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Utöver universiteten stöttar ett antal partners 
ProcessIT Innovations genom ett samverkansavtal. 
Dessa organisationer är Länsstyrelserna i Norrbotten 
och Västerbotten, kommunerna Umeå, Skellefteå, 
Piteå och Luleå samt företagen ABB, Boliden, 
Komatsu Forest, LKAB, SCA samt Skellefteå Kraft.

ProcessIT Innovations strategiska idé är att skapa 
projekt där forskare och it-företag, tillsammans med 
processindustrier och dess leverantörsföretag, kan 
möta de it- och automationsutmaningar som denna 
basindustri står inför. 

Syftet är att stärka regional och nationell basindustri, 
stärka de regionala it- och leverantörsföretagens 
internationella konkurrenskraft samt etablera ett 
ledande europeiskt forsknings- och utvecklings-
centrum inom automationsområdet.

ProcessIT Innovations har startats som ett 
Vinnväxt-program inom Vinnova. Syftet är att främja 
hållbar tillväxt och utveckla internationellt konkurrens-
kraftiga forsknings- och innovationsmiljöer. 

•	 nya	produkter	och	tjänster	från	existerande	
 eller nybildade företag
•	 konkurrensförbättringar	för	basindustrin
•	 starka	och	relevanta	forskningsprogram
•	 nya	affärsmöjligheter	för	basindustrin	
 och dess leverantörer
•	 regional	tillväxt	genom	expansion	i	existerande	
 och nybildade företag

NÄRINGSACCELERATOR

Detta är ProcessIT Innovations

SAMARBETEN

STRATEGISK IDÉ

SYFTE

FÖRVÄNTADE RESULTAT

VINNVÄXT-PROGRAM
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ger oss möjligheter

ProcessIT Innovations verk-
samhet är viktigare än någonsin. 
Samverkan mellan basindustri, 
teknikföretag, forskare och sam-
hällets organisationer är en vinnande 
faktor som driver på utvecklingen i 
vår region.

Det finns stora utmaningar med 
globaliseringen men den behöver 
inte ses som ett hot. Tvärtom, de in-
ternationella marknaderna ger stora 
möjligheter för våra företag. Tänk 
bara så många potentiella kunder 
som finns utanför vårt lands gränser.

I vår region finns ett stort antal 
företag som erbjuder unika produk-
ter, tjänster och evenemang. Här 
finns kunskap, produktion och inte 
minst upplevelser och miljöer som 
attraherar människor från världens 
alla hörn.

Samtidigt berättar många företag 
om ett stort behov av kompetens för 
att kunna fortsätta växa. 

Tekniker, operatörer, civilingenjö-
rer och andra yrkeskategorier behövs 

”Globaliseringen är inget 
hot, det är en möjlighet.”
Magdalena Andersson, 
Västerbottens läns landshövding
ordförande  i ProcessIT Innovations

Med ny teknik kan vi ännu kraftigare värna och vårda vår region. Det är 
en överlevnadsfråga för oss, menar Magdalena Andersson, landshövding 
i Västerbotten och ordförande för ProcessIT Innovations.

för att inte den tekniska utvecklingen 
ska stanna av. 

Här skulle jag vilja se att vi blir 
bättre på att ta till vara den kompe-
tens som finns hos nyanlända och 
flyktingar. Bland dem finns många 
personer med utbildning och kun-
skap som kan bidra till regionens 
företag. Att få in dem på arbetsmark-
naden kan innebära ökade möjlighe-
ter för många företag.

Här är också frågan om jämställd-
het i näringslivet viktig. Vi behöver 
fler kvinnor som driver företag och 
fler kvinnor som söker de affärsstöd 
som myndigheter och organisationer 
kan bidra med. Där finns fortfarande 
mycket att göra.

Inte minst är det då viktigt att vi 
kan visa på hur industri och teknikfö-
retag idag kan erbjuda stimulerande 
arbetsplatser med inspirerande 
modern teknik. 

Ett exempel på detta är uppbygg-
naden av Inlandets Teknikpark i Väs-
terbotten och dess invigning under 

hösten 2016. 
Här har ProcessIT Innovations 

deltagit aktivt för att föra sam-
man gymnasieskola, näringsliv och 
forskare till en satsning för att höja 
statusen på teknikyrken och ge ny 
kompetens till företag i inlandet. Det 
är en mycket spännande satsning 
med teknik som 3D-skrivare och 
industrirobotar.

Med ny teknik kan vi ännu kraf-
tigare värna och vårda vår region. 
Det är en överlevnadsfråga för oss 
alla och jag är övertygad om att 
fortsatt tillväxt och hållbarhet går att 
kombinera. Men om vi ska kunna nå 
klimatmålen och bromsa uppvärm-
ningen behövs många förändringar. 

Till det är viljan stor bland de 
företag som sitter med i ProcessITs 
styrelse. När företagande och ny 
teknik inriktas på miljöfrågor blir det 
ett riktigt win-win-läge. 
Magdalena Andersson, 
Västerbottens läns landshövding,
ordförande i ProcessIT Innovations

Globaliseringen
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– Det är enorma samhällsvärden 
vi jobbar med, det är mycket kom-
plexa utmaningar som innebär att 
hela industrier transformeras, säger 
Per Levén.

Tillsammans med John Lind-
ström är han verksamhetsledare 
för ProcessIT. De betonar båda att 
digitaliseringen ställer krav på varje 
fabrik, företag och myndighet att 
förnya sig. Det är en stor utmaning, 
inte minst för att förändringstrycket 
från digitaliseringen gör att tiden för 
omställning blir allt kortare.

STOR FÖRÄNDRING
ProcessIT Innovations startade 2005 
som en verksamhet främst riktad 
mot basindustrins behov. Men med 
den digitala transformationen dras 
idag allt fler branscher in i den stora 
förändringen, något som Per Levén 
menar är viktigt att följa upp.

– Ny digital teknik ställer mycket 
svåra frågor till alla. Det handlar inte 
bara om processindustrin och dess 
leverantörer utan också om handel, 
hälsovård, media och andra bran-
scher. Vi behöver bli mycket dukti-
gare i att knyta kontakter mellan alla 
dessa branscher, förklarar Per Levén.

Per Levén och John Lindström 

menar att det är i denna förändring 
som ProcessIT Innovations har en 
viktig roll att fylla. 

FÅNGA, HANTERA, STÄRKA
– Vi har en smart grundmetodik i 
vårt Vinnväxt-initiativ. Vi är med och 
syresätter hela det svenska innova-
tionssystemet, fortsätter Per Levén.

Grundmetodiken som ProcessIT 
Innovations utgår från består av tre 
delar – fånga, hantera och stärka. 

Det handlar om att fånga in och 
förstå de utmaningar som digitalise-
ringen ställer företag och organisa-
tioner inför. Helt enkelt att rita upp 
kartbilden över de viktiga teknik-, 
bransch- och samhällsförändring-
arna. 

Att utifrån detta skapa projekt 
för att hantera de förändringar som 
växer fram, inte minst kopplat till 
den globala konkurrens som företa-
gen alltmer måste klara. 

Sedan, att stärka aktörernas 
partnerskap och ekosystem så att de 
tillsammans kan utveckla förmåga 
för att dra åt samma håll. 

SAMLA AKTÖRERNA
En viktig del av ProcessIT Innova-
tions arbete har alltid varit att samla 

intressenter 
från både 
behovs- och le-
verantörssidan 
i sina projekt.

Under se-
nare år har här 
skett en tydlig 
utveckling där 
många projekt 
dels  blivit allt 
större, dels 
fokuserat på 
mer komplexa 
utmaningar. 
Något som 
är resultat 
av medvetna 
satsningar på 
genomslag och 
innovationshöjd.

Den digitala transformationen ställer hela 
samhället inför stora utmaningar. Sam-
verkan är receptet för att klara av dessa, 
menar Per Levén och John Lindström, 
processledare i ProcessIT Innovations.

