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Södra Timber AB är ett företag som ägs av nordens ca 35 000 skogsägare.
Företaget tar hand om nersågat skog som fraktas till nått av Södra Timber AB:s 10 sågverk. Här tar de
hand om timret och tillverkar virkesråvara, trävaror och biobränsle.   

Sågverket önskar att till sitt timmerintaget skaffa sig ett SCADA-system (Supervisory Control And Data
Acquisition).
Detta är ett övervakningssystem som kan styra och övervaka produktionen.
Ett SCADA-system kan t.ex användas för att styra motorer och avläsa mätvärden som förekommer i
produktion. På dataskärmen kan man få uppgifter som ström, spänning, effekt eller om motorn håller på
att gå sönder.

Med hjälp av ett SCADA-system skulle man med lätthet hitta. t.ex. motorer som gått sönder eller en
fotocell som gått sönder och på så vis stoppa linjen innan något händer. På det viset sparar man både tid
och pengar.

Syftet med detta examensprojekt var att jämföra olika SCADA-system. Jämförelsen gjordes med
avseende på pris, prestanda och möjligheter att bygga ut systemet mm

Resultatet blev ett dokument med information om bla. SCADA-systemens priser, möjligheter till support
och uppgraderings möjligheter till utbyggnad av systemen.

Resultatet av detta examensprojekt ger ej tillräckligt underlag för att bedöma vilket av de 3 undersökta
SCADA-systemen som är bäst för Unnefors sågverk. För att kunna utvärdera det skulle man behöva mer
tid till arbetet. 
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SAMMANFATTNING 

 
 
Södra Timber AB är ett företag som ägs av nordens ca 35 000 skogsägare. 
Företaget tar hand om nersågat skog som fraktas till nått av Södra Timber AB:s 10 
sågverk. Här tar de hand om timret och tillverkar virkesråvara, trävaror och 
biobränsle.    
 
Sågverket önskar att till sitt timmerintaget skaffa sig ett SCADA-system (Supervisory 
Control And Data Acquisition). 
Detta är ett övervakningssystem som kan styra och övervaka produktionen. 
Ett SCADA-system kan t.ex användas för att styra motorer och avläsa mätvärden som 
förekommer i produktion. På dataskärmen kan man få uppgifter som ström, 
spänning, effekt eller om motorn håller på att gå sönder. 
 
Med hjälp av ett SCADA-system skulle man med lätthet hitta. t.ex. motorer som gått 
sönder eller en fotocell som gått sönder och på så vis stoppa linjen innan något 
händer. På det viset sparar man både tid och pengar. 
 
Syftet med detta examensprojekt var att jämföra olika SCADA-system. Jämförelsen 
gjordes med avseende på pris, prestanda och möjligheter att bygga ut systemet mm 
 
Resultatet blev ett dokument med information om bla. SCADA-systemens priser, 
möjligheter till support och uppgraderings möjligheter till utbyggnad av systemen. 
 
Resultatet av detta examensprojekt ger ej tillräckligt underlag för att bedöma vilket 
av de 3 undersökta SCADA-systemen som är bäst för Unnefors sågverk. För att kunna 
utvärdera det skulle man behöva mer tid till arbetet.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
 
I slutet av vår utbildning Industriell elteknik och elektronik, 80p, på Campus 
Norrköping , vid Linköpings Universitet, har studenterna till uppgift att genomföra 
ett examensprojektet på 7p. 
 
I norra Småland ligger Unnefors sågverk.  Varje dag kommer det in fullastade 
lastbilar med timmer. Timret ska gå igenom ett antal steg för att till sist bli brädor.  
I en del av produktion transporteras timret på en linje med hjälp av motorer, stockar 
vänds och barkas av. Denna del kallas timmerintaget. 
  
Företaget önskar att skaffa ett datoriserat övervakningssystem till sitt timmerintag. 
Övervakningssystemet kan användas till att styra motorer, läsa av mätvärde och få in 
larm m.m. Ett sådant övervakningssystem kallas ett SCADA-system. Unnefors 
sågverk skulle behöva ett SCADA-system som klarar omkring 400 in- och utgångar 
(på engelska förkortas dessa in- och utgångar som I/O, in/out). Dessa in- och 
utgångar kan tex användas för att styra motorer eller att läsa av mätdata från olika 
givare. Utifrån det kommer jag att söka information om priser för olika SCADA-
system som finns ute på marknaden. 

