00.
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Elforsk

har 8 anställda som arbetar med att lägga ut forskningsprojekt om elöverföring
och distribution på olika institutioner. Man har totalt c:a 100 projekt va,rav 1"0

har anknytning till reglerteknik. Exempel på projekt åh styrning av kraftflöden,
automatiserad distribution, småsignalstabilitet hos HVDC-system, identifie-
ring av jordmagnetiska störningar, aktiva filter för bortfiltrering av övertoner,
och pulsbreddsmodulering av spänningsregulatorer.

Kontalatperson(er): Sten Bergman, Elforsk, Box 1"704, L1"1- 87 STOCK-
HOLM.

Ellemtel Utvecklings AB

har c:a 750 anställda varav inga arbeta,r direkt med reglerteknik. Man är ett
utvecklings- och konstruktionsbolag ägt gemensamt av Telia och Ericsson. Det
man utvecklar ¿ir telekommunikationsutrustning samt delar av AXE-växlar.
Reglerteknik kommer in lite i hur man gör lastdelning mellan olika processorer.

Kontalatperson(er): Bjarne Däcker, Ellemtel Utvecklings AB, Box 1"505,

L25 25 Är,VS¡ö.

Ericsson

Ericsson Prograrnatic AB

har c:a 400 ansiällda varav 4 arbetar med reglerteknik. Den huvudsakliga
verksamheten är mjulvaruutveckling för telekommunikation, men även regler-
teknik och signalbehandling på konsultbasis. Ett reglerproblem inom telekom-
munikation är synkronisering av växlar. Man har en del konsultuppdrag för
Bofors och flygdivisionen vid Saab. För dessa företag har man bl.a. tagit fram
adaptiva regulatorer. Ett projekt som nyligen påbörjats är en fordonssimulator
för lastbilar.

Kontøktperson(er) : Anders Elgcrona, Torgny Ericsson, Ingemar Johans-
son och Jakob Ängeby, Ericsson Programatic AB, Box 1038, 651 15 KARL-
STAD, 054-19 32 00.

Ericsson Radio Systerns AB

har c:a L5000 anställda varav 120 arbetar på forskningsavdelningen. Man har
3 disputerade reglertekniker anställda. Den stora produkten är mobiltelefoni-
system inkluderande växlar, basstatione¡ och mobiler. Man arbetar även med
försvarstillämpningar, personsökare och inomhustelefoni. Reglertillämpning-
arna är bl.a. adaptiva filter för signalbehandling, effektreglering av mobiler,
reglering av köer, samt slutsteg i effektförståi,rkare.

Kontalctperson(er): Torbjörn'Wigren, Ericsson Radio Systems AB, Avd
T/UV, 164 80 STOCKHOLM, 08-757 00 00.
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EuroSim AB

har 35 anställda varav de flesta arbetar med reglerteknik. Här byggs simula-
torer för kärnkraftverk och fosilanläggningar. De flesta kunderna finns bland
process- och kraftindustri samt statliga myndigheter. Man arbetar mycket med
processidentifiering.

Kontalatperson(en): Joachim Lorenzen och Magnus Sterky, EuroSim AB,
Box 62, 61L 22 NYKÖPING, 0L55-78? 00.

Eurotherm

har c:a 60 anställda varav c:a l-0 arbeta^r med reglerteknik. Man säljer industri-
ell mät-, styr- och reglerteknik och åir såväl system- som komponentlevera,ntör.
Förutom ett eget styrsystem säljer man temperaturregulatorer och drivutrust-
ning för varvtalsreglering av elektriska motorer. Många av kunderna fi.nns inom
stål-, gummi-, och förpackningsindustrin. De regulatolet man implementerar
är huvudsakligen av PID-typ. Dessa är utrustade med parameterstyrning och
adaptivitet. Andra komponenter i styrsystemet är olinjär kompensering samt
dödtidskompensering.

Kontalatperson(er): Lars-Göran Elfgren och Johannes Eriksson, Eurot-
herm, Box 24, 232 00 ARLöV, 040-43 54 60.

Exomatic AB

har 40 anställda rlarav 10 arbetar med reglerteknik. Man arbetar med auto-
mation för byggnader, vatten och avlopp, fjärrvärme, eldistribution, och för
industrin. För detta ändamål tillverkas ett eget PlC-system, såväl hårdvara
som mjukvara. Man gör även mjukvara för överordnade styrsystem.I de flesta
fall har man återförsäljare som säljer och konfigurerax upp styrsystemet för
den specifika kunden. Då man får kunder inom nya applikationsområden tar
man ofta hand om dessa själva utan att blanda in återförsäljare. De typer av

regulatorer man implementerar är för det mesta PlD-regulatorer med auto-
tuning. Man kan implementera generella regulatorer i styrsystemet, och bl.a.
har man i en tillämpning implementerat en adaptiv regulator.

Kontalctperson(er): Carl Ohlin, Exomatic AB, Box 64,260 20 TECKO-
MATORP, 0418-61020.

FFA (Flygtekniska ftirsöksanstalten)

har c:a 190 anställda varav c:a 15 arbetar med reglerteknik. Man arbetar
inom områdena aerodynamik, strukturer, akustik och flygsystemteknik med
provning, utveckling och analys. Uppdragsgivare är regering och flygindustri.
Inom området flygsystemteknik arbetar man bl.a. med simulering och inom
området akustik med vibrationsalys och reglering av vibrationer samt noise
cancellation.

Kontøktperson(er): Pavel Sindelar och Lars Gunnar Larsson, FFA, Box
11021", 161 11 BROMMA, 08-634 11 34.
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Finess Långa AB

har 180 anställda varav c:a 5 arbetar med reglerteknik. Man tillverkar mjuk-
papper. För detta ändamål har man två pappersmaskiner. Dessa regleras med
hjälp av ett styrsystem från Siemens. Lite interna anpassningar av styrsyste-
met har gjorts här. Detta hanterar förutom styrning och reglering också över-
vakning och lite diagnos. Vidare är det kopplat till ett informationssystem. De
flesta regulatorer är PID:er.

Kontabtperson(er): TÒrsten Gille, Finess Långa AB, Långsjönäs Pappers-
bruk, 590 40 KISA.

First Control AB

har 6 anställda varav 3 arbetar med reglerteknik. Man utvecklar och säljer
processtyrsystem. Man har dock ej egen hårdvara. Regulatorerna man kan
implementera är synnerligen generella. Speciellt stöd finns för bl.a. adaptiva
regulatorer och neurala nätverk. De flesta kunderna kommer från processindu-
stri och ingenjörsföretag. Man bedriver även forskning om expertsystem och
adaptiv LQ-reglering i ett NUTEK-projekt.

Kontalatperson(er): Gunnar Bengtsson, First Control AB, Klockartorps-
garan L4,723 44 VÄSTERÄS, OZt-tO 05 30.

Fischer & Porter AB

har 15 anställda varav samtliga arbetar med reglerteknik. Man tillverkar pro-
cessinstrumentering, och ár såväl komponent- som systemleverantör. Kun-
derna finns inom process-, stål-, pappers-, cellulosa-, kemi-, läkemedels- och
livsmedelsindustrin. Man har ett eget styrsystem, i vilket man speciellt under-
stödjer implementering av övervakning, PlD-regulatorer, kvotreglering, kas-
kadreglering och autotuning och har även möjlighet att programmera in andra
typer av regulatorer. Systemet är distribuerat.

Kontalatperson(er): Malmgårdsvägen L6-18, BoxLLL24, L00 61 STOCK-
HOLM, 08-601 28 50.

Fisher-Rosemount AB

har c:a 30 anställda varav 2 arbetar med reglerteknik. Ma^n säljer automations-
utrustning till pappers-, cellulosa-, kraft- och gruvindustrin. Man sáljer egna
styrsystem, ställdon och givare och arbetar även som konsult vid installatio-
ner. Det är oftast kunden eller någon tredje part som står för idrifttagning.
f styrsystemet finns bl.a. sekvensstyrning, övervakning, PlD-regulatorer med
auto-tuning samt adaptiva regulatorer.