Per Levén, 
CSO, ProcessIT 
Innovations.

John Lindström, 
CEO, ProcessIT 
Innovations.

– Vi har aldrig haft så många stora 
projekt som vi har idag. Tidigare 
hade vi fler små projekt. Nu har vi en 
bra blandning mellan små och stora, 
säger John Lindström.

John Lindström betonar att 
blandningen är viktig. De mindre 
projekten som förstudier och förpro-
jekt behövs eftersom de kan växa till 
mellanstora projekt för att sedan bli 
större projekt. 

”Vi vill
syresätta

Sveriges 
innovationssystem”

PROCESSIT OCH

GRUNDMETODIKEN
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– Detta är vårt sätt att hantera och 
minska risken för alla inblandade.

Men de riktigt stora projekten är 
också viktiga att ha i portföljen.

– De stora projekten ger oss 
möjlighet till fördjupning under 
längre tid med flera parter. Här kan 
vi nämna många exempel. 

STÖRST I EUROPA
Ett är det mycket stora samarbetet 
inom Arrowhead med en budget 
på 68 miljoner euro och över 70 
deltagande partners. Det är det, utan 
jämförelse, största samarbetet inom 
EU med koppling till automation 
i processindustrin, berättar John 
Lindström.

UNDERLAG FÖR BESLUT
– Ett ytterligare exempel är Pro-
cessit.EU där vi tagit initiativ till 
en roadmap som ett underlag för 
beslutsfattare i Europa kring IT- och 
automationsfrågor för processindu-
strin, fortsätter John Lindström.

iNTELLIGENTA GRUVOR 
– Ett tredje exempel är SIMS, Sus-
tainable Intelligent Mining Systems, 
som beslutades om i slutet av 2016. 
Det är ett projekt om nya intelligenta 
gruvsystem där Luleå tekniska uni-
versitet är med och leder forsknings-
arbetet, säger John Lindström.

Alla projekten berör den digitala 
transformationen. Det är en transfor-

Grundmetodiken som ProcessIT Innovations utgår från består av tre delar – fånga, 
hantera och stärka. 

PROCESSIT OCH GRUNDMETODIKEN

Så fungerar Processits metodik

Företaget ProTAK har utvecklat 
en produkt som kan bidra till färre 
driftstopp och kvalitetsförluster. 
Systemet ger snabbt information om 
störningar och avvikelser som upp-
står i processen samtidigt som det 
ger alla användare en god överblick. 
Användarna får med ProTAK större 
möjligheter att analysera orsaken till 
olika typer av störningar.

– För oss har det betytt mycket 
att ha bra kontakt med projektledare 
inom ProcessIT, säger Per Gannå, vd 
för ProTAK.

Kontakterna med ProcessIT har 
gett ringar på vattnet, konstaterar 
han. Det har inneburit att ProTAK 
fått möta forskare som kunnat bidra 
till företagets utveckling. ProTAK har 
även deltagit i studentprojekt kring 
företagets marknadsföring. 

– Genom ProcessIT har vi fått en 
väg in i den akademiska världen till 

forskare och studenter. 
Men samarbetet med ProcessIT 

har inte bara gett en väg in i universi-
teten. Det har också gett kontakt med 
andra företag och branscher. 

– Vi är redan etablerade i papper 
och massa, men genom ProcessIT får 
vi kontakt med fler och kan på så sätt 
få tillfälle att utveckla vår  
produktsanvändningsområde.

Per Gannå och Peter Kinell från ProTAK i samtal med Laura Prine, Gabrielle Björk 
och Gustav Mårtensson, alla tre studenter på Umeå universitet.

ProcessIT ger ProTAK nya kontakter

mation så omvälvande att den kräver 
samverkan.

– När det handlar om att förändra 
hela värdekedjor och branschekosys-
tem krävs breda gemensamma ansat-

ser. Detta kommer krävas för att inte 
riskera att slås ut i allt tuffare globala 
konkurrenssituationer, konstaterar 
Per Levén.
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PROCESSIT OCH

– För oss är ProcessIT ett viktigt 
nätverk att vara med i. Det ger oss 
kontakter med små och medelstora 
företag och med forskare i universi-
tetsvärlden, förklarar Kent Tano.

LKAB har funnits med i ProcessIT 
Innovations nätverk ända från star-
ten 2005. Förutom viktiga kontakter 
med branschen har det resulterat i 
projekt med tydliga konkreta resul-
tat, berättar Kent Tano som under 
alla år varit LKABs ansvarige inom 
området och även sitter med som 
representant för LKAB i ProcessITs 
styrelse. 

GER EFFEKT
– Vi har varit med i flera projekt 
som gett tydlig effekt, ett exempel är 
samarbeten vi haft med forskare som 
är starka kring numerisk simulering 
av granulära material.

Här har LKAB bland annat fått 
hjälp av forskare vid UMIT Research 
Lab vid Umeå universitet som med 
detaljerade datorsimuleringar av 
granulära material som malm och 
grus studerat hur dessa påverkas 
och flödar under en mängd olika 
förhållanden. Med simuleringar kan 
experiment utföras på ett snabbt, 
billigt och repeterbart sätt. På så 

sätt har bromsande flaskhalsar och 
nedbrytande krafter upptäckts vilket 
gjort att processerna kunnat förbätt-
ras med nya styrmetoder. 

SPETSKOMPETENS
– Det är för oss mycket värdefullt 
när universitet på detta sätt ser ett 
område som man kan skapa kraft-
samling och spetskompetens i, säger 
Kent Tano.

Gruvindustrin verkar på markna-
der som är hårt utsatta av interna-
tionell konkurrens. Priset på råvara 
är en faktor som direkt påverkar 
produktionen vid gruvor. Så är också 
fallet för LKAB.

– Ja, visst är det så att råvarupri-
serna påverkar oss. Det ger ibland ett 
ökat fokus på inre arbete och ett lägre 
engagemang i externa samarbeten. 
Det är sådant som kan drabba sam-
arbeten där ProcessIT Innovations 
finns med. Men vi har aldrig haft 
några tankar på att kliva av samver-
kan som finns inom ProcessIT, säger 
Kent Tano.

– Det här är helt rätt satsning för 
oss, fortsätter han.

Kent Tano betonar vikten av att 
små och medelstora företag fortsätter 
växa i regionen. Även om LKAB med 

en omsättning 
på 16 miljarder 
kronor och 4500 
anställda är långt 
mycket större 
än dessa mindre 
företag så är de 
viktiga för det 
stora gruvbola-
get. 

Här har Pro-
cessIT Innova-
tions en viktig 

ProcessIT Innovations 
nätverk ger viktiga kon-
takter både med små 
och medelstora företag 
och med forskare vid 
universiteten, menar 
Kent Tano, forsknings-
ledare vid LKAB. 

”Vi får nätverk och

roll att spela, menar han och påpekar 
att ProcessIT kan göra skillnad 
för regionens små och medelstora 
företag. 

– Vi inom LKAB kan lyfta fram 
problem vi brottas med. Då kan Pro-
cessIT bidra med att stötta företag 
som kan ge lösningar på våra behov.

– Det är mycket viktigt att dessa 
mindre företag finns kvar. Men ett 
problem är att om vi drar ner vissa 
tider så drabbar det företag som vi 
anlitar. Därför är det bra om företa-
gen genom ProcessIT Innovations 
också kan hitta andra marknader, 
för när det vänder för oss kommer vi 
att behöva dem igen, förklarar Kent 
Tano.