1.2 Syfte  
 
Unnefors sågverk önskar införskaffa sig ett SCADA-system. Ett SCADA-system som 
på ett grafiskt sätt exempel en bildskärm, ska kunna följa varje stock i tillverkningen. 
SCADA-systemet ska också kunna ge information om status hos motorer, givare mm. 
På så vis kan man på ett smidigt sätt se vad SCADA-systemet gett larm om och var 
den trasiga motorn eller givaren är.  
SCADA-systemet bör kunna spara pengar genom att man kan undvika stopp i 
produktionen och slipper tillkalla elektriker och mekaniker för att åtgärda felen. 
 
Företagets önskemål med arbetet är: 

• Att resultatet bör mynna ut i en utvärdering där de mest förekommande 
SCADA-systemen presenteras och utvärderas.  

• Slutligen bör ett eller flera system föreslås som mest lämpliga med hänsyn 
taget till både prestanda och kostnad. 

• Då företaget har som långsiktigt mål att implementera underhållssystemet 
Rejus (kommer att förklaras senare i rapporten) bör utvärderingen även 
beskriva vilka kopplingar som kan göras mellan Rejus och respektive SCADA-
system. 

• Vilken support som ingår 
• Garantier på SCADA-systemet 
• Uppdateringar, kommer de att kosta eller ingår dom
• Om det går att fortsätta bygga ut och investera i SCADA-systemet. 
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1.3 Metod 
 
På företaget Lantmännen Agroenergi AB i Ulricehamn där de tillverkar pellets av 
sågspån som kommer in från olika sågverk runt om i Norden. Där fick jag ett 
studiebesök under en dag för att få se hur ett SCADA-system fungerar i praktiken. 
 
Detta var en bra rundvandring där jag fick prata med dem som driver anläggningen. 
Inne i deras operatörsrum kunde man på skärmarna se bl a, larmlista, vilka motorer 
som var igång, givare som informerade om temperaturer. Figurerna 1.1 och 1.2 är  
bilder från Agroenergi AB:s SCADA-system. Figur 1.1 visar en driftbild utan larm och 
Figur 1.2 visar hur det ser ut när ett larm blir aktiverat. Från operatörsrummet kunde 
de stoppa och starta produktionen. 
Lantmännen Agroenergi ABs produktion kan, via dess SCADA-system, styras och 
övervakas från vilken plats som helst i världen. För att göra detta behövs en dator 
med Internetanslutning. 
 

 
Figur 1.1  SCADA-system utan larm                        Figur 1.2 SCADA-system med larm  
                       
 
Nästa steg i arbetet var att ta reda på så mycket som möjligt om de olika SCADA-
systemen som finns ute på marknaden. Och vad som är intressant att veta mer om. 
Unnefors sågverk var mest intresserade av följande SCADA-system: 

• CitectSCADA från företaget Beijer. 
• Proficy iFIX från företaget Novotek. 
• Reliance från företaget Actron. 
• Wincc från företaget Siemens. 

 
Det började med att jag kontaktade de olika företagen för att få information om deras 
SCADA-system. Alla företag, utom ett var mycket hjälpsamma. Trots upprepade 
kontakter fick jag inget svar från Siemens. Detta är anledningen till att Siemens 
SCADA-system ej finns med i denna rapport. 
 
Nästa steg blev att ringa till de kontaktpersoner som jag fått från företagens support. 
Samtalen var bra och givande. Jag fick bra och lättförståelig information om deras 
SCADA-system. 
 
När all information hade skickats och tagits imot från företagen via brev e-mail var 
det bara att börja läsa.   
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2 BAKGRUNDSBESKRIVNING 

2.1 Om Unnefors sågverk 
Året 1771 började det sågas virke i Unnaryds dammfäste. 
Och året 1944 köptes sågen av Jönköping läns Skogsägarförening. 
Sågverket hamnade till slut i Södra 1964 efter en sammanslagning med 
Skogsägarföreningen i Södra Sverige. Det officiella namnet på Unnefors sågverk är 
idag Södra Timber Unnefors. 
 
Unnefors sågverk är idag ett toppmodernt sågverk med lång historia bakom sig. 
År 2005 började man såga stock med en helt ny bandsåg, varje stock bedöms enskilt 
med hjälp av en skanner som ger det mest optimala sågsnitten i stocken. 
   
Unneforssågverk som är en av tio sågar i Södra 
Timber AB koncernen och har ca 60 anställda. 
Sågens uppgift är i första hand tillvarata fururåvaror 
(Tall) av detta producerar man sedan plank och 
bräder. 
 