Kontøktperson(er): Lennart Simonsson, Box 1053, 651 L5 KARLSTAD,
054-1_9 00 90.
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FMV

har c:a 2500 anställda varav c:a 5 är specialister på reglerteknik. Man är ett
upphandlande verk av försvarmateriel och arbetar ej själv d,irekt med regler-
utrustning. Eventuella utprovningar sker av andra myndigheter och företag.
Dock behöver man kompetens i reglerteknik för utvärdering av olika upphand-
lingsalternativ.

Kontabtperson(er): Lennart Lundh och Ingemar Carlsson, FMV Forsk-
ning, LL5 88 STOCKHOLM, 08-782 40 00.

FOA-2

har c:a 1200 anställda varav c:a 30 arbetar med reglerteknik. Man arbetar hu-
vudsakligen med styrda vapen. De två största projekten är intelligens i regler-
system samt autonoma system. Tillämpningarna är bl.a. styrning av missiler
samt undervattensstyrning. Speciellt intresserar man sig för artificiell intelli-
gens.

Kontaletperson( er) : Svante Janberg, Peter Alvå, Sven-Lennart Wirkande,
Antonios Fokas, Sven-Erik Hofmann, FOA-2, L72 90 SUNDBYBERG.

Gambro AB

har c:a 700 anställda varav c:a 6 arbetar med reglerteknik. Man tillverka¡ dia-
lysmaskiner och dialysfilter för att rena blod. Förutom sekvensstyrning arbetar
man med reglering av tryck, flöden, temperatur och konduktivitet. De flesta
regulatorer är modellbaserade PlD-regulatorer med parameterstyrning. Man
har även implementerat en adaptiv regulator för differensflödesstyrning. För
närvarande håller man på att studera dödtidskompensering.

Kontaktperson(er): Jan Sternby, Gambro AB, Box 101 01, 220 L0 LUND,
046-16 90 00.

Gustav Fagerberg AB

har c:a l-50 anställda varav c:a 10 arbetar med reglerteknik. Man är leverantör
av ventiler, flödesmätare och processtyrenheter. Vad gäller styrenheterna så

är man agent för Bailey. Kunderna, som finns i process-, skogs-, livsmedels-,
gruv-, kraft- och stålindustrin, konfigurerar och ställer för det mesta själv in
sina styrsystem respektive regulatorer.

Konto,letperson(er): Nils Olsson och Per-Olof Karlsson, Gustav Fagerberg
AB, Box 12105, 402 4L GÖTEBORG, 031-69 37 00.

Götaverken Energy AB

har c:a 450 anställda varav c:a 5 arbetar med reglerteknik. Den huvudsakliga
verksamheten är styrning och reglering av ång-, soda- och barkpannor samt
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återvinningsanläggningar för papper. Ma,n köper in färdiga styrsystem som
ABB-Master och låter någon konsult programmera upp dem. Dock stå¡ man
själv för specifikationer och idrifttagning. Regulatorerna man arbetar med ä¡
för det mesta PlD-regulatorer med parameterstyrning och framkopplinga^r.
Ibland har man sysslat med adaptiva regulatorer.

Kontaktperson(er): Jan-Ove Dernegård och Sune Ståhl, Götaverken
Energy AB, Box 8734,402 75 GÖTEBORG, 031-50 10 00.

Honeywell AB

har c:a 140 anståillda i Sverige va,rav c:a 20 arbetar med reglerteknik. Man
utvecklar, tillverkar och säljer automationsutrustning på bred front för fas-
tigheter och processindustri. I Sverige arbetar man enbart med försäljning,
kundanpassning och service.

Kontalctperson(er): Leif Daniels, Mats Jönsson och Mikael Rydnemalm,
Honeywell AB, L27 86 SKÄRHOLMEN, 08-ZZ5 55 00.

fndustrial Communication AB

har 4 a¡rställda varav ingen arbetar direkt med reglerteknik. Man tillverkar
och säljer ett operatörsystem, som ibland kopplas samman med reglersystem.
Systemet innehåller rutiner för övervakning och diagnos. Dock har man ingen
support for reglerdesign.

Kontaktperson(er): Thomas Gillblad, Industrial Communication AB,
IDEON, 223 70 LUND, 046-18 25 40.

fnor

har c:a 60 anståi,llda varav c: 20 arbeta¡ med reglerteknik.,Man är återförsäl-
jare för AEG Modicon av automationsutrustning och styrsystem. De flesta
kunderna finns inom processindustrin och livsmedelsindustrin.

Kontalatperson(er): Leif Olsson, Inor, Slipstensgatan 6, Box g125, 200 39
MALMÖ, 040-22 25 00.

IVF

har 190 anställda varav c:a L0 arbetar med reglerteknik. Man är ett indust-
riforskningsinstitut för verkstadsindustrin, och utför forskning och utveckling
på uppdrag av företag, NUTEK och Sveriges Verkstadsindustrier. De regler-
problem man tittat på är bl.a. styrning av flödesproduktion samt reglering av
servon.

Kontøhtperson( er) : Sven-Erik Andersson, IVF, Mölndalsvägen 85, 412 85
GÖTEBORG, 031-83 86 00.
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Jaako Pöyry AB

har c:a 300 anställda i Sverige, 4000 i hela världen, varav c:a 10 arbetar med
reglerteknik. Man är ett konsultföretag som designar fabriker och byggnader
för skogs- och processindustrin. Man hjälper kunderna att välja rätt maskiner,
samt konfigurerar rördragning, elinstallationer och styrsystem, men trimmar
ej regulatorer själv.

Kontøktperson(er): Per Jerkeman och Anders Backlund, Jaako Pöyry
AB, Box 1L30, 1"81" 22 LIDINGÖ, O8-ZOS 28 40.

KABI Pharmacia Biopharma AB

har c:a 600 ansiällda varav c:a 3 a¡betar med reglerteknik. Man arbetar med
tillverkning av tillväxthormoner. Ett styrsystem från Satt-Control används för
att implementera de styr- och reglerfunktioner som behövs för att styra till-
verkningen i fabriken. De flesta reglerloopar reglerar temperaturer, pH, tryck,
löst syre och flöden. Man har haft goda erfarenheter av automatinställning av

PlD-reuglatorer för dessa loopa.r. Ett mer sofistikerat reglerproblem är dose-

ringen av socker för fermentationsprocesser. För detta ändamål har man tagit
fram en modellbaserad regulator.

Kontaktperson(er): Jan-Peter Axelsson, KABI Pharmacia Biopharma
AB, Lindhagensgatan 133, 112 87 STOCKHOLM, 08-695 80 00.

KAME\MA AB

har c:a 500 anstäIlda varav c:a 4 arbetar med reglerteknik. Man tillverkar far-
tygspropellrar med ställbara blad samt datoriserade manöversystem för fartyg.
Man tillverkar även regulatorer och styrdon för stråldriftsbåta.r. Vad gäller de

ställbara bladen för fartygspropellrar samarbetar man med motortillverkare
vid designen av regulatorerna för att reglera belastningen på motorerna. Man
arbetar huvudsakligen med PID-regulatorer.

Kontaletperson(er): Alf Lundin och Folke Sundin, KAME\MA AB, Box
1"0L0, 681" 29 KRISTINEHAMN, 0550-840 00.

Kamyr AB

har c:a 270 anstälida varav c:a l-0 arbetar med reglerteknik. Man konstruerar
och säljer anläggningar för kokning, tvättning och blekning av pappersmâssa
och har egen givarutveckling samt utveckling av simuleringsprogram. Vad gäl-
ler styrsystem väljer kunden oftast styrsystem själv. Leverantören av detta
står normalt för programmeringen. Konfigureringen av styrningen av den de-

lanläggning som Kamyr leverera.r stå,r man dock för själv. Vidare deltar ma.n

i idrifttagning.

Kontaktperson(er): Claes Lysén, Torbjörn Olsson, Box 1033, 651 L5

KARLSTAD.
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Korsnäs AB

har c:a 2000 anställda varav L0 till 20 arbetar med reglerteknik, Ma,n tillverkar
board-paper, trävaror och papperssäckar. I pappersbruket finns det gott om
reglerloopar implementerade i styrsystem från Valmet, ABB och Siemens. Man
har fortfarande kvar en del analoga regulatorer, eftersom det är för dyrt att
stoppa tillverkningen för byte av regulatorer. De fl.esta regulatorerna är PID:er.