Kent Tano
Principal R&D Expert, 
Forskning och utveckling, 
LKAB

spetskompetens”

PROCESSINDUSTRIN
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Rubrik LKABLorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adip-
iscing elit. Etiam tempor 
odio tortor, et pharetra 
elit dictum ac. Fusce 
lobortis at felis eu con-
vallis. Donec a justo ut 
lectus vulputate 
Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adip-
iscing elit. Etiam tempor 
odio tortor, et pharetra 
elit dictum ac. 
Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adip-
iscing elit. Etiam tempor 
odio tortor, et pharetra 
elit dictum ac. Fusce

Ett forum för automationsfrå-
gor och en möjlighet att ta del av 
spetskompetens från leverantörsfö-
retag. Det ser Anders Kyösti, teknisk 
chef på SCA Munksund i Piteå, som 
några av fördelarna med ProcessIT 
Innovations. 

– För SCA är automationsfrågor 
mycket viktiga. Det är en nyckeltek-
nik som är helt avgörande för om vi 
ska kunna vara konkurrenskraftiga 
såväl idag som i framtiden, säger 
Anders Kyösti.

– Vi levererar våra produkter på 
en global marknad med stor inter-
nationell konkurrens. Det gäller för 
både kostnader och kvalitet med 
skärpta miljökrav och utmaningar 
inom energiområdet.

PROCESSIT OCH PROCESSINDUSTRIN

Ett av de största EU-projekten 
någonsin om gruvteknik kommer att 
utveckla nästa generation intelligenta 
gruvsystem, bland annat vad gäller 
hållbarhet och säkerhet. 

Atlas Copco är koordinator för 
projektet SIMS, Sustainable Intel-
ligent Mining Systems, som har en 
total budget på 168 miljoner kronor 
under tre år. 

Gruvföretagen Boliden och LKAB 
bidrar med kunskap om automation. 

Teknik som kommer att användas 
inom projektet är:

• Ericssons 5G-kommunikation
• ABB:s 800xA-processtyrning
• Mobilaris underjordiska positio-

neringssystem
• Atlas Copcos batteridrivna 

gruvfordon

Intelligenta gruvsystem bygger framtidens gruvor

Från vänster: Mikael Ramström, Atlas Copco, George Nikolakopoulos, Jenny 
Greberg, Jan Johansson och Tristan Jones.

37 miljoner av projektets budget 
går till Luleå tekniska universitet, det 
enda svenska lärosäte som deltar i 
projektet.

Bland forskarna som leder arbetet 

finns Jenny Greberg, George Niko-
lakopoulos, Tristan Jones och Jan 
Johansson.

ProcessIT Innovations har stöttat 
projektets tllkomst.

Processit Inno-
vations har varit 
en viktig brygga 
mellan olika 
aktörer och fram-
gångsfaktor för 
samverkan mellan 
industri, leveran-
törsföretag och 
forskning, menar 
Anders Kyösti. 

Automation en nyckelteknik

Anders Kyösti
Teknisk chef, 
SCA Munksund

– För oss innebär det en möjlig-
het att ta del av spetskompetens från 
leverantörsföretag. Samtidigt erbju-
der det ett forum där vi kan berätta 
om våra utvecklingsbehov inom till 
exempel automation, säger Anders 
Kyösti.

Sex processindustrier i norra 
Sverige berättar hur de ser på 
uppkopplade system och analys av 
stora datamängder. Rapporten har 
sammanställs av ProcessIT Innova-
tions och Ductus PreEye AB som har 
genomfört intervjuerna.

Rapporten visar att det finns 
olika förhållningssätt till den nya 
tekniken. Några av industrierna 
genomför tydliga satsningar mot att 
föra in fler uppkopplade system i 
sin verksamhet medan andra är mer 
avvaktande.

Flera av de intervjuade menar 
att förbättringsarbetet fortgår som 
det alltid har gjort och att ny bättre 
teknik förs in gradvis när den blir 
tillgänglig och är kostnadseffektiv.

Samtliga företag i studien 
uttrycker att de inte känner sig 
bekväma med att lagra all data i 
molnbaserade tjänster eftersom de 
då upplever att de tappar kontrol-
len på hur data används och vem 
som har tillgång till den. Okänslig 
data sparas till viss del redan idag 
i molnbaserade tjänster medan 
mer företagskänslig data lagras på 
interna servrar.

Rapport: 
Industrier om 
uppkopplade 
system
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– ProcessIT är en fantastisk orga-
nisation med nätverk inom många 
olika områden, säger Martin Ärlestig. 

Martin Ärlestig menar att genom 
ProcessIT Innovations har en unik 
kunskapsstruktur vuxit fram inom 
hela regionen. Att i nätverk samla 
företag och forskare ger stora möjlig-
heter att utveckla ny kunskap. 

NÄRA FORSKNING
– För oss har samverkan inom 
ProcessIT inneburit att vi kommit 
mycket närmare universitetet och 
forskare vid till exempel UMIT Re-
search Lab.

Martin Ärlestig lyfter fram flera 
projekt kring marksimuleringar där 
forskarnas kunskap gett nya möjlig-
heter för Komatsu Forest att utveckla 
sina fordon. Ett exempel är teknik för 
att undvika markskador där forsk-
ning gett ny insikt i hur marken är 
uppbyggd.

– Vår expertis inom Komatsu är 
inom mekanik, hydraulik och styr- 

system. Markstruktur och hur rotsys-
tem sitter ihop med varandra kan vi 
inte på samma sätt. 

UTVECKLA MASKINERNA
– Forskarnas kunskap i dessa om-
råden har gett oss möjlighet att ut-
veckla maskinerna med bredare däck 
och lägre marktryck som ger mindre 
påverkan, säger Martin Ärlestig. 

Kraven på Komatsu Forests skogs-
maskiner är stora. De måste kunna 
fungera i olika miljöer och mark-
typer, inte minst eftersom en stor 
del av produktionen går på export. 
Där ser Martin Ärlestig att forskar-
nas bidrag gett konkreta bidrag till 
utformning av maskinerna.

SIMULERINGSVERKTYG
– Med simuleringsverktyg som fors-
karna vid UMIT tagit fram så får vi 
en funktionalitet som kan användas 
på alla internationella marknader. 
Dessutom är det bra att vi kan följa 
forskarnas breda nätverk och många 

internationella 
kontakter. För 
oss i norra 
Sverige är det 
ovärderligt.

Men sam-
verkan inom 
ProcessIT 
Innovations 
har också gett 
resultat inom 
affärsstruktur, 

Martin Ärlestig
Fabrikschef, 
Komatsu Forest

nya affärsmodeller och kontakt inte 
minst med andra branscher, menar 
Martin Ärlestig.

– Det har hjälpt oss till en dialog 
med LKAB och Boliden där vi kunnat 
lyfta in utmaningar som skogsma-
skinbranschen står inför. 

– Ett exempel på detta är möjlig-
heter till samverkan kring teknik för 
autonoma maskiner, säger Martin 
Ärlestig.

skogsmaskiner”
”Dialogen ger oss bättre

PROCESSIT OCH

MASKINLEVERANTÖREN

Forskning kring simuleringsverktyg och dialog med andra branscher är några av  
vinsterna med ProcessIT Innovations, menar Martin Ärlestig, Komatsu Forest. 
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Autonoma 
fordon i gruvor

”Största  
affären  
i Komatsu  
Forests  
historia.”

ProcessIT Innovations deltar i ett 
projekt för att hjälpa små och mel-
lanstora företag i processindustrin 
i norra Sverige, Finland och Norge 
att, baserat på behoven, sälja fler 
tjänster, forma samarbeten med 
varandra och ta sikte på en inter-
nationell marknad. SMEer som är 
leverantörer till processindustrin 
och processindustriföretag deltar 
också.

Det treåriga projektet på cirka 
16 miljoner har som huvudfinan-
siär EU:s Interreg Nord-program 

och kommer att genomföras 
i nära samarbete med John 
Lindström, verksamhetsledare 
för Process IT Innovations vid 
Luleå tekniska universitet och 
andra svenska partners såsom 
forskningsämnet Entreprenör-
skap och Innovation på Luleå 
tekniska universitet samt Anders 
Högström, vd för IUC Norrbot-
ten. 