 
Unneforssågen omsätter idag ca 223 milj. kr.  De 
sågar ca 95 000 m³ trä och av det hyvlas ca 30 000 
m³.  
 
På sidan 4, figur 2.1.1, visas en översiktsbild på hela 
sågverket.  
 
Och på nästkommande sida 5 finns en positionslista 
över stationerna som  är numrerade på figur 2.1.1 på 
den sidan finns även en zoomad översikt över 
timmerintaget se figur 2.1.2.  
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Figur 2.1.1 Översikt över hela sågen. positionslista finns på nästa blad. 
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Positionslista sågen 
 
Timmerintag 

1. Stocktrappor / timmerbord 
2. Mätram / skanner 
3. Stockvändartallrik/rundningsbanan 
4. Sammanläggningskeratt 
5. Rotreducerare 
6. Barkmaskin 
7. Stocktrappa/såg 
8. Bark & 

flishantering 
Såglinjen 

11 Mätram 
12 Rundvridare 
13 Logps 
14 Reducerare 1 
15 Bandsågsgrupp 1 
16 Brädavskiljare 1 
17 Rundgångstrsp 
18 Inmatningsbänk 
19 Reducerare 2 
20 Bandsågsgrupp 2 
21 Brädavskiljare 2 
22 Skivavlägg 
23 Kantverk 
24 Operatörshytt 

 
Råsortering 

31 Centrumtransportör  figur 2.1.2 Timmerintaget där SCADA-systemet önskas. 
32 Brädtransportör 
33 Hajfenskapbord 
34 Fackdel 
35 Packetering 
36 Ströläggning 
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2.2 Från Mätstation till timerintaget 
 
I skogen står träden som tallar, man kallar dem också för furor. 
De sågas ner och styckas upp i lämpliga längder. Därefter lägger man upp stockarna i 
höga timmertravar som senare kommer och hämtas av timmerbilar ute i skogen. 
  

 
Figur 2.2.1 Mätstation 
 
När stockarna kommer fram till Unnefors sågverk lägger man på dem på 
mätstationen, man kan säga att det är en sorts besiktning av stockarna. 
 
Här mäter man stockens längd, tjocklek och hur massivt virket är. Dessutom 
kontrollerar man om stockarna har sprickor, innerhåller metall (t.ex. spik) m.m.  
 
När detta är gjort transporteras stocken på en ca 300m långt transportband som 
släpper av stockarna i olika fack beroende av stockens kvalité. (figur 2.2.1)  
 
När detta är gjort kommer en hjullastare och plockar upp högen med stock från ett av 
facken. För att senare flyttas till nästa station som kallas ”timmerbordet” (figur 2.3.1). 
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2.3 Timmerintaget 

 

 
Figur 2.3.1 Timmerbordet 
 
Från timmerbordet (figur 2.3.1) transporteras stocken mot en trappa med hjälp av en 
transportbana. 
När stocken åker upp steg för steg på trappan skiljs den från de andra så att bara en 
stock åt gången skjuts upp mot nästa transportband. 
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Figur 2.3.2 Huset som Skannar av stocken. 
 
På det här transportbandet (figur 2.3.2) går stocken igenom ett litet hus (Mätramen) 
med lasrar som skannar av stocken för att undersöka vilken sida som är bredast. 
Detta har en betydelse i ett senare skede. Om stocken nu inte har den tjocka sidan 
framåt i nästa station, så kommer den att fortsätta mot rundningsbanan (en stor 
metall skiva som snurrar vertikalt figur 2.3.3) för att senare komma på rätt spår igen.  
 

 
Figur 2.3.3 Rundningsbanan och sortering av stockarna att de blir rättvända för nästa station. 
 
Men om den nu är åt rätt håll kommer den att skjutas från transportbandet för att där 
sen flyttas fram steg för steg i ett jämnt tempo. För att med hjälp av ”kugghjuls 
principen” passas in på nästa transportband som går i motsatt håll, här kommer även 
de stockar som gått runt i rundningsbanan! 
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Figur 2.3.4 Mot barkmaskin. 
 
Nu går stockarna in i ett hus där den så kallade barkmaskin finns (figur 2.3.4). En 
stor maskin som snurra runt stocken i en lugn takt (figur 2.3.5). Samtidigt trycker 
den stocken i ett fast grepp mot fyra stycken stora metallhjul som har blad som står 
rakt ut i en vinkel så att den sneddar in mot barken och skalar av stocken. 