Kontaktperson(er): Staffan Schröder, Korsnäs AB, 80L 81 GÄVLE,026-
15 10 00.

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB

har c:a L30 anställda varav ingen arbetar direkt med reglerteknik. Man tillver-
kar fullskalesimulatorer för kä¡nkraftverk. I dessa simulerar man natutligtvis
även den reglerteknik som fi.nns i kärn-kraftverken, men man arbetar inte med
reglerteknik på något djupare plan. Dock arbetar man mycket med dynamiska
modeller för simulering.

K ontaktperson( er) : Håkan Andersson, Kärnkraftsåkerhet och utbildning
AB, 6L1 82 NYKÖPING, 0L55-26 35 00.

Landis & Gyr (Sverige) AB, Division Building Con-
trol

har c:a 850 anställda varav c:a 100 arbetar med installationer av reglersystem
för värme och ventilation av byggnader. I Sverige utvecklar och tillverkar man
ställdon för ventiler. Tillverkning av reglersystem, givare och andra typer av

ställdon år förlagd till moderbolaget i Schweiz eller till andra dotterbolag runt
om i världen. Man har c:a 40 7o av marknaden i Sverige vad gäller värme och
ventilation av byggnader.

Kontalatperson(er): Henrik Gran och Heino Lemberg, Elektronvägen 4,

T4T 87 HUDDINGE, 08_779 OO OO.

LKAB

har 3600 anställda varav c:a l-5 arbetar med reglerteknik. Detta är en gru-
vindustri. Man har en mängd reglerteknik i de flesta förädlingsprocesser. För
detta ändamål arbetar man mycket med matematiska modeller för regula-
tordesign och simulering. De flesta regulatorer implementeras i kommersiella
styrsystem som ABB-Master och Satt-Line. Dessa har man själv konfigurerat
upp. I dagsläget är överordnade styrsystem aktuella. Vidare har man expert-
system inne i loopar. Detta ha,r gett mycket goda resultat. Det planeras att
satsa än mer på styrning och reglering.

Kontaletperson(er): Per Olof Samskog, 981 86 KIRUNA, 0980-710 00.
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Mecel AB (Saab Combitec)

har c:a 30 anstä11d4 varav 5-6 arbetar med reglerteknik. Man arbetar med
fordonselektronik och speciellt med förbränningsmotorer och alla de regler-
problem som är förknippade med dessa. Man har experimentutrustningar till
vilka man kan koppla in olika regulatorer och undersöka deras egenskaper och
har även arbetat med att göra matematiska modeller av vissa ställdon. Med
hjälp av dessa har man kunnat ta fram tidsoptimala regulatorer. För övrigt
har man arbetat med PlD-regulatorer och bl.a. introducerat olinjäriteter i de

samma via fuzzy logic.

Kontaktperson(er): Jan Nytomt, Mecel AB, Box 32,662 00.Ä.MÄ.t, 0532-
160 90.

MEFOS

Inar 74 anställda varav c:a 20 arbetar med automatisering och reglerteknik.
Detta är en stiftelse för metallurgisk forskning. Man studerar metallurgiska
och bearbetningstekniska problem relaterade till förädling av malm till färdig
produkt, t.ex. tunnplåt eiler räls.

Kontalatperson(er): Bo Leden, MEFOS, Box 8L2,951 28 LULEÄ", 0920-
556 40.

MoDo

Ilolrnen Papper AB

har c:a 1000 anställda varav c:a 8 arbetar med reglerteknik. Man tillverkar
tidningspapper och datapapper. Reglering kommer in dels på en basnivå där
man reglerar tryck, flöden, hastigheter och nivåer, dels på en kvalitetsnivå där
man reglerar ytvikt, fukt och tjocklek. På kvalitetsnivån arbeta¡ man med
modellbaserade regulatorer av typ lead-lag och Otto-Smith. Regulatorerna är
implementerade i kommersiella styrsystem.

Kontaklperson(er): Bengt Holmberg, Holmen Papper AB, 763 01 HALL-
STAVIK. 0175-260 00.

Iggesunds Bruk

har c:a 1000 anställda varav c:a 30 arbetar med reglerteknik. Man är ett helin-
tegrerat pappersbruk och tillverkar homogen kartong av hög kvalitet att an-
vändas t.ex. för parfymförpackningar. Regulatorer och övergripande styrning
är implementerad i kommersiella styrsystem levererade av Siemens och ABB.
De flesta regulatorer är PID:er.

Kontøktyterson(er): Bo Bergman, Iggesunds Bruk, Box 1-5, 825 00 IG-
GESUND, 0650-280 00.
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MoDo-Chernetics AB

har 80 anställda varav c:a 5 arbetar med reglerteknik. Man arbetar huvudsakli-
gen med miljövårdssystem, konsulting i elteknik och instrumentering, förbrän-
ning av utsläpp från lackeringsindustrier, samt datorbaserade informations-
och optimeringssystem. Inom den senare underavdelningen tillverkar man da-
torbaserade styrsystem för processindustrin, i vilka man kan implementera se-

kvensstyrning, regulatorer, överva,kning, d.iagnos, optimering och simulering.
Man konfigurer upp styrsystem till de kunder som så önskar och implemeterar
såväl PID:er som modellbaserade och adaptiva regulatorer.

Kontalatperson(er): Jakob Norstedt, Per-Henrik Norberg, Ja,n-Olof
Strömberg, MoDo-Chemetics AB, Box 31"3,849 27 ÖRNSKÖI,OSVK.

Nobel Elektronik AB

har c:a l-20 anställda varav c:a 4 arbetar med reglerteknik. Den huvudsak-
liga verksamheten är utveckling och produktion av kundanpassade system för
elektronisk vägning och reglering. Man är också återförsäljare av hydraulik
och har utvecklat ett eget styrsystem med såväl egen hårdvâra som mjukvara.
Exempel på reglerproblem man arbetat med är styrning av sågverksmaskiner,
omrullningsmaskiner i pappersindustrin, hydrauliska pulverpressar samt tea-
termaskinerier. Speciellt har man goda kunskaper för övergånga.r mellan kraft-
och positionsreglering.

Kontalatperson(er): Bert-Inge Nordström och Henrik Pettersson, Box 423,
69L 27 KARTSKOGA, 0586-888 00.

Nynäs Petroleum AB

har c:a 500 anställda varav 3 arbetar med reglerteknik. Den huvudsa,kliga verk-
samheten är tillverkning av asfalt, smörjoljor, transformatoroljor etc ur råolja.
Man har ett tiotal processanläggningar med c:a L00 reglerloopar för flöden,
tryck och temperatur. I dessa loopar sitter vanligen PlD-regulatorer. Man ar-
beta,r med kaskadreglering, feedforward och parameterstyrning. Man ha,r för
närvarande ett samarbete med Svante Gururarsson vid reglerinstutionen i Lin-
köping rörande generering av optimala börv¿irden for regulatorerna. Arbetet
går ut på att generalisera de statiska modeller man redan har till dynamiska.

Kontalatperson(er): Tomas Montin, Nynäs petroleum AB, L49 82
NYNÄSH.A"MN, 08-52 06 50 00.

Omron Electronics AB

har 23 anställda rlarav 2 arbetar med reglerteknik. Man är leverantör av så-
väl komponenter som styrsystem för industriell automation och säljer även
stand-alone-regulatorer. I styrsystemet finns såväl övervakning, sekvensstyr-
ning som regulatorer implementerade. Vad gäller regulatortyper understödjer
man bl.a. PID med parameterstyrning, autotr:ning, adaptivitet, gainschedu-
ling samt fuzzy-cantrol. Tillverkningen sker i Japan. Nä,r det gäller konfigu-
rering, programmering och idrifttagande av styrsystem arbetar man med s.k.
partners.
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Kontalatperson(er): Gunnar Eriksson och Mikael Ny, Omron Electronics
AB, Försäljningsavd, Vallgatan 9,L7t 66 SOLNA, 08-655 18 00.