Projektet inkluderar också 
universitet och industripartners 
från Finland och Norge.

Nya affärsmodeller för mindre företag

Komatsu Forest, som aktivt deltar 
i ProcessIT Innovations nätverk, står 
inför sitt absolut bästa år någonsin. 
Det menar Martin Ärlestig, fabriks-
chef på Komatsu Forest i Umeå. 

– Vi har fördubblat vårt affärs-
värde sedan 2004. Enbart mellan 
2015 – 2017 kommer vi att öka 15, 20 
procent, säger Martin Ärlestig.

Ökningen beror till stor del på 
den aktiva satsning på nya produkter 
som Komatsu gjort sedan 2010 där 
miljöaspekten varit viktig. 

– Vi ska ligga först med miljöhan-
tering utifrån ny teknik, exempelvis 
att kunna hantera motorstrukturer 
på nya emissionsmotorer, säger Mar-
tin Ärlestig. 

Under 2016 har Komatsu Forest 

haft stor framgång internationellt. En 
avgörande affär slöts sommaren 2016 
med den världsledande industrikon-
cernen Fibria i Brasilien som valt 
Komatsu Forest som leverantör av 
alla skogsmaskiner. Leveranserna av-
ser skördare, skotare och skördarag-
gregat. Investeringen omfattar även 
service och underhållsprogram.

– Detta är den största affären 
någonsin i Komatsu Forest historia. 
Detta är en stor utmaning som vi är 
redo att möta, säger Ola Boström, 
marknadschef för Komatsu Forest.

I affären ingår även utbildning av 
förare och mekaniker med Komatsu 
simulatorer. Simulatorerna har tagits 
fram i samarbete med ett annat Ume-
åföretag, Oryx Simulations.

Lastare och dumprar som fö-
rarlöst och automatiskt intera-
gerar med varandra i gruvor. 
Det är ett av målen för pro-
jektet WROOMM. WROOMM 
står för Wireless and Remote 
Operation Of Mobile Machines, 
pågår 2015 – 2017 och är ett 
projekt inom PiiA, Processin-
dustriell IT och Automation.  

Inom projektet studeras 
olika systemlösningar för att 
åstadkomma en fjärrstyrd hjul-
lastare integrerad med gruvans 
automationssystem och pro-
jektdeltagare är SICS Västerås, 
Luleå tekniska universitet, Bo-
liden Mines, Oryx Simulations, 
ABB Mining och Volvo CE.

– Området är viktigt både 
för miljö och produktivitet, 
säger Peter Wallin på Volvo 
Construction Equipment, vilka 
är några av anledningarna till 
att Volvo CE satsar brett på 
forskning kring detta.

Projektägare är Luleå  
tekniska universitet, projekt-
ledare är Ulf Brodin.

”Vårt bästa år någonsin!”
PROCESSIT OCH MASKINLEVERANTÖREN
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”Vi visar trovärdighet”

Oryx utvecklar träningssimu-
latorer för utbildning av förare 
och operatörer till tunga fordon, 
maskiner och kranar. På senare tid 
har även fjärrstyrning och så kallad 
prototyping blivit viktig. Tekniken 
är efterfrågad över hela världen och 
bland kunderna finns bland an-
nat Volvo, Atlas Copco, ABB och 
Komatsu Forest.

– När vi började leverera simula-
torer för drygt 15 år sedan var allt så 
nytt. Då hakade alla på bara för att 
se vad den nya tekniken kunde ge. 
Idag har det vuxit fram ett mycket 
mer långsiktigt tänk. Det finns fler 
konkurrenter, marknaden ser helt 
annorlunda och då måste vi kunna 
visa att vi kommer att finnas kvar 
också i framtiden.

PRESTIGEKONTRAKT
Oryx Simulations har idag flera stora 
globala prestigekontrakt. Världsle-
dande kranmaskintillverkaren Terex 
använder simulatorer från Oryx 
för utbildning av kranförare och 
operatörer i Sydamerika, Europa och 
Afrika. Oryx simuleringsteknik är 
även en viktig del av ABB:s installa-
tioner av automatiserade hamnkra-
nar i Dubai, Rotterdam och London.

– Hamnarna är en prestigele-
verans för oss. I Rotterdam, Dubai 
och London körs 50 hamnkranar via 
fjärrstyrning av 15 operatörer som 
sitter i kontorsmiljö. 

– Vi har hjälpt dem bygga upp 
detta med vår simuleringsteknologi 
som kan användas både för utbild-
ning och för fjärrstyrning av kra-
narna. Simulatorerna används på 
samma sätt som ordinarie manöver-
bord och det är samma utrustning för 
både utbildning och direkt fjärrstyr-
ning av kranarna.

TROVÄRDIGHET
Oryx har i många år varit aktivt i de 
nätverk som ProcessIT Innovations 
bygger upp mellan företag, indu-
strier, forskare och myndigheter. Det 
är nätverk som också varit viktiga 
när Oryx förhandlat med kunder om 
globala kontrakt.

Vid sådana tillfällen är det viktigt 
att kunna visa att företaget finns i 
ett sammanhang som kan garantera 
långsiktighet. 

– ProcessIT ger oss trovärdighet. 
Samverkan med industrier här i norr 
och inte minst med framstående 
forskning vid exempelvis UMIT Re-
search Lab vid Umeå universitet ger 

en tydlig signal till våra kunder om 
att vi är del av en stark omgivning.  

– ProcessITs nätverk är på så sätt 
viktigt när de riktigt stora upp-
dragsgivarna ställer frågan om vår 
långsiktighet. 

VIRTUAL REALITY
Inför framtiden ser Derny Hägg-
ström att VR, virtual reality, kommer 
att bli allt mer i fokus för Oryx.

– VR-glasögon kommer att finnas 
med i nästan alla våra leveranser av 
simulatorer.

Redan finns flera VR-applikatio-
ner färdiga. För skogsindustrin finns 
till exempel Skogen i VR, en applika-
tion för utbildning av skogsmaskin-
förare, och plattformen Den virtuella 
skogen, för simulering av skogsbruk 
och drivning, utvecklad tillsammans 
med Skogstekniska klustret. Då 
handlar det inte bara om skogsma-
skinen i sig utan hela det logistiska 
perspektivet. 

Målet är nya koncept som fjärr-
styrda eller autonoma maskiner, drö-
nare som övervakar avverkning och 
ny hantering av virket där det packas 
i containers eller buntas direkt på av-
verkningsplatsen, kanske med andra 
fordon än skördare och skotare.

– Vi har funnits 
med sedan början 
av 2000-talet. 
Vi kan den här 
tekniken. Vi har ett 
bra trackrecord, 
säger Derny Hägg-
ström, grundare av 
Oryx Simulations.

PROCESSIT OCH

IT-LEVERANTÖREN
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Teknikutvecklingsföretaget Elsys 
har  byggt Sveriges första stadstäck-
ande Internet of Things-nät i Umeå. 
Företaget har startats av forskare 
vid Umeå universitet och fått stöd 
av ProcessIT Innovations. Tekni-
ken möjliggör kommunikation med 
trådlösa sensorer för till exempel 
mätning av temperatur, luftfuktighet, 
koldioxidmättnad och positionering. 

Smarta byggnader är ett exempel 
på användningsområden för nätver-
ket. Klimatmätning inomhus med 
sensorer som mäter koldioxidhalt i 
luften, rörelse, ljus eller luftfuktighet. 
Data som kan användas för energiop-
timering av en fastighet. 

En annan applikation kan vara 
miljöövervakning vad gäller luftkvali-
tet i stadsmiljöer.