 
Figur 2.3.5 Ingången i barkmaskinen 

 
 
När detta är gjort kommer den att transporteras ut från huset igen på en 
transportbana för att senare skjutas av igen.  
 
Nu ligger stockarna på rätt håll (figur 2.3.6), alla i samma kvalitet. Och utan bark i ett 
fint led som transporteras mot nästa skede i produktionen (själva sågningen.) 
 

 
Figur 2.3.6 Sista transporten innan såglinjen börjar. (Nu ligger stockarna på position 7 se figur 2.3.7). 
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Figur 2.3.7 Översikt över sågverket från timmerbordet till råsortering. Pilarna visar var SCADA-systemet 
ska användas.  
 
 
 

2.4 SCADA-system 

2.4.1 Historik 
SCADA-system har använts för att presentera *processdata under sedan lång tid 
tillbaka. *(information av vad som händer under olika sorters processer exempel ett 
sågverk som unneforssågverk, Ett system som talar om vad som händer och när det 
hände.) De har tidigare setts som en tilläggskomponent till PLC-systemet, men ses 
numera som en självständig nivå i styrhierarkien.  
 
Scada systemen började utvecklas på 1980 talet. Det var inte förrän datoriserade 
styrprocesser gjorde sitt intåg på 1960-talet som moderna system för 
nätverksstyrning, så som vi känner dem idag, blev möjliga. 
 
Scada är ett tillämpningsprogram som används för processkontroll. 
Datainsamlingen kan komma från flera tusentals mättpunkter, processen sker i 
realtid och man kan övervaka och kontrollera processen på en eller flera PC eller 
terminaler.  SCADA används i kraftverk, telekommunikation, tillverkningsindustri, 
fastigheter, vatten, avloppsanläggningar, värmeverk och sågverk med mera. 
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2.4.2 Exempel på en uppbyggnad av SCADA-systemet för Unnefors sågverk. 
 
Ett SCADA-system installeras och programmeras på en dator som vi kallar 
huvuddatorn. 
Med datorns hjälp och lite till, kopplar man in en PLC (Programmable Logic Controller). 
Vad är en PLC ? 

 
Figur 2.4.1 Exempel till SCADA-systems uppbyggnad för Unnefors sågverk. 
 
PLC står för Programmable Logic Controller och är ett vanligt sätt att styra och 
övervaka processer eller annat som behöver styrning. Den är som ett alternativ till 
relästyrning för maskiner. 
 
Den arbetar så att den först läser in ingångarna och beroende på dess tillstånd och 
ställer utgångarna. Allt enligt det program som man har skrivit och laddat ner till 
PLC: n. 
 
En PLC är en processor som man har byggt in i ett chassi och monterat dit I/O-
portar. Ett vanligt PLC-system består av en huvudmodul/controller som innehåller 
processorn och ett antal I/O-portar. (Figur 2.4.1) 
 
En PLC sitter ofta rackmonterad och kan lätt byggas ut med nya moduler för t.ex. 
kommunikation med operatörssystem som ett SCADA-system.  
 
Varje I/O, utgång eller ingång, på PLC: n kallas en tagg i SCADA-systemet vare sig 
det är en analog eller digital. 
 
Unnefors sågverk har ca 400 I/O portar på sitt timmer intag som de önskar använda 
som taggar till det SCADA-system som de eventuellt köper. 
(När du köper ditt SCADA-system så köper man dem i ett antal TAGGAR.) 
Från PLC: n kopplar du in de signaler du vill få information om eller ge signaler till. 
Exempel på hårdvara man kan koppla in:  

• Pumpar  
• Motorer 
• Givare 
• Fotoceller 
• Kameror 
• Med mera 

Från dessa exempel kan man sen skicka och få information, signaler, larm med mera. 

 
 
 

11



 

Exempel: Man har nu kopplat motorn från en av timerintagets transportlinjer. 
Från SCADA-systemet kan man sen få all möjlig information från den motorn. Ifall 
den är i drift, varvtal, ström, spänning, effekt. Eller om den börjar gå varm kan man 
få larm från motorn, man kan starta och stoppa motorn från operatörsrummet. Detta 
och mycket mer kan du få fram på din datorskärm. 
 
Med hjälp av givarna som är placerade på uttänkta platser, kan du få information om 
vad som transporteras fram på transportbandet. Det kan vara givare som känner av 
metall, tyngd, magnetism, längd, höjd med mera det är bara fantasin som stoppar. 
 