Optimus Control

har 4 anställda varav l- arbetar med reglerteknik. Man a,rbetar som konsult vid
upphandling och programmering av styr- och övervakningssystem. De flesta
kunderna finns i kraftindustrin. Man arbetar med reglering av enskilda kraft-
verk, men även med strategier for reglering av hela kraftverkssystem i ä1-

var inkluderande nivåreglering av vattenmagasin. För detta ändamål har man
studerat statisk optimering för börvärdesgenerering. De flesta regulatorer man
implementerar är av PID-typ. Ibland arbetar man med simulering för att testa
designer, men erfarenhetsmässigt har man ej så goda resultat av detta.

Kontalatperson(er): Sven Ferdinandsson, Optimus Control, IDEON, 223

70 LUND, 046-16 85 00.

Perstorp AB

har c:a 2000 anställda varav c:a 10 arbetar med reglerteknik. Man tillverkar
kemikalier, pressmassa, plattor och golv. Styrning, övervakning och reglering,
huvudsakligen PlD-regulatorer, finns implementerat i styrsystem från Roose-
mount och Honeywell.

Kontaletperson(er): Roland Derkow, Reijo Koskinen, Perstorp AB, 284

80 PERSTORP, 0435-380 00.

pidab Instrumentdesign AB

har l-l- anställda varav 6 arbetar med reglerteknik. Man är ett konsultföretag
i reglerteknik för processindustrin. Styrsystem, ventiler, ställdon och givare
köps in. Själv tillverkar man viss elektronik. De regulatorer man arbetar med
är av typen PID.

Kontalatperson(er) : Karin Lilja, pidab Instrumentdesign AB, Neongatan
8, 431 53 MÖIND AL,03L-27 30 15.

Prevas AB

har 60 anställda varav c:a l-0 arbetar med reglerteknik. Man är datakonsult
med iruiktning mot industriella styrsystem. Man är ansvarig för vissa delar i
ABB-Master, men gör även hela styrsystem åt kunder som t.ex. Atlas Copco.
I programvaran implementeras ofta sekvensstyrning, regulatorer, övervakning
och diagnos.

Konta.lctperson( er) : Göran Lundin, Prevas AB, Klockartorpsgatan 14, 723
44 VÄSTERA.S,
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Pronyx Industrisystem AB

har 65 anståillda va,rav nästan alla arbetar med reglerteknik. Man är konsulter
i styrsystembranschen. De flesta kunder finns i järn-, stål-, gas- och oljeindu-
strin. Förutom programmering av traditionella styrsystem som ABB-Master
erbjuder man kunderna ett expertsystem utvecklat i G2 som ger råd om över-
gripande styrning. Detta expertsystem inte bara flltrerar bort onödiga ala.rm
utan samlar även på sig erfarenheter under tiden det kör för att kunna ge

bättre och bättre råd.

Kontaktperson(er): Bengt-Egon Kåirnpe, Pronyx Industrisystem AB,
Åkervägen 2,I49 45 NYNÄSHAMN, 08-52 06 65 00.

Qualtech Jan Hill AB

har 2 anställda varav l" arbeta¡ med reglerteknik. Man åir konsult i processtek-
nik och instrumentering för massa- och pappersindustrin och arbetar mest med
projektering. Förutom PlD-regulatorer har man arbetat med minstakvadrat-
reglering, adaptiv reglering, parameteranpassare, diagnos och utbildningssi-
mulatorer. För dessa ändamål har man arbetat mycket med modellutveckling.

Kontaktperson(er): Jan Hill, Qualtech Jan Hill AB, Box 7001, 850 07

SUNDSVALL, 060_17 22 28.

Rossing & Jansson AB, Ingenjörsfirman

har I anställda varav 5 arbetar med reglerteknik. Man säljer reglerutrustning,
givare, och ventiler till industri och sjöfart för reglering av nivåer, tryck och
flöden. Man är återförsäljare för en del tyska företag, bl.a. Baelz Automatik.

Kontahtperson(er): Jan-Olof Bäckström, Ingenjörsfirman Rossing &
Jansson AB, Box 83, 425 02 HISINGS KÄRVA, 031-57 02 20.

Saab Automation AB

har 25 anståillda varav l-3 arbetar med utveckling. Här tillverkas produlter
för automatisk identifiering såsom punktkodsläsare och streckkodsläsare. Man
har också support för ett gammalt PlC-system. Dock sker ingen nyutveckling
inorn detta område.

Kontaktperson(er): Utf ölén, Saab Automation AB, Box L0L7, 551 1-1

JÖNKÖPING, 036-r.9 42 89.
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Saab Scania AB

Saab Scania Aircraft AB

har c:a 1800 anställda varav c:a 5 arbetar med reglerteknik. Man utvecklar
och bygger civila flygplan. För närvarande arbetar man med Saab 2000 och
Saab 340 B.

Kontaktperson(er): Lars Grimstedt och Ulf Persson, Saab Scania Aircraft
AB, 581" 88 LINKÖPING, 013-L8 00 00.

Saab Scania Military Aircraft AB

har c:a 3700 anställda varav c:a 7 arbetar med reglerteknik. Man utvecklar
och bygger militärflygpla¡r. Man har goda modeller av fl.ygplanen man bygger
och använder dessa dels för modellbaserad design av regulatorer dels för si-
muleringar. För närvarande arbetar man intensivt med JAS 39 Gripen. Hår
använder man för farthållningen en PlD-regulator med parameterstyrning, och
för stabiliseringen av flygplanet en regulator baserad på'linjärkvadratiska me-
toder. Vidare förekommer lite olika olinjära styrlagar. Det finns inga adaptiva
regulatorer i flygplanet. Förutom utvecklingsarbete och produktion ägnar man
sig också åt teknikstudier.81.a. har mannyligen informerat sig om.H-.

Kontaletperson(er): Bo Gra.nbom, Stefan Ljung och Lars Rundqwist,
Saab Scania Military Aircraft AB, 581- 8S IINKÖPING, 01"3-18 00 00.

Scaniadivisionen

har c:a 9000 anställda varav c:a 30 arbeta,r med reglerteknik. Man utvecklar
och producerar lastbilar och bussar. Reglerteknik anvåinds dels i produktions-
apparaten, dels i produkterna. Vad gäller produktionsapparaten förlitar man
sig i stor utsträckning till underleverantörer. I produkterna fi.nns regulatorer
främst i motorer, bromssystem och växellådor.

Kontalatperson(er): Kaj Holmelius, Saab Scania AB, Scaniadivisionen,
151 87 SÖDERTÄLJE, 08-553 810 00.

Saab-Ericsson Space AB

har c:a 350 anställda varav c:a 5 arbetar med reglerteknik. Man arbetar med
rymdteknologi och speciellt satelliter och raketer för dessa. I Göteborg tillver-
kas motorer och datorer. I Linköping tillverkas separationssystem och styrsy-
stem. De flesta regulatorer man designar är modellbaserade. Va^nligen imple-
menterar man olinjära regulatorer för kurshållning och linjära PlD-liknande
regulatorer för st abilisering vid uppskjutning.

Kontaktperson(er) : Anders Helmersson och Peter Möller, Saab-Ericsson
Space AB, LINKÖPING, 013-28 64 74 respektive 405 15 GÖTEBORG, 031--

37 00 00.

Saab Instrurnents AB

har c:a 350 anställda varav 5 till 10 arbetar med reglerteknik. Man tillver-
kar olika typer av försvarsprodukter, bl.a. styrsystem för ubåtar och flygplan
samt sikten för målföljning. Kunderna i Sverige är vanligen FMV, Saab och
Kockums.

22



Kontalctperson(er): Bengt Andersson, Saab Instruments AB, Box 101"7,

551" 11 ¡ÖwXÖpnVG, 036-1-9 41 00.

Saab Marine Electronics AB

har c:a 1"60 anställda varav 30 arbetar med utveckling. Man tillverka,r nivå-
mätare för lasttankar och tankar till raffinaderier. Den enda reglertillämpning
man har är att man övervakar nivåer i tankar och styr pumpa,r för att undvika
att tankar töms respektive blir överfulla.