Stadstäckande Internet of Things-nät
Världsunikt 
mätsystem

Smart Video är en ny videoplatt-
form som kan öka företags onli-
neförsäljning. Plattformen gör det 
enklare för sökmotorer att hitta rätt, 
möjligheterna för interaktivitet för-
bättras och butiksägare får en bättre 
förståelse för hur deras videomaterial 
tas emot av kunderna.

AVKNOPPNING
Företaget Smart Video har knoppats 
av från Umeåföretaget Codemill som 
levererat digitala videolösningar till 
stora internationella kunder som 
BBC och the Guardian News and Me-
dia i snart tio år. Nu har Smart Video 
som mål att bli ett internationellt 
tillväxtbolag.

Johanna Björklund är vd för 
Smart Video med många bedrifter 
och titlar i ryggen. 2007 grundade 
hon Codemill tillsammans med Rick-
ard Lönneborg, och 2015 knoppade 
de av produktsatsningen Smart Video 
i ett eget bolag. Förutom företagare 
är Johanna även forskare vid Insti-
tutionen för datavetenskap på Umeå 
universitet. 

SAMVERKAN
ProcessIT Innovations har samverkat 
med Codemill och Smart Video för 
att utveckla en plattform för automa-
tisk videoanalys. Speech-to-text gör 

det möjligt att transkribera video-
material för att hjälpa sökmotorer 
att hitta rätt, Object tracking gör det 
enklare att lägga till interaktiva zoner 
i video, och med Sentiment analysis 
ges en överblick av vad tittarna 
tycker om en video. 

Smart video för både handel och processindustri

Johanna Björklund och Niklas Jansson är två av grundarna bakom Smart 
Video.

Nätverket bygger på LoRaWAN 
som är en öppen global standard för 
uppkopplade enheter. 

PROCESSIT OCH IT-LEVERANTÖREN

Ett optiskt mätsystem för att 
mäta in stora råvaruvolymer 
av bulkvaror kommer att 
utvecklas i norra Sverige.

Projektet, som kall-
las DARO, Digitalisering av 
råvarulager med optisk mät-
teknik, kommer under tre år 
att drivas med Adopticum som 
projektledare. 

Projektet är finansierat 
via Vinnova och av de parter 
som ingår i projektkonsortiet: 
Adopticum, DataPolarna, Bo-
liden Rönnskär, Norra Timber 
Kåge såg, Smurfit Kappa i Pi-
teå, Metsä Board Husum, SCA 
Obbola och Luleå tekniska 
universitet.

Plattformen kommer också att 
kunna användas som beslutsstöd 
inom processindustrin och som 
hjälpmedel vid försäljning av pro-
dukter från processindustrin men 
också från dess leverantörer.
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– Som förändringsagent kom-
pletterar ProcessIT Innovations de 
uppdrag som offentliga aktörer har, 
säger Kennet Johansson, Enhetschef 
för regional tillväxt vid Länsstyrelsen 
i Västerbotten.

ProcessIT Innovations samverkan 
med Länsstyrelsen i Västerbotten är 
ett bra exempel på hur samarbete 
mellan olika aktörer ger regional 
utveckling extra kraft, menar han. 
Men han betonar också vikten av att 
de olika organisationerna komplet-
terar varandra.

FÖRÄNDRINGSAGENT
– ProcessIT Innovations är en för-
ändringsagent som kan arbeta direkt 
med företag på ett sätt som Läns-
styrelsen inte har i uppdrag att göra. 
Länsstyrelsen kan smörja systemet 
men ska inte gå in i företagen och 
lösa deras problem. Där har istäl-
let ProcessIT en viktig roll att fylla, 
förklarar Kennet Johansson. 

– Vi har olika roller och olika 
verktyg som vi arbetar med. Där har 
vi hittat en bra modell att utgå från.

Kennet Johansson pekar på flera 
konkreta projekt där ProcessIT Inno-
vations medverkan varit framgångs-
rik.

TEKNIKUTVECKLING
Teknikutveckling kring autonoma 
fordon och den forskningsproblema-
tik som rör det området är ett sådant 
exempel. Ett annat är trådlös mät-
ning som används i flera olika miljöer 
och branscher. Här har ProcessIT 
bidragit till ny teknikutveckling i 
gruvindustrin, skogsnäringen, jord-
bruk och smarta uppkopplade städer. 

– Du kan till exempel se hur 
ProcessIT kunde plocka resultat från 
en testbädd med sensorer i Lycksele 
djurpark som mäter djurens position 
och föra det vidare till ett projekt för 
Norrmejeriers mejeribilar.

Kennet Johansson menar att så-
dana exempel visar på hur ProcessIT 
kan föra kunskap från ett projekt till 
nästa och på så sätt minska kun-
skapsglapp. 

Han betonar även vikten av 
ProcessIT Innovations som en pro-

blemlösare i direkt närkontakt med 
företag. Det kan till exempel handla 
om att hjälpa företag med att sortera 
ut vilka av deras problem som är 
rena produktionsfrågor kopplade 
till komponenter och processer, och 
vilka utmaningar som kräver forsk-
ningsinsatser. 

FÅNGA IN UTMANINGARNA
Att mobilisera forskningskapacitet är 
ytterligare en viktig del av ProcessIT 
Innovations uppdrag, menar Kennet 
Johansson.

– För det krävs en förankring i 
forskningsvärlden, fortsätter Kennet 
Johansson.

Men han understryker också 
att det är viktigt att ProcessIT kan 
lyssna in vad basindustrin säger för 
att fånga in utmaningar som finns i 
deras verksamhet.

 – Basindustrin klarar en hel del 
forskning själv, men de är också 
betjänta av samarbeten. Där har 
ProcessIT lyckats bra.

PROCESSIT OCH

OFFENTLIG SEKTOR

”Vi måste förstå
utmaningarna”

ProcessIT Innovations har stor betydelse för regionen 
som en förändringsagent, menar Kennet Johansson, 
Länsstyrelsen i Västerbotten.
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Bakgrund: 
Inlandets 
Teknikpark

– Vi hade aldrig kommit dit vi är 
idag utan samarbete med ProcessIT 
Innovations, säger Per Lindberg, 
rektor på Malgomajskolan i Vilhel-
mina och en av drivkrafterna bakom 
Inlandets Teknikpark som invigdes i 
oktober 2016.

Inlandets teknikpark är ett 
samarbete mellan tio olika företag 
i regionen, kommunerna Dorotea, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele samt 
Malgomajskolan och Lärcentrum i 
Vilhelmina. Inlandets Teknikpark är 
en gemensam plattform för tillver-
kande industrier. Syftet är att öka och 
behålla kompetensen i regionen, att 
matcha utbildningar med de behov 
som finns i näringslivet och skapa 
intresse för teknik bland grundskolan 
och gymnasiets elever.

ProcessIT Innovations har varit 
en aktiv del i skapandet av teknik-
parken.

– Det nätverk som ProcessIT har 
är oerhört värdefullt för oss med dess 
närhet till universitet, forskare och 
deras kompetens är också mycket 
viktigt. Samt ProcessITs kontakt med 
beslutsfattare i myndigheter, förkla-
rar Per Lindberg.

– Att få ta del av dessa upparbe-

tade kanaler har varit helt avgörande 
för vår typ av verksamhet, fortsätter 
han.

Ungdomarna får en toppmodern 
teknikutbildning som innebär att de 
blir mycket efterfrågade av företag ef-
ter utbildningen. Undervisningen blir 
autentisk och verklighetsbaserade. 
Det finns ingen bättre motivation för 
eleverna, menar Per Lindberg.

 – Jag vill att skolan ska bli ett 
kompetenscentrum tillsammans med 
teknikparken, säger Per Lindberg.

Efter invigningen hösten 2016 
har Inlandets Teknikpark säkrat en 
treårig finansiering och Per Lindberg 
vill nu att fler parter ska komma med 
i samarbetet.