 
Figur 2.4.1 Förstorad bild 
 
 
När fel uppstår är det ofta så att man felsöker en större tid för att reparera den 
felande länken. Men med hjälp av SCADA-systemet kan man korta ner den tiden med 
stor marginal. Exempel: tänk dig en av timmerintagets transportbanor är överlastad 
med stockar som ska framåt mot nästa steg i produktionen. Mitt i allt stannar hela 
funktionen på grund av att en givare har hoppat ur lägget. Med hjälp av larm listan 
som man har i SCADA-systemet kan man med hjälp av adresser och position som är 
inlagt i systemet lätt hitta den felande givaren. 

 
 Figur 2.4.2 Här är felsökning ingen lätt uppgift.           Figur 2.4.3 Med en larmlista är det enkelt att hitta adressen till felen. 
 
Övervakningen på ett SCADA-system är lättförståligt och överlag har man inte svårt 
att förstå menyer och det som vissas på de olika skärmarna även som ny användare. 
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Figur 2.4.4 Exempel på ett operatörs kontor/hytt, det räcker vanligtvis med en skärm. 
 
Det är i operatörshytten man har de flesta skärmar se figur 2.4.4. Här kan man 
kontrollera vad som händer i produktionen. Värden på motorer, pumpar, givare, 
kameror, temperatur, produktions hastighet, ström- och spänningsverkan, ventiler, 
transportband med mera. Skärmar behöver inte bara sitta i operatörshytten de kan 
sitta vid maskiner, ingångar eller i telefonen. 
 
Med ett SCADA-system kan du lätt få en övervakning 
om vad som händer i företaget. Man kan installera 
din dator, pocketPC (figur 2.4.5) eller telefon via 
WLAN, Bluetooth GPRS, eller 3G. Man behöver alltså 
inte vara närvarande för att få information om vad 
som händer i produktionen. Man blir meddelad om 
larm i anläggningen omedelbart de inträffar och utför 
åtgärder var man än befinner dig.  
 
På det viset söka de bästa alternativen för personalen 
eftersom operatörer kan agera på händelser snabbare 
genom att chefen direkt kan ge 
anläggningsinformation varsomhelst, närsomhelt. 
 
Man kan fjärrövervaka ett område av anläggningen 
där ändringar utförts för att se om de gjort verkan. 
 
                                   Figur 2.4.5 En pocket PC 
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2.5 OPC en del av ett fungerande Scada. 
 
OPC (OLE for Process Control) är en industristandard som skapats i samarbete 

mellan Microsoft och ett antal av världens ledande tillverkare av automatiserings 
hårdvara. (Hårdvara som använder sig av olika sorters programmeringsspråk och 
programvara.) Standarden skapar ett gemensamt gränssnitt för kommunikation 
mellan olika enheter så att var du än använder för fabrikat kommer OPC-servern att 
ändra gränssnittet så att de förstår varan. Det är OPC:n som kommer att jobba med 
Unnefors sågverks underhållsprogram Rejus. OPC: n används alltså för att styra 
teknologiska processer. Syftet är att förhindra att en given övervaknings- eller 
styrprogramvara blir beroende av hårdvarutillverkare. I figur 2.5.1 ser du att all 
software inte kan gå direkt till den vara som signalen vill gå till. Utan att den måste gå 
genom en eller flera punkter för att till siste bli förstådd av sin mottagare.   

 
Figur 2.5.1 Hur det fungerar utan OPC.                    Figur 2.5.2 Hur det fungerar med OPC. 

 
Men som du ser i Figur 2.5.2 sammanlänkar OPC:n all software och tillämpning 

(eng. application) direkt. 
 

OPC kan alltså ge följande fördelar: 
 

o Hårdvarutillverkare behöver endast använda en uppsättning 
*programvarukomponenter *(en gränssnitsförvandlare) för att alla 
kunder ska kunna använda deras tillämpningar/system. 

o Programvaruutvecklare kommer inte att behöva skriva om drivrutiner 
på grund av funktionalitetsändringar eller tillägg i nya 
hårdvaruversioner. 

o Kunden får friheten att kunna välja mellan tillverkare av olika 
komponenter/fabrikat och enheter när de utvecklar integrerade 
tillverkningssystem. 
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3 Företagskontakt 

3.1 Proficy iFIX från företaget Novotek 
 
Novotek säljer taggar i storleks ordning 75, 150, 300, 900 osv. Eftersom Unnefors 
sågverk minst behövs 400 st taggar blir man tvungen att köpa storleken 900 taggar. 
 