Kontaktperson(er): Leif Leksell, Saab Marine Electronics AB, Gamle-
stadsvägen L8 B, Box 13045, 402 5L GÖTEBORG, 031-37 00 00.

Saab Missiles AB

har c:a 400 anställda varav c:a 15 arbetar med reglerteknik. Man arbetar med
att styra missiler. För deita ändamål arbetar man mycket med simulering
och identifiering. Man använder såväl PlD-regulatoret som mer sofi.stikerade

modellbaserade regulatorer som LQ och l/-. Vissa olinjära fixar förekonuner
också. För att skatta mållägen.arbetar man också med Kalmanfilter.

Kontøklperson(er): Henrik Jonson, 013-28 62 56, Per Börjesson, Bertil
Ekstrand och Jan-Erik Eriksson, Saab Missiles AB, 58L 88 IINKÖPING.

Saab Tbaining Systems AB

har c:a 200 anställda varav 50-60 arbetar med utveckling av simulatorer för
försvaret. Man arbetar mycket med dynamiska modeller men ej med regler-
teknik i traditionell bemårkelse.

Kontalctperson(er): Lennart Arvidsson, 036-19 46 00, Saab Training
Systems AB, Box 2049,56L 02 HUSKAVARNA.

SA Marine AB

har 50 anställda varav ingen arbeta¡ med reglerteknik. När man behöver regler-
teknisk kompetens hyr man in konsulter. Den huvudsakliga verksamheten åi¡

undervattensteknik för försvaret. Man har bl.a. arbetat med autopiloter för
autonoma undervattensfarkoster. Regulatorn för derura var digital och im-
plementerades i egen hårdvara. Vidare var den baserad på hydrodynamiska
modeller för farkosten.

Kontalctperson(er): Tord Olsson, SA Marine AB, Box 627, 26L 26

TANDSKRONA, 0418-240 10.

Satt Control AB

har c:a l-000 anställda varav c:a 8 arbetar med reglerteknik. Man tillverkar och
levererar styrsystem för industrin och har egen hård- och mjukvara. Vidare gör
man anläggningsprogrammeringför kunderna. Man har ingen egen tillverkning
av givare eller ställdon. Dels finns det färdiga burkar med PlD-regulatorer med
autotuning, dels finns det möjlighet att i styrsystemet Satt-Line programmera
in mer generella regulatorer som t.ex. adaptiva regulatorer.
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Kontaletperson(er): Ulf Hagberg och Lars Pernebo, Satt Control AB, 205

22 MALMÖ ,040-22 20 00.

SCA

har c:a 10000 anställda va,rav c:a l-00 arbetar med reglerteknik. Man tillver-
kar och säljer cellulosa och papper. För att styra massaframställringen och
pappersmaskinerna har man olika styrsystem. Dessa köper man in från olika
tillverkare. Dock konfigurerar och programmera,r man själv upp dem. För de-

sign av system arbetar man med simulering. Ma¡r ha¡ såväl statiska som dyna-
miska modeller. De regulatorer man implementerar är ofta av PID-typ. Man
har ingen gemensam forskning eller utveckling inom koncernen. Istållet sam-
arbetar man med träforskningsinstitutet (STFI).

Kontøktperson(er): Per Olof Wedin, SCA grafiska, Skepparplatsen 1, 85
188 SUNDSVALL, 060-19 32 19.

Sectra AB

har c:a 40 anställda varav 5 arbetar med reglerieknik. Verksamheten finns
uppdelad på 3 huvudaffärsområden: medicinsk bildteknik, datasäkerhet och
styrning av klimatanläggningar. Reglertillämpningarna finns dels inom det
sistnämnda affärsområdet, dels i form av enstaka konsultuppdrag för företag
som ABB och Sydkraft. Som exempel kan nämnas laststyrning av elektriska
laster. Vad gäller styrdatorer för klimatanläggningar tillverka,r man egen hård-
vara och mjukvara. Dock sköter man inte den anläggningsspecifika proglam-
meringen själv. Detta görs av återförsäljare, bl.a. Diana Control i Malmö. De
flesta regulatorer som implementeras är av PID-typ.

Kontalatperson(er): Bengt Bengtsson och Håkan Johanson, Sectra AB,
Teknikringen 2,583 30 LINKÖPING, 013-23 52 00.

SEMKO

har c:a 300 anställda varav ingen arbetar direkt med reglerteknik. Man är ett
provningsvaruhus och hjälper tillverkare av olika produkter att klara mark-
nadens krav. Vissa provningssystem är automatiserade, men den reglerteknik
som finns i dessa behärskar man inte själv.

Kontaktperson(er): Dag Björklöf, SEMKO, Box 1-103, L6422 KISTA, 08-
750 00 00.

Sensor Control AB

har l-0 anställda varav ingen a,rbetar direkt med reglerteknik. Man tillverkar
bildbehandlingssystem för robotstyrning. Dessa görs huvudsakligen på upp-
drag av ABB Robotics.
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Kontøktperson(er): Christer Pettersson, Sensor Control AB, Pilgata^n 8,

72L 30, VÄSTER,A.S.

SIK

har 1"00 anställda varav 3 till 4 arbetar med reglerteknik. Man á,r ett bransch-
forskningsinstitut inom livsmedelsbranschen. Reglerteknik kommer in när man
studerar livsmedelsprocesser som mejerier och bagerier. Man har samarbete
med såväl industri som högskola.

Kontaktperson(er): Christina Skjöldebrand, SIK, Box 5401, 402 29 GÖ-
TEBORG, 031-35 56 00.

SKF

har c:a 2600 anställda i Sverige, varav ett antal a¡betar-med reglerteknik. Ma¡r
tillverkar rullager och kullager. För tillverkningen av dessa har man utarbetat
ett eget styrsystem som heter MTC, men man använder även kommersiella
styrsystem från t.ex. Siemens.

Kontaktperson(er): Henrik trYisk, SKF, 41"5 50 GÖTEBORG, 031-37 1"0

00.

Sockerbolaget AB

har c:a 1000 anställda varav L2 arbetar med reglerteknik. Ma,n producera^r
socker- och foderprodukter av betmaterial. För detta ändamål har man köpt
in färdiga styrsystem, som man dock själv konfi.gurerat och programmerat.
Bland reglerkretsar kan nämnas reglering av flöden, nivåer och pH-värde. För
närvarande arbetar man mycket med att få de olika styrsystemen att kommu-
nicera med varandera. Man ser online-programmering av styrsystem som en
viktig egenskap, som inte alla styrsystem har.

Kontaktperson(er): Bengt-Olof Bohlin, Sockerbolaget A.B, Box 202, 233
24 SVEDALA, 040-40 40 00.

SSPA Maritime Consulting AB

har c:a 70 anställda varav 10-15 arbetar med reglerteknik. Man arbetar som
konsulter i marinteknik. En stor del av arbetet består i simuleringsstudier av
ubåtar, ytfartyg, såväl civila som militära, samt torpeder. Vidare tar man fram
styr- och reglerstrategier för fartyg och torpeder. De regulatorer man tar fram
är såväl konventionella regulatorer av typ PID som mer moderna adaptiva
regulatorer och modellbaserade linjärkvadratiska.

Kontøktperson(er): Claes Kåillström, SSPA Ma,ritime Consulting AB,
Box 2400L, 400 22 GÖTEBORG, 031-63 95 00.
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STFI (Tbäforskningsinstitutet )

har c:a 240 anställda varav 2 arbetar med reglerteknik. Man arbetar med forsk-
ning och utveckling för massa- och pappersindustrin. Dessutom bedriver man
forskarutbildning; man har mellan 50 och 60 doktorander. De områden man
arbetar inom är bl.a. kemiteknik, modellering, processtyrning, informations-
teknologi och mätteknik. Man arbetar mycket med modeller för att beräkna
optimala arbetspunkter, övervakning och diagnos samt träning och utbildning.