– Fyra kommuner är med idag 
men framöver vill vi att alla åtta 
inlandskommuner i Västerbotten 
deltar. Vi vill också att de elva bolag 
som medverkar idag ska bli 25 – 30 
företag.

Samarbetet med ProcessIT Inno-
vations kommer också att fortsätta.

– Inte minst för att hålla kontakt 
med forskare och kunna erbjuda uni-
versitetsstudenter examensarbeten, 
förklarar Per Lindberg.

Inlandets Teknikpark invigdes i Vilhelmina hösten 2016 i ett unikt 
samarbete mellan skola, företag och kommuner.

INVIGNING
Inlandets Teknikpark 
invigdes i samband med 
Inlandets Industrikon-
ferens på Vilhelmina Fol-
kets Hus i oktober 2016.

DELTAGARE
Ett samarbete mellan tio 
olika företag i regionen, 
kommunerna Dorotea, 
Storuman, Vilhelmina 
och Åsele samt Malgo-
majskolan och Lärcen-
trum i Vilhelmina. 

SYFTE
Att skapa en gemensam 
plattform för tillverkande 
industrier i inlandet för 
att öka och behålla 
kompetensen i regionen, 
matcha utbildningar med 
det	behov	som	finns	i	
näringslivet och skapa 
intresse för teknik redan 
i grundskola och gymna-
sieskola.

ProcessIT Innovations 
har bidragit aktivt i ska-
pandet av teknikparken.

Inlandets Teknikpark invigd

PROCESSIT OCH OFFENTLIG SEKTOR

Nya samarbeten
”När basindustri, leverantörsföretag 
och akademi kan arbeta tillsam-
mans kan vi skapa de mest banbry-
tande innovationerna. Vi kommer 
i framtiden se nya samarbeten, 
kanske mellan företag som tidigare 
varit konkurrenter. Vi kommer att 

behöva förändra och identifiera nya 
affärsmodeller så att alla i samarbetet 
vinner på det.”

Susanne Timsjö, programchef 
för Processindustriell IT och 
Automation. ”
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– ProcessIT Innovations nätverk 
har gett oss forskningsbara problem 
och en forskningsnära anknytning. 
Det är något som vi inte skulle klara 
av själva. Vi har inte den kompeten-
sen och inte heller de möjligheterna 
att prata med industrin för att hitta 
behoven som de har, säger Thomas 
Gustafsson, professor vid Luleå tek-
niska universitet.

Han betonar att ProcessIT Innova-
tions kan hjälpa honom som forskare 
att hitta nya problemområden och 
infallsvinklar och prioritera bland 
dessa.

– Det ger en garanti för att det 
finns företag och personer som är 
verkligt intresserade av de resultat 
vi som forskare kommer fram till, 
fortsätter han.

STÖRRE EU-PROJEKT
Thomas Gustafsson menar att en 
tydlig trend inom forskningsfinansie-
ring är att allt större del av forskning 
idag går mot EU-projekt. Det är ofta 
stora projekt med tung finansiering 
och många parter inblandade. 

Här kan ProcessIT bygga upp 
nätverk och skapa förtroende mellan 
parterna.

– Som forskare är det en enorm 
fördel att få ta del av ett sådant nät-
verk. Det innebär att jag kan fokusera 
på forskningen. 

STORT GRUVPROJEKT
Thomas Gustafsson nämner det 
mycket stora gruvprojektet SIMS 
som ett exempel på ett stort EU-
projekt. Atlas Copco är koordinator 
medan Luleå tekniska universitet har 
en stor del i projektet som är ett av 
de största europeiska forskningspro-
jekten inom gruvautomation. 

Att forskare i Luleå finns med i 
SIMS har sin grund i att ProcessIT 
haft en långvarig kontakt med Atlas 
Copco, Boliden och LKAB, menar 
Thomas Gustafsson.

– Det är till stor del ProcessITs 
förtjänst att vi blev särskilt inbjudna 
att ta hand om forskningsdelen, säger 
Thomas Gustafsson.

37 miljoner av projektets budget 
kommer att tillfalla Luleå tekniska 

universitet vilket innebär att tio per-
soner kommer att jobba heltid med 
det under tre år.

– Det är ett resultat av långvariga 
förtroendebyggande kontakter med 
gruvindustrin och att ProcessIT 
kunnat visa på tidigare mycket goda 
resultat, fortsätter Thomas Gustafs-
son.

– Som ensam forskare är det 
väldigt svårt, snart sagt omöjligt, att 
komma med i sådana sammanhang, 
säger Thomas Gustafsson.

ÖPPNA FÖR DIALOG
Därför är det viktigt, understryker 
han, att ProcessIT verkligen har ett 
antal personer som kontinuerligt 
jobbar med nätverken. På så sätt kan 
ProcessIT öppna upp för dialog med 
företag, kartlägga deras utmaningar 
och utifrån det visa på bra uppslag 
för forskning.

– Det gäller att hela tiden ha en 
tillräckligt stor projektportfölj så att 
vi som forskare kan jobba långsiktigt, 
säger Thomas Gustafsson.

PROCESSIT OCH

FORSKNING

”Vi går mot allt

forskningsprojekt”
större
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vetenskapliga arbeten
publicerades 2016 
med koppling till 

ProcessIT 
Innovations.

104Allt fler samhällsfunktioner kopplas 
upp mot internet vilket bidrar till 
att samhället blir mer sårbart för 
cyberattacker. 

En ny centrumbildning vid Luleå 
tekniska universitet ska intensifiera 
forskningen kring hur cyberhot kan 
motverkas och hur samhällskritiska 
funktioner kan säkerställas.

– Smarta samhällen, digitalisering 
och elektronik för övervakning och 
styrning – det pågår en samhällsut-
veckling relaterad till sakernas in-
ternet som öppnar för olika typer av 

hot, säger Christer Åhlund, professor 
i distribuerade datorsystem.

Syftet med centrumbildningen, 
Säkerhet i samhälle och kritiska 
infrastrukturer, är att motverka sam-
hällshot och säkerställa samhällskri-
tiska funktioner genom systemlös-
ningar. 

Med samhällshot menas i första 
hand hot i form av medvetna aktio-
ner med syfte att påverka samhället 
negativt, till exempel en cyberattack 
som leder till att energiförsörjningen 
slås ut.

Forskare motverkar cyberhot

Närmare 6,5 miljoner kronor ska 
satsas i projektet Molnbaserad platt-
formsstrategi. Målet är att testa och 
verifiera ett molnbaserat plattforms-
koncept i reell industrimiljö samt ta 
fram fler integrationer för att skapa 
ett plattforms-ekosystem av tillgäng-
liga applikationer för industrin.

– När processindustrin idag köper 
mjukvara ringer de en kollega eller 
gör besök på en närliggande anlägg-
ning när de egentligen borde söka 
efter den bästa mjukvaran över hela 
världen, säger Katrin Jonsson, fors-
kare vid Informatik, Umeå universi-
tet, till tidningen Process Nordic.

Inspirerat av molnbaserade lös-
ningar och plattformskoncept som 
AppStore och Predix vill nu projektet 
Molnbaserad plattformsstrategi testa 
hur en plattform kan anpassas för ef-
fektivt användande av molnteknologi 
i syfte att möta dessa utmaningar.

Effektivare för leverantörer
Den globala processindustrin har 
stora behov av nya IT-applikationer, 
inte minst eftersom kostnaden för 
underhåll av IT-miljön i många fall 
skenar iväg. Industrins IT-leverantö-
rer behöver också hitta mer effektiva 
sätt för att utveckla och nå ut med 
lösningar till denna industri.

Tomas Eriksson vid företaget 
Optimation är mycket positiv till 
möjligheterna med plattformen:

– En marknadsplats av det här 
slaget kan ge nya affärsmöjligheter 
då vi skulle nå kunder över hela 

Plattform för molnbaserade applikationer

Katrin Jonsson, forskare vid Informatik, Umeå universitet, är projektledare 
för projektet med molnbaserad plattform som ska ge processindustrin och 
leverantörer snabbare tillgång till ny mjukvara och applikationer.