Man kan köpa packet som standard, då har du en station eller dator som allt är 
inkopplat på. Men man kan också köpa i versionen nätverk där du har installerat 
programmet i flera OP (operatörspaneler) 
 
Men säljaren från Novotek Karsten Dalentoft började räkna på standard efter som det 
var mest troligt att det skulle bli just det sättet som scada-systemet skulle installeras 
på.  
 
Då man installerar det själv kommer 900 taggar att kosta 42 000 kr och om de skulle 
komma och göra det för unnefors sågen skulle det komma att kosta 62 500 kr. 
Skulle det behövas att köpas in ett styrsystem till anläggningen skulle det kosta 
ytterligare mellan 4500 – 6200 beroende på vad som skulle behövas. 
 
När jag tog upp frågan om Rejus (sågverkets Underhållsprogram) trodde säljaren att 
inte det skulle komma att vara några större problem. Novotek har installerat andra 
system och då har det gått bra.  
 
Det som skulle behövas göras skulle inte vara krångligt eller speciellt svårt. Man 
skulle i så fall få koppla in det så att det körts brevid Proficy iFix men det kommer att 
verka som om det är i programmet. 
 
Uppgradering? 
Man har 3 månaders garanti som de hjälper till med om det skulle vara eller hända 
något. Skulle man vilja förlänga garantin kommer det att kosta 16 % av inköpspriset 
du betalade för. Men då har du garantin i ett år, vill man fortsätta med garantin så är 
det bara att fortsätta betala in 16 % av värdet på scada-systemet för varje år.  
Ex. 42 000 × 0.16 = 6 720 kr/år 
 
Novotek/Proficy iFIX är ett av de största systemen i världen, de har runt 300 000 
användare i hela världen som är i aktiva i olika företag. 
 
Novotek var lite av en pionjär i Sverige med Scada-system, de började för ca 20 år 
sedan att jobba med detta och nu har de ca 20 000 system körandes i Sverige.  
Enligt Novotek är Proficy’s SCADA-system störst i Sverige. 
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3.1.1 Allmänt om Novoteks SCADA-system Proficy iFix från webb sidan. 

Proficy iFIX är en HMI/SCADA produkt från GE Fanucs familj av programvaror för industriell automation. Proficy iFIX samlar in och levererar på ett 

ögonblick kritiskt information till operatörer och chefer i hela organisationen, och presenterar data i grafiska format som är enkla att förstå. Med 

Proficy iFIX, kan användaren fatta snabbare och effektivare beslut för verksamhet och produktion. Idag används Proficy iFIX inom praktiskt taget 

alla branscher över hela världen, som till exempel diskret/processtillverkning, förpackningsindustri, olje- och gasproduktion, kemisk och 

läkemedelsindustri.  

En säker investering, designad för framtiden 

Proficy iFIX är en intelligent investering, eftersom den bygger på öppen industristandard från Microsoft, inklusive COM/DCOM, ActiveX Controls, 

VBA, Windows och OPC.  

Med Proficy iFIX har du tillgång till: 

  

• Avancerad klient/server-arkitektur och flexibel I/O som uppmuntrar till stegvis implementering  

• Sömlös integration med andra applikationer som tjänar alla nivåer av organisationen  

• Utväxla information i realtid med användare över hela koncernen  

• Utveckla tillämpningen on-line, utan att behöva stänga av operationer eller ladda om  

• Integrera till andra kraftfulla Proficy-produkter som TAK/OEE, spårbarhet, produktionsanalys, etc.  

• Integrera med IDUS-underhållssystem  

• Anslut verkstadsgolvets system till produktionssystem (MES) och affärssystem (ERP)  

• Skydda dina investeringar i befintliga hårdvaru- och mjukvarusystem  

• Fatta snabbare, effektivare och intelligentare beslut 

 

Figur 3.1.1. Så här kan grafiken se ut i Proficy iFIX 
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Egenskaper och funktioner hos Proficy iFIX HMI/SCADA 

Proficy iFIX erbjuder alla de verktyg som du behöver för att bygga en komplett HMI/SCADA-lösning.  