Kontaktperson(er) : Sven-Gunnar Edlund, Jan-Erik Gustafsson, Einar
Jung och Vikram Kaul, STFI, Box 5604, 114 86 STOCKHOLM, 08-67 67
000.

Stora

Billerud AB

har 5225 anställda varav c:a 50 arbetar med reglerteknik. Ma.n tillverkar väts-
kekartong och säckpapper. Man är ett s.k. integrerat bruk, d.v.s. man tillverkar
såväl pappersmassa som papper. Man har själv hjälpt till att konfigurera upp
styrsystemen för bruket. Dessa iir implementerade i kommersiella styrsystem
som ABB-Master. De flesta reglerloopar åir PID:er.

Kontaletperson(er): Jan-Eric Johansson, Billerud AB, 663 00 SKOG-
HALL, 054-51 40 00.

Stora Feldmühle Hylte AB

har c:a 1000 anställda varav c:a 5 arbetar med reglerteknik. Man tillverkar
tidningspapper. De reglerloopar man arbetar med är reglering av nivåer, tem-
peraturer och pH. Man sysslar huvudsakligen med underhåll. Konfigurering
av nya styrsystem sköts normalt av konsultfirmor.

Kontaktperson(er): Johan Wieslander, 0345-1-90 00, Stora Feldmühle
Hylte AB, 31,4 00 HYTTEBRUK.

Stora Teknik AB

har c:a 200 anställda varav 3-5 a,rbetar med reglerteknik. Företaget a^rbetar
med central utveckling för Stora-koncernen, som är en koncern som arbetar
med skogsprodukter och som har totalt c:a 20000 anstállda i Sverige och 40000
i hela världen. För närvarande är man speciellt intresserade av operatörssnitt,
expertsystem och PPl-regulatorer, det senare i samarbete med Institutionen
för reglerteknik i Lund.

Kontalctperson(er): Lennart Haglund (Avd-chef) 0533-881 00, Jens Pant-
zare och Karl-Heinz Rigerl, Stora Teknik AB, Box 601, 661 00 SÄFFLE resp.
791 80 FALUN.
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Sunds Defibrator Industries AB

har c:a l-300 anställda varav 15-20 arbetar med reglerteknik. Man levererar
maskiner och processer för cellulosaindustrin. Vad gäller styrning och reglering
köper man för det mesta in kommersiella styrsystem från Siemens eller ABB.
Ibland pïogrammera,r man upp egna system. Man arbetar med modeller för
optimala arbetspunkter. För övrigt används för det mesta PlD-regulatorer
med autotuning och man har daliga erfarenheter av adaptiva regulatorer. För
att simulera olika konstruktioner arbetar man med program skrivna i C.

Kontalatperson(er): Thomas Karlsson, Sunds Defibrator Industries AB,
851 94 SUNDSVATL, 060-L6 50 00.

Svenska Kraftnät

har 150 anställda varav c:a 10 arbetar med reglerteknik. Man har ansva¡et för
det svenska storkraftnätet. Speciellt har man systemansvar beträffande effekt-
balans och driftsäkerhet. För detta äindamål gör man analyser i dynamiska
modeller av kraftnätet. Dessa används som underlag för de krav man ställer
på elleverantörer och konsumenter. 81.a. studerar mËrr turbin- och spännings-
reglering samt SVC:er.

Kontalatperson(er): Dag Holmberg, Svenska Kraftnät, Box 526, L62 L5

VÄttINGBY.

Svenskt Stål AB (SSAB)

har c:a 10000 anställda varav det ä,r svå,rt att ha en uppfattning om hur många
som arbetar med reglerteknik. Ingen egen utveckling bedrivs vad gäller regler-
teknik. Istället köper man in färdiga styrsystem från t.ex. Siemens eller ABB
Drives. Man konfigurerar själv styrsystemen. Dock står leverantören för den

reglertekniska komp etensen.

Kontaktperson(er): Äke Sander, Svenskt Ståt AB, Box 16344, 103 26

sTocKHoLM, 08-789 25 00.

Sydkraft AB

Electro Sandberg AB

har c:a 1100 anställda varav c:a 3 arbetar med reglerteknik. Man arbetar hu-
vudsakligen med elinstallationer från lågspänning till400 kV. Via de tre dot-
terbolagen ES Automation, ES Teknik och ES Kraft sysslar man med regler-
tekniska tillämpningar inom process- livsmedels- och tillverkningsindustrin,
samt inom kraftindustrin. Implementeringarna sker dels i ett eget styrsystem
dels i styrsystem som Satt-Line, ABB-Master etc. Regulatorerna som imple-
menteras är av typen PID,F\zzy, Neural Net och modellbaserade. Man arbetar
även med övervakning och sekvensstyrning.

27



Kontølctperson(er): Martin Jervill, Electro Sandberg AB, Thaktorvägen
7, 222 60 LUND, 046-30 54 40.

Sydkraft AB

har c:a 5600 anställda varav 2 arbetar med reglerteknik vid utvecklingsav-
delningen. Man arbetar huvudsakligen med produktion och distribution av
elkraft. De reglerproblem man studerar är reglering av spänningar vid tur-
biner och transformatorstationer, samt reglering av vattennivåer för vatten-
kraftverk. Regulatorerna i kraftstationerna är egenhändigt tillverkade. Man
använder ofta dynamiska modeller för att simulera.

Kontalctperson(er): Sture Lindahl, Bo Eliasson, Magnus Akke, Sydkraft
AB, Carl Gustafs väg 1,2L7 42 MAIMÖ.

Sydkraft Konsult AB

har c:a 300 personer anställda varav c:a L0 arbetar med reglerteknik. Här
arbetar man med styrning och reglering av energiprocesser inom värme- och
vattenkraftverk samt fjärrvärme. Man använder dynamiska simuleringar base-

rade på genomtestade modeller.

Kontaktperson(er): Ann-Britt Östberg, 040-25 59 76, Peter Engström,
040-25 59 01, Jan Tuszyúski,040-25 58 92, Sydkraft Konsult AB, Carl Gustafs
väg 4,205 09 MAIMÖ.

Södra Cell AB (Södra Skogsägarna)

har c:a 1-200 anställda varav c:a 5 arbetar med reglerteknik. Man ä,r a^nsvarig för
de tre bruken i Mörrum, Värö och Mönsterås, och framställer där sulfatmassa.
Man har styrsystemet ABB Master, i vilket man implementerat styrning, re-
glering och övervakning. 99 % av regulatoterna är PID:er. De mer avancerade
regulatorerna, t.ex. adaptiva, har tagits fram av STFI.

Rontaletperson(er): Jan Jonasson, Södra Cell AB, 290 7L MÖRRUM.

Telub AB

har 1300 anställda varav c:a l-00 arbetar med reglerteknik i någon mening.
Man arbetar med tekniktjänster till försvaret samt civil telekommunikation
och datamateriel. Reglerteknik kommer huvudsakligen in i reglering av ra-
darst ationer s amt övergripande styrning i ledlingssystem.

Kontaletperson(er): Sune Ekfeldt, Telub AB, Box 138L, L7L 27 SOINA.

Tetra Laval AB

har c:a 4000 anställda varav c:a L5 arbetar med reglerteknik. Man tillverkar
och utvecklar förpackningsmaterial samt förpackningsmaskiner för att tillverka
förpackningar. I de kontinuerliga fyllningsprocesser man arbetar med har man
ofta kunnat lösa styr- och reglerproblemen med sekvensstyrning. Dock funde-
rar man på att gå över till feedback-lösningar i nästa generation av produkter.
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Kontalatperson(er): Per Andersson, Tetra Laval AB, Ruben Raussings
gat"a,22L 86 LUND,046-36 10 00

Tillquist Process AB

har c:a 1"00 anställda varav c:a 40 arbetar med reglerteknik. Man är agent för
ett tyskt företag och levererar styr-, mät- och reglerutrustning till processin-
dustrin och åtar sig även att konfigurera och ta i d¡ift hela anläggningar. De
flesta regulatorer man implementerar är av typen PID med ev. autotuning.