PROCESSIT OCH FORSKNING

världen, säger Tomas Eriksson till 
Process Nordic.

Projektet kommer även att visa 
hur underhållet av de integrerade 
applikationerna kan skötas i molnet 
och hur applikationer kan säljas 
till processindustrin via en mark-
nadsplats. I projektet finns både 
processindustri, IT-leverantörer, 
plattformsägare och akademi repre-
senterade genom företag såsom ABB, 
SCA Obbola, Boliden, LKAB, Optima-

tion, BnearIT, ProTAK, Mobilaris, 
Sogeti, Umeå universitet m.fl.

Projektet har fått finansiering på 
drygt tre miljoner kronor från Vin-
nova och satsningen Processindustri-
ell IT och Automation. Tillsammans 
med medfinansiering från deltagande 
företag blir totalbudgeten närmare 
6,5 miljoner kronor under 2016 – 
2018.

Projektledare är Katrin Jonsson 
vid Informatik, Umeå universitet.
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UMIT Research Lab vid Umeå 
universitet är en stark forskningsbas 
för simulering och optimering, något 
som starkt gynnar teknikföretag i 
regionen. Verksamheten vid UMIT 
stöds av ProcessIT Innovations.

Det 50-tal forskare som finns vid 
forskningscentret har nära sam-
verkan med olika teknikföretag. På 
annan plats här i årsredovisningen 
berättar både Martin Ärlestig från 
Komatsu Forest och Derny Hägg-
ström från Oryx Simulations om den 
givande samverkan deras företag har 
med UMIT.

Algoryx Simulations är ett annat 
exempel på den stora betydelse som 
forskarna har för teknikföretag. För 
utan den forskning som bedrivs vid 
Umeå universitet och UMIT Re-
search Lab hade inte ett företag som 
Algoryx kunnat nå så många interna-
tionella kunder som idag.

Elastisys, Limes Audio, Oryx 

Simulations, Komatsu Forest och 
Adopticum är åter andra företag 
som drar nytta av den forskning 
som bedrivs vid UMIT Research 
Lab. Men listan över företag som 
forskarna samarbetar med innehål-
ler också många andra kända bolag 
som Google, IBM, Ericsson Research, 
LKAB, Scania, SKF och Volvo.

UMIT Research Lab är Umeå 
universitets center för simulerings- 
och programvaruteknologi med ett 
50-tal forskare knutna till labbet. 
Satsningen samlar forskning inom 
modellering, beräkningsmetoder, 
programvara, simulering och visuali-
sering i en gemensam miljö.

Forskning lyfter teknikföretag

Ett 50-tal forskare är verksamma vid UMIT Research Lab vid Umeå universitet.

PROCESSIT OCH FORSKNING

ProcessIT Innovations stöder 
flera projekt där unga forskare och 
studenter bidrar med viktigt grund-
arbete. Här är tre exempel från Luleå 
tekniska universitet.

Angelica Brusell är doktorand 
och jobbar inom H2020-projektet 
CompInnova. Hennes uppgift är 
att modellera och reglera en robot 
som kan klättra på och inspektera 
flygplan. Målet är att kunna inspek-
tera flygplan och reparera dem. En 
av svårigheterna är att kunna skapa 
tillräckligt med kraft så att roboten 
kan suga sig fast på flygkroppen med 
vakuum. Roboten ska kunna finna 
sprickor i flygplanskroppen och 
reparera dem.

Hedyeh Jafari jobbar i projektet 
DiSIRE med integrerad processreg-
lering. Målet är att optimera proces-
ser inom industrin och kunna styra 
dem online i realtid, exempelvis vid 
produktion inom stålindustrin. Hon 
kommer att fortsätta som doktorand 
i projektet BART som handlar om att 
förstå mekanismerna bakom män-
niskans förmåga att hålla balansen 
och hur denna påverkas hos äldre 
människor.

Anna Costagolona är utbytes-
student från universitetet i Padua och 

Unga forskare viktigt för forskningsprojekt

jobbar med att reglera en dansande 
humanoid robot i ett projekt i sam-
arbete med en professor i dans och 
koreografi. Roboten är huvudsakli-
gen tillverkad av 3D-utskrivna delar. 

Syftet med roboten är att få den att i 
realtid, med hjälp av kameror, följa 
och härma en dansande människa. 
Anna har utvecklat kontrollsystemet 
som styr roboten.

Anna Costagolona, Angelica Brusell och Hedyeh Jafari är alla tre med i forsknings-
projekt vid Luleå tekniska universitet som får stöd av ProcessIT Innovations.
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Samarbetet med näringsliv, universiteten och samhällets 
organisationer är en grundpelare för ProcessIT Innovations.  
Utifrån den rika mängd av råvaror och tillgångar som finns 
i regionen byggs ett gemensamt innovationssystem. Här 
nedan återfinns de största finansiärerna till ProcessIT.

Kraftfull samverkan

VINNOVA	är	en	statlig	myndighet	som	ska	främja	hållbar	tillväxt	genom	finansiering	 
av behovs motiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem.

www.vinnova.se

SCA är ett internationellt  
pappersföretag som tillverkar  

absorberande hygienprodukter,  
förpackningslösningar och tryckpapper. 

ABB är en ledande leverantör  
av produkter och system  

för kraftöverföring samt process-  
och industriautomation.

Skellefteå Kraft  
är en av de större producenterna  

av elkraft i Sverige. 

Boliden är ett av världens ledande  
gruv- och smältverksföretag  

och den tredje största leverantören av  
kopparmetall och zinkmetall i Europa.

LKAB är en världsledande  
högteknologisk mineralkoncern  

och producent av förädlade järnmalms-
produkter för ståltillverkning. 

Komatsu Forest är en av världens 
största skogsmaskintillverkare 

med huvudkontor och teknikcentrum 
i Umeå.