 

Exempel på egenskaper och funktioner är:  

• Process visualisering  

• Realtids- och historisk trending  

• Övervakningl  

• Datainsamling och hantering  

• Omfattande rapportering  

• Larmhantering  

• Individuell användarbaserad säkerhet  

• Nätverk  

• Grafiska dynamoverktyg  

• Planläggning baserad på händelser  

• iFIX Historian eller Proficy Historian (tillval)  

• OLE för Process Control (OPC) Support  

• ActiveX Control Support  

• Objektorienterad grafik  

• Secure Containment för ActiveX Controls  

• Embedded Visual Basic for Applications (VBA)  

• FIX Desktop för integration av FIX-applikationer  

• iClientTS för Terminal Services och kopplingar till "tunna klienter"   

• Avancerade 21 CFR Part 11 möjligheter för reglerade branscher 
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3.2 Citect Scada från företaget Beijer 
 
Beijer Electronics support berättar om deras SCADA-system Citect som enligt dem är 
ett av Sverige ledande system inom SCADA-system. De har information om att de har 
20-25 % marknadsandelar av Sveriges användning av Scada-system. 
 
Citect är en global leverantör av affärlösningar och ledande inom industriatumation 
och informationshantering, deras lösningar används av flera sorters industrier t.ex. 
Livsmedel, läkemedel, gruvdrift, vatten, avlopp och givetvis sågverk mm. 
 
Citects huvud kontor ligger i Sydney, och det finns 17 kontor i övriga världen. Citects 
produkter distrubiseras till mer än 50 länder över hela världen. 
 
Deras citect Scada-system säljs kompletta 
och klara att användas med en gång. 
Med det menas det att du får din licens, 
support, garantier och uppgraderingar. 
Citectscada –system är byggt på ett sådant 
sätt att det är lätt att bygga systemet utan att 
behöva göra några större ändringar när du 
utvecklar och bygger ut. 
 Skulle du behöva en till dator till ditt system 
som specialiserar sig på exempel larm,  
Datorn kan vara i drift på bara ett par 
minuter utan att du ens behöver stoppa 
produktionen.  
 
Internetklienter som är anslutna till 
CitectSCADA kan använda alla funktioner i 
systemet via Internet. Detta är en enkel 
metod att få fjärråtkomst till CitectSCADA 
som både operatörsklient och visningsklient.  
SCADA-systemet kan visa data i 
realtid, ändra ställvärden och till 
och med kvittera larm från en 
annan plats. 
 
 
 
 
 
Detta är bara en liten del av vad 
systemet klarar. 
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Skydd av anläggningsutrustning är en viktig funktion i CitectSCADA. (Finns även i 
andra SCADA-system).Larmhanteringen varnar operatörerna om utrustningsfel eller 
larmtillstånd och med ett effektivt larmhanteringssystem kan man snabbt isolera och 
identifiera fel så att produktionsstoppen minimeras. 
 
Citectscada säljs i olika prisklasser men efter som det behövs minst 400 taggar till 
Unnefors sågverk och lite möjligheter att bygga ut det så kommer den närmaste 
licensen på 500 taggar, priset som det ligger på är 41 500kr. Nästa steg ligger på 
1 500 taggar och kostar 60 000 kr. 
 
När man har köpt en licens får man support och service ett år framåt utan extra 
kostnader. 
De kommer då att koppla upp sig mot SCADA-systemet själva och rätta till och 
åtgärda de eventuella felen. 
 
Om det skulle komma uppgraderingar under det första året kommer det inte att kosta 
något. 
 
För att få in underhållssystemet Rejus i systemet går det att använda en OPC-server 
det igår i paketet som du köper med licensen.  
 
De har själva aldrig lagt in underhållsprogrammet Rejus i deras SCADA-system men 
det ska inte vara något problem att få det att köras ihop.   
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3.3 Reliance från företaget Actron 
 
 
När jag kontaktade företaget Actron om deras Scada-system Reliance fick jag tala 
med en säljare vid namn Bengt Stener. Företaget ligger i Göteborg och har 20 stycken 
anställda. Företaget har funnits i 3-4 år. De jobbar mestadels med 
styrsystemslösningar och applikationslösningar till befintliga maskiner som är det 
största inkomst källan för Actron. 
 
De jobbar mest med fabrikaten Hitachi och Actwin i Hela världen. Det är det inget 
stort företag jag har pratat med men de reser runt ganska mycket för att sälja sin 
affärsidé. 
 
Deras Scada-system Reliance verkar inte innefatta speciellt mycket. Om man köper 
deras licens med 500 taggar kostar det 4900 kr, bara 10 % av vad de andra företagen 
ville ha betalt.  
 