Konløktperson(er): Per öster, Tillquist Process AB, Box 1200, 1-64 28

KISTA, 08-750 05. 00

Tour & Andersson AB

har c:a 1300 anställda i hela världen varav c:a 5 arbetar med reglerteknik. Man
utvecklar och säljer produkter för värme och ventilation av byggnader. För
detta ändamål har man kompletta styrsystem, givare och ställdon i sitt sor-
timent. Styrsystemet är datoriserat och sköter övervakning, dataloggning och
kommunikation med lokala processorer, dåi,r regleralgoritmerna ofta är imple-
menterade. De vanligaste regulatorerna är PID-regulatorer. Man har nyligen
även tagit fram en polplaceringsregulator med autotuning.

Kontalctpereon(er): Lars Halling och Anders Wallenborg, Tour & Anders-
son AB, Reglerdivisionen, Jägershillsgatan L8, 2L3 75 MALMÖ, 040-38 68 50.

Thflin armatur

har 4 anställda varav ingen arbetar med reglerteknik. Man är återförsäljare av
reglerventiler för cellulosaindustrin och den kemiska industrin.

Kontøletperson(er): Ulf Gallén, Tuflin armatur, Box 92087, 1-20 07
sTocKHoLM, 08-669 19 30.

Vattenfall AB

har c:a 10000 anställda varav c:a 20 arbetar med reglerteknik. Den huvud-
sakliga verksamheten är produktion och distribution av elkraft och och kraft-
värme. Förutom de traditionella reglerproblem för kraftindustrin arbetar man
även med modeller för övervakning.

K ontaletpers on ( er ) : Bengt Melkersson, Vattenfall AB, Ringhalsverket 4,3,
430 22 VÄRöBACKA.
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VME Svenska AB

har c:a 5000 anställda varav 2-3 arbetar med reglerteknik. Man utvecklar och
tillverkar entreprenadmaskiner. Reglerteknik kommer in i motorer, växellådor
och hydraulik. Man arbeta¡ väldigt lite med matematiska modeller. Regula-
torerna implementeras antingen i egen elektronik eller i form av hydrauliskt-
mekaniska system.

Kontaktperson(er): Piero Keever, 01"6-1-5 L0 00, VME Svenska AB,
Munktellstorget 2,531 85 ESKILSTUNÀ .

Volvo

Teknisk Utveckling AB Volvo

har 200 anställda varav 7 arbetar med reglerteknik. Man arbetar med grund-
läggande systemlösningar, intelligenta farthållare, automatisk bränsleinsprut-
ning, fordonsdynamik, aktiv hjulupphängning, fyrhjulsdrift och klimata,nlägg-
ningar. För dessa ändamål har man adekvata matematiska modeller till hjätp.
Beträffande implementering av dessa styrsystem sker detta i lokala processorer
som kommunicerar via bussar. Man talar mycket om lokal intelligens.

Kontalctperson(er): Ulf Palmqvist och Per Persson,036L-772 40 00, Tek-
nisk Utvecklign AB Volvo, 405 08 GÖTEBORG .

Volvo Flygrnotor AB

har c:a 2500 anställda varav c:a 3 arbetar med reglerteknik. Man tillverkar
och utvecklar civila och militära flygmotorer. För närvarande håller man bl.a.
på att titta på reglerdesign med hjälp av H* i samarbete med Chalmers.

Kontaktperson(en): Gerry Örnberg, Hans Gebring och Melker Härefors,
0520-940 00, Volvo Flygmotor AB, 46L 81 TROLLHÄTTAN.

Volvo Lastvagnar AB

har c:a 20000 anställda varav c:a 3000 i Sverige och 10-15 arbetar med regler-
teknik. Den huvudsakliga verksamheten är utveckling och produktion av last-
bilar och bussar. Mari arbetar med dynamiska modeller för såväl hytter, moto-
rer, transmission och vagnar. Vad gäller hytter och vagnar tittar man bl.a. på

fiädring. Vidare studerar man ljudstörningar. Vad gäller reglerteknik kan föl-
jande reglerproblem urskiljas: låsningsfria bromsar, hastighetsbegränsare, kon-
stantfarthållare, automatiserade "manuella" växellådor, och elektronisk diesel-
motorstyrning.

Kontaletperson(er): Carl-Fbedrik Mannerfelt, 031-66 60 00, Volvo
Lastvagnar AB, Avd 26973-02,405 08 GÖTEBORG.
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Á,F-Industriteknik

har 250 anställda varav 5 till 10 a,rbetar med reglerteknik. Man är konsult i
elektronik och mjukvara. Kunder är t.ex. ABB, Ericsson och Pha¡macia. Nåi,r

regulatorer behövs är dessa för det mesta PID:er och de implementeras i egen
hård- eller mjukvara. I några enstaka fall har man tagit fram mer komplicerade
regulatorer som t.ex. Kalmanfilterbaserade.

Kontøktperson(er): Magnus Ankarstrand, .A"F-Industriteknik, Box g68,

LgL 29 SOIIENTUNA, 08-657 15 00.
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Appendix A - Företag som säljer automationsutrustning

Följande lista är reproducerad med välvilligt tillstånd från Elektroniktidningen.

I l-lür är företâgen son süljer
automationsutrustning till svensk
industri. Listan är lång, ungeftir
130 företag. Några av företagen
lìar ett t¿inìligen komplett sorti-
rìlcnt âv autolnationsprodukter.
Andra ¿ir nischföretag som sPe-

cialiserât sig p¿i ett speciellt om-
råde.

Idag är industriautontation ett
område som kräver ett mycket
brett kunnande. Det företag som
ska installera en komplett anlägg-

ning mirste ha kunskaper inon irt-

lniDstone styrsystem, reglenek-
nik, motorstyrning, progralnme-
ring, datorteknik och datakom-
munikation.

Fortfarande ¿ù det styrsystenìet
son är ryggraden i verksanlhe-
ten. Så gott som alla fijretagen
säljer programmerbara styrsYS-

tem, positioneringssystem, regu-
latorer eller stöne reglersystem.

I listorna intar positionerings-
systemen en särställning. Om ett

företag bârâ säÌjer en enda tYP av

styrsystem, eller till och med ba-

ra en enda produkt, så ür den pro-

dukten i många fall just Positio-
neringssystent. Det Pckar På att
motorstyming ¿ir ett omr¡ìde soln
krliver specialistkunskaPer.

Den näst poptll¿iraste Produk-
tcn ür faktiskt datanäten. Det av-
speglar tcknikens utveckling. Ut-
bytet av information mellan dato-
rer och styrsystem blir en allt vik-
tigare del av anläggningen.

a

De vanligaste datanäten i
svenska fabriker bygger på Ether-
net. En stor del av företagen för
också Ethernetprodukter. Det iìr
då frågan om nät På ganska hög
niv¿i som binder ihop styrsystem
med datorer. Och datorer nred

datorer.
På lägre nivåer, som fältbus-

scn, en förbindelse nrellan stYr-

syslem och styrsystenì eller mcl-
lan styrsystem och ¡ntelligentr
givare, iir det Profibus som fått

oaa
oo

det största genomslaget. Åtmin-
stone största antalet återlörsül-

.jare.
Ett stort sortìment betYder inte

nödvändigtvis att marì behiirskar
alla produkte ma lika bra. Det
lönar sig med andra ord k¿inna

företagen på pulsen. En gYllene
tillftilÌe äger rum nu i veckan.
Många uv företagen finns På
rnriss¡n ScaDxutontatic soln slår
upp ponarna i Stockholm den l6
november. ÐAG ToUER
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ABB Automation,021-34 20 00

Abramat¡c, 08-740 58 00

Acal Auriema, 08-25 27 50

Aclron,031-500 700

Adec Automat¡on, 01 55-269 070

Aktiv Elektronik , 0q-704 48 0Q 
"

Allen-Bradley, 08-632 65 50

Alnab Armatur-lnstrument,
031-44 94 50

Alvetec, 08-627 51 10

AMP Svenska, 08-580 833 00

Aratron, 08-98 18 75

Atlas Copco Controls,
08-682 64 00
Autic System, 0155-21 49 90
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Bei¡er Electronics,040-35 86 00