Man behöver också köpa till en runtimer som är ett körbart system där det finns plats 
för en användare som bara användaren/operatören har tillgång till. Detta för att 
operatörerna inte ska göra några ändringar.  Varje runtimer kostar 8800 kr. 
 
Eftersom S.Strand redan har pratat med andra fabrikat vet han att det behövs OPC-
server till SCADA-systemet för att köra Rejus. Svaret på den frågan var att OPC:n får 
man stå för själv. 
 
Hur är det med uppgradering? Skulle det komma upp ett helt nytt system så får man 
betala för det men är det bara en liten förbättring så får man givetvis den gratis. 
 
Hur är det med installation, service och support? Support har dom och det ingår. De 
kan komma personligen i mån om tid och möjlighet. Men han trodde att det skulle bli 
biligare om man anställde ett annat företag för actron tar 700kr/h. 
 
När jag frågade om kopplingar till Unneforssågens underhållsprogram Rejus trodde 
han inte att det skulle vara några problem att få till programmeringen så man kan 
köra dem tillsammans. 
 
SCADA-systemet Reliance skapades i Tjeckien. 
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4 ANALYS, SLUTSATSER & RESULTAT 

 
 
Jag hoppas att den information jag har fått fram till Unnefors sågverk om priser och 
dyl. Kommer att vara till nöje/nytta för dem. Unnefors sågverk är kanske villiga att 
köpa ett system från nått av företagen om de känner att det är en bra ide. 
 
För min egen del skulle jag gärna vilja lära mej mer om SCADA-system och dess 
utveckling. Ett jobb som använder SCADA-system skulle jag tycka var väldigt 
intressant. 
 
Resultatet av mitt examensprojekt blev inte lika omfattande som man hade hoppats 
på. Jag har fått fram priser till 3 olika SCADA-system. Men jag har ej tillräckligt med 
fakta för att kunna ange vilket fabrikat som skulle kunna lämpa sig bäst för Unnefors 
sågverk. 
 
 
 
Företag Beijer Novotek Actron 
Program CitectSCADA Proficy iFIX Reliance 3 
Pris taggar 500 taggar  41500 kr 900 taggar 42000 kr 500 taggar 4900 kr 

Pris inkl. installation 
Har tyvärr ingen 
information om det  

Novotek göra arbetet för 
62 500 kr 

 Actron gör inte 
arbetet. 

Räcker Unnefors 
prestanda? 

Ja Unnefors behöver 
inga nyare datorer 

Ja Unnefors behöver 
inga nyare datorer 

Ja Unnefors behöver 
inga nyare datorer 

Support 

Ja. Väldigt bra 
support, är lätt att få 
kontakt med. De har 
möjlighet att koppla 
upp sig mot SCADA-
Systemet. 

ja Ja. Väldigt bra 
support, är lätt att få 
kontakt med. De har 
möjlighet att koppla upp 
sig mot SCADA-
Systemet. 

Ja. De går att få 
support över telefon. 
De kan koppla upp sig 
mot SCADA-systemet / 
I mån av tid och 
möjlighet kan de 
komma personligen för 
700kr/h 

Rejus 

Ja Med hjälp av 
OPC:n ska man kunna 
installera systemet 

ja Ja Med hjälp av 
OPC:n ska man kunna 
installera systemet 

ja Ja Med hjälp av 
OPC:n ska man kunna 
installera systemet 

Garanti 

1 års nygaranti. Går 
att förlänga. Har inga 
priser om det 

16 % av inköpspriset i 1 
år.  

Ett års garanti.  Har 
inte information om 
fortsatt garanti.  

Uppgraderingar ja gratis 1:a året 3 mån Vet ej  

Världs andelar 

20-25 % vet ej hur 
många användare det 
är. 

300 000 användare i 
hela världen. 20 000 av 
dessa körs i Sverige. 

Mest system i Europa 
vet ej hur stor andel de 
har i världen. 

Tabell 1. Resultattabell över information från företagen. 
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5 DISKUSSION 

 
Uppgiften bestod av att få fram priser om hur mycket ett SCADA-system kostar. 
Med hjälp av personal på supportavdelningarna och säljare från Beijer, Novotek och 
Actron har jag fått fram priser och lite annan information som garantier och dyl.  
 
Jag tycker det har varit ett intressant och meningsfyllt examensprojekt. Detta projekt 
har gett mig en bra inblick i hur ett SCADA-system fungerar. 
 
Jag hoppas att du som läser denna rapport har fått lite insikt om vad ett SCADA-
system är. 
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