Berger Lahr, 04216 22 30

BevingCompoteçh,98.-3.1 47..8Q... ., :,:
Beving Elektronik,08'680 06 00

Binär Elektronik, 0520-203 70

B¡t.Scandinav¡a, 98-54.q æ-3 05 -.. . .
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Caldaro, 08-30 57 80 
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Capax lnstrumenl,0Sl-49 02 50

CHS Controls, 042-15 12 80 :'
CLC Products, 08-92 06 65

cLc*sy919m-s-,0171-?7373.., i:
Comator Process, 042-18 51 00 i'
Conrad Ekengren, 08-767 01 85

CRM System, 08-792 27 g0 '
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Appendix B - Företag som arbetar med industrirobotar

Följande lista är reproducerad med välvilligt tillstånd från SWIRA.
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Manufacturers,
Distributors and
Consultants of Robotics

aa aa a a
ABB Production Development a a

aa a a a aa a a a a aa a a a a aABB Robotics Svenska AB

a a o aa a aa a a a a a a
Electrolux lnd Systems AB

a aa
Enator lnduslriteknik AB

aaEWAB, Ejvin Wahrén AB

a a aa a a a aa a a a a a a
FANUC Robotics Sweden AB a a a

a aa a aa aHanter lT AB

a
IBM Svenska AB

a a aa aa a
IPS Mechalronics AB

a a aaa a a
IRB Teknik AB

a
Konsult BL AB

a aaa aLöfqvist Engineering AB

o a aa aa a aMecatron Systemhus AB

aa a aa a a a aMecmatic lr4achine AB a

a a aa a
MHU Robotics AB a a

a a
Monlera Autonration AB

oa a a a
Neos Robotics AB a a a

a aa a a
ONICO Aulomation AB a a a a a

a a a aa a aa a a o a aRobotkonsult AB

a a o aa a a a
Torsteknik AB a a o a

a aa a a a
Transman AB a a a a

a
Qualisys AB

a aa aa a o
Wemo Automation AB a
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Medlemsförteckning/
List of members

ABB Production
Development AB
Factory Automation
721 8l Västerås
Telefon 021-32 87 0l
Telefax 021-32 85 2l

ABB Robotics AB
12168 Västerås
Telefon 021-34 40 A0

Telefax 021-13 25 92

AMU Torpshammar
Box 19

840 13 Torpshamrnar
Telefon 0691-205 70

Atlas Copco Berema BMI AB
Box 703

39127 Kalma¡
Telefon 0480-159 10

Telefax 0480-24674

Bohus Automation AB
Ãgatan 32

43135 Mölndal
Telefon 031-87 75 40

Telefax 031-8'1 55 33

Chalmers Tekn Högskola
41296 Göteborg
Telefon 031-1721290
Telefax 03I-7'1238 19

EWAB Engineering AB
Box 159

592 00 Vadstena
Telefon 0143-125 30
Telefax 0143-120 60

Blectrolux Ind Systems AB
105 45 Stockholm
Telefon 08-738 60 00
Telefax 08-738 65 94

Enator Industriteknik AB
Kronborgsgränd 1

164 87 Kista
Telefon 08-703 65 31

Telefax 08-632 15 88

Bricsson Mobile Commun. AB
Box 28

69201, Kumla
Telefon 019-841 00

Telefax 019-757 60

Exportrådet
Box 5513
1 14 85 Stockholm
Telefon 08-783 85 00
Telefax 08-662 90 93

FANUC Robotics Sweden AB
Bultgatan 40 B
442 40 Kungälv
Telefon 0303-949 10

Telefax 0303-949 15

Högskolan i Karlskrona/R
Inst f tekn
Box321
37 | 25 Ka¡lskrona
Teleion 0455-780 00

Högskolan i Skövde
Box 408
541 45 Skövde
Telefon 0500-47 7674
Telefax 0600-47 7630

IBM Svenska AB
Datavägen 11

115 87 Järfälla
Telefon 580-21000
Telefax 580-232l0

IPS Mechatronics AB
Box L23
145 01 Norsborg
Telefon 08-531 89300
Telefax 08-531 845i8

IRB Teknik AB
Box2126
183 02 Täby
Telefon 08-1921090
Telefax 08-79224 59

IVF/KTH
100 44 Stockholm
Telefon 08-21 82 65

Telefax 08-20 22 27

IVF-Göteborg
Mölndalsvägen 85

412 85 Göteborg
Telefon 031-83 86 00

Telefax 031-407816

B L Konsult AB
Box 10 50
69224 Kumla
Telefon 019-57 01 80

Telefax 019-57 00 64

Linköpings Tekn Högskola
IKP
58i 83 Linköping
Telefon 013-28 10 00

Telefax 013-28 11 0i

Lunds Universitet
Box 118

221 00 Lund
Telefon 046-10 85 95

Telefax 046-10 45 29

Löfqvist Bngineering AB
Box 3005
696 03 Åmmeberg
Telefon 0583-345 00

Telefax 0583-34285
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MHU Robotics AB
Mailslingan 24
183 66 Täby
Telefon 08-630 08 30
Telefax 08-630 03 15

Mecatron Systemhus AB
Polhemsgatan 1

392 39 Kalmar
Telefon 0480-107 60

Telefax 0480-286 02

Montera Automation AB
Sigurdsgatan 31

721 30 Västerås
Telefon 021-129490
Telefax 021-17 53 42

NUM Norden AB
Box 503

642 00 Flen
Telefon 0157-12470
Telefax 0151-110 47

Nederman & Co, AB Ph
Syclhamnsgatan 2
252 28 l{elsingborg
Telefon 042-1206 00
Telefax 042-14'79 7l

Neos Robotics AB
Nytorpsvägen 2 C
183 53 Täby
Telefon 08-768 08 20
Telefax 08-768 08 21

Nordisl< Bilbelysning AB
Box 1005

591 10 Linköping
Telefon 013-20 05 00
Telefax 013-13 18 85

ONICO Automation AB
Box 679

13626 Handen
Telefon 08-77 6 40 30
Telefax 08-145 46 45

Produktionstekn Centrum
Box 8714
40275 Göteborg
Telefon 031-50 04 20

Qualisys AB
Ögärdesvägen 2
433 30 Partille
Telefon 031-36 30 10

Telefax 031-36 45 15

Resurscentrum NBRCIA AB
Box22053
702 03 Örebro
Telefon 019-17 92 50

Telefax 019-1 1 16 65

Roblett
Hanter Ingenjörsteknik AB
Box 15024

500 15 Gånghester
Telefon 033-25 6190
Telefax 033-25 60 89

Robotkonsult AB
Carl Grimsgergsg 1

4ll 28 Göteborg
Teiefon 031-82 07 00
Telefax 031-82 07 08

Saab Military Aircraft
581 88 Linköping
Telefon 013-18 00 00
Telefax 0i3-18 18 02

AB Saab-Scania
Scania Trucks & Buses

151 87 Södertäije
Telefon 08-553 810 00
Telefax 08-553 857 60

Sandvik Coromant, AB
Gimoverken
740 52 Gimo
Telefon 0173-84 00 00
Telefax 0113-841 87

SBCO Tools AB
737 82 Fagersta

Telefon A2n-400 00
Telefax 0223-405 00

Torsteknik AB
Box 504
385 25 Torsås

Telefon 0486-105 75

Telefax 0486-114 10

Transman AB
Box 7

619 00 Trosa
]'elefon 0156-16.5 30

Telefax A156-17476

Utv.fonden Jönköpings län
Borgmästargränd 3

552 40 Jönköping
Telefon 036-16 50 60

Volvo P V Komponenter ¡lB
541 81 Skövde
Telefon 0500-752 50
'l-elefax A500-149 78

Volvo PV ^¡\B OlofsLr örn

Rox 300
293 0I Olofström 1

Telefon 0454-940 00

Telefax 0454-406 90

Volvo PV AB, Avd 98260
405 08 Göteborg
Telefon 031-59 00 00
Telefax 031-53 64 29

Wemo Automation AB
Box 16

330 15 Bor
Telelon 0370-580 10

Telefax 0370-581 70