Kiruna	•	LKAB	•	Midroc	Automation	•	Mine	Tec	•	Progressum	•	Agio	•	Projekt	&	Konsulting	•	Gällivare/Malmberget •	Boliden	•	Expandum	•	GeoVision	•	LKAB	•	Övertorneå	•	
Övertorneå	kommun	•	Utbildning	Nord	•	Gränsälvsgymnasiet	•	Kalix	•	Billerud	Korsnäs	Karlsborg	•	Electropolis	•	Electrotech	•	Luleå	•	Agio	•	Alent	Drying	•	BnearIT	•	DaMill	•D-Flow	
Technology	•	Eistec	•	EPN	Partners	•	Ericsson	Research	•	InternetBay	•	IUC	Norrbotten	•	Luleå	Energi	•	Luleå	kommun	•	Luleå	tekniska	universitet	•	Länsstyrelsen	•	MBV	Systems	•	
Midroc	Automation	•	Mobilaris	•	NEAVA	•	Norrbottens	handelskammare	•	Optac	•	Optimation	•	Rubico	•	Räddningstjänsten	•	SSAB	Luleå	•	Sogeti	•	Svensk	Verktygsteknik	•	Swerea-
MEFOS	•	Tieto	•	Tillväxtverket	•	Ductus	PreEye	•	ThingWave	•	Nordic	Rock	Tech	Centre	•	Boden	•	Boden	Energi	•	Piteå	•	Corrvision	Technology	•	Interactive	Institute	•	Optimation	•	
Piteå	Energi	•	Piteå	kommun	•	SCA	Munksund	•	Smurfit	Kappa	Kraftliner	•	SunPine	•	Boliden	•	Boliden	•	Skellefteå	•	Adopticum	•	Airgrinder	•	Argentum	•	BioSteam	•	Boliden	Rönn-
skärsverken	•	Data	Ductus	•	Datapolarna	•	Explicit	•	Fotonic	•	GreenExergy	•	IUC	Bothnia	•	Luleå	tekniska	universitet	•	Optronic	•	Paske	•	Skellefteå	kommun	•	Skellefteå	Kraft	•	SP	
Trätek	•	Xore	•	Brokk	•	Robertsfors	•	Norrlandsvagnar	•	Element	Six	•	Tech¬sam	Electronics	•	Dorotea	•	Polarvagnen	S-Kaross	•	Svenska	Tält	•	Dorotea	Mekaniska	•	DataPolarna•	
Karma	Produktion	•	Art	and	design	by	Sara	•	Dorotea	kommun	•	Åsele	•	ÅMV	företagen	•	Åsele	produkter	&	Robotsvets	•	Gallac	•	Timra	•	Åsele	kommun	•	Vilhelmina	•	Stalon	svets	
•	Vilhelmina	ingenjörsbyrå	•	Suncore	•	Inpipe	•	Mattea	•	Inlandets	teknikpark	•	Malgomaj	gymnasium	•	Vilhelmina	kommun	•	Storuman	•	Råsunda	mekaniska	•	Compia	•	Storuman	
kommun	•	Sorsele	•	Sorselestugan	•		Baseco	Golv	•	Sorsele	kommun	•	Malå	•	Hultdin	system	•	Malå	Geoscience	•	Malå	kommun	•	Norsjö	•	SSC	trätrappor	•	Swedlist	•	Norsjö	Trä	•	
Extena	•	Lycksele	•	Sokigo	•	IGIS	•	Zert	•	Vindeln	•	Indexator	•	Cranab	•	Umeå	•	ABB	•	Acino	•	Algoryx	Simulation	•	CGI	•	Cinnober	•	CodeMill	•	Dohi	•	Eagerbee	•	Elsys	•	Ericsson	
•	Essicon	•	FältCom	•	GE	Healthcare	•	Interactive	Institute	•	KnowIT/Candeo	•	Komatsu	Forest	•	Ladokenheten	•	LinCargo	•	Logex	•	Logistikgruppen	•	Länsstyrelsen	•	Norrmejerier	
•	Oryx	Simulations	•	QIS	•	Regionförbundet	Västerbotten	•	Reqsys	•	SCA	Obbola	•	SeaFlex	•	Skogforsk	•	Smart	Video	•	SpaceTime	Communication	•	Svenska	Försäkringsfabriken	
•	Sveriges	Lantbruksuniversitet	•	T3	•	TRIMMA	•	Umbio	•	UmeFast	•	Umeå	Energi	•	Umeå	kommun	•	Umeå	universitet	•	Volvo	IT	•	Volvo	Lastvagnar	•	Nordmaling	•	Lamiroc	AB	•	
Örnsköldsvik	•	BAE	Systems	•	Domsjö	Fabriker	•	Eurocon	•	Eurocon	Optimation	•	MetsäBoard	Husum	•	MOPSsys	•	MoRe	Research	•	Processum	•	ProTAK	•	PulpEye	•	SEKAB	
E-technology	•	Umeå	universitet	•	Mellansel	•	Hägglunds	Drives	•	Väja	•	Mondi	Dynäs	•	Sandviken	•	FindIT	•	Sundsvall	•	Broninnovation	•	Kemira	•	Mittuniversitetet	•	SCA	Östrand	
•	SSG	•	Syntesia	•	Hudiksvall	•	Företagsutbildarna	•	Västerås	•	ABB	Corporate	Research	•	Robotdalen/MDH	•	SICS	Västerås	•	SP	Fire	research	•	Stockholm	•	KTH	•	SICK	•	
Springworks	•	TEBAB/SACE	•	Vattenfall	•	VINNOVA	•	Eskilstuna	•	Volvo	Construction	Equipment	•	Norrköping	•	SMHI	•	Storung	•	Nordkalk	•	Karlstad	•	Billerud	Korsnäs	Gruvön	
•	Företagsutbildarna	•	Göteborg	•	Chalmers	tekniska	högskola	•	Chalmers	Professional	Education	•		Kungsbacka	•	Cold	Cut	Systems	•	Örebro	•	Atlas	Copco	•	Örebro	Universitet	•	
Växjö	•	Föreningen	Tunga	Fordon	•	Ljungby	•	Electrolux	•	Olofström	•	Volvo	Cars	•	Finland	•	Digipolis,	Kemi	Technology	Park	•	Efora	•	Lapin	AMK	•	Mionex	•	Outokumpu	Stainless	
•	Outokumpu	Chrome	•	Rambooms	•	Stora-Enso	Oyj	Fine	Papers	•	Talvivaara	•	Uleåborg	universitet	•	VTT	•	Österbotten, Finland •	Baltic	Yahts	•	Walki	•	Novia	•	Ketek	•	Mirka	•	
Prevex	•	Riitan	Herkku	•	Narvik, Norge •	Forskningsparken	i	Narvik	•	Narvik	Composite	•

Nedan ett antal av de företag och organisationer som deltog i ProcessIT Innovations nätverk under 2016. 
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ProcessIT Innovations deltar i ett flertal projekt som finansieras av 
EU:s ramprogram Horizon 2020, dess delprogram SPIRE, Tillväxt-
verket samt av svenska innovationsmyndigheten VINNOVA.
På följande sidor presenteras några av dessa projekt.

Projektet utvecklar teknik för 
att	följa	råvarumaterialflöden	
med hjälp av inbäddade sen-
sorer vilket gör att det går att 
skapa mätvärden också från 
annars svårtillgängliga platser.

Att tagga upp material med 
sensorer kan vara ett effektivt 
verktyg för processtyrning och 
logistik samt för optimering av 
anläggningssystem. Målet är 
också att med tekniken kunna 
skapa mer energieffektiva 
processer och leda till högre 
produktkvalitet.

Inom DISIRE-projektet 
kommer man bland annat att 
följa	de	stora	flöden	av	järn-
malmpellets från LKAB som 
skeppas vidare till exempelvis 
stålverk. Sensorerna i det 
fallet får då samma form som 
en pellets och via RFID-teknik 
kan taggen följas genom hela 
värdekedjan snarare än en 
enskild process.

Målet med EuroCPS, Cyber 
Physical Systems, är att 
skapa europeiska nät-
verk av designcenter och 
initiera samverkan mellan 
CPS-plattformar och CPS-
kompetensleverantörer för att 
fånga tillväxtmarknaderna i 
Internet of Things-produkter 
och inbyggda system. Dessa 
är viktiga drivkrafter för inno-
vationsförmåga i europeiska 
industrier, och som kan skapa 
ekonomisk tillväxt och stödja 
meningsfulla jobb.

Cyber Physical Systems 
(CPS) handlar om nästa ge-
nerations inbäddade ICT-sys-
tem som är sammankopplade 
och samarbetar bland annat 
via Internet of Things, och ger 
medborgare och företag ett 
brett utbud av innovativa 
tillämpningar och tjänster.

DISIRE EuroCPSCompInnova

Projekt under 2016

Projektet syftar till att ta fram 
obemannade luftfarkoster 
som självständigt ska kunna 
utföra tillsyn och underhåll av 
infrastrukturarbeten.

Kostnaderna för inspektion 
och reparation av infrastruktur 
och installationer växer kraftigt 
och oavbrutet. För att komma 
tillrätta med ökade kostnader 
krävs ett paradigmskifte mot 
mer automatiserade, effektiva 
och tillförlitliga lösningar, som 
samtidigt kan öka säkerhet för 
personal.

AEROWORKS
Målet med projektet är att 
utveckla en innovativ inspek-
tionsmetod av komposit- och 
metallkarosser	på	flygplan.

Projektet syftar till att ut-
forma och utveckla elektronik, 
programvara och mekaniska 
enheter hos en robot som ska 
bära en integrerad mätenhet. 
Roboten ska vara en autonom 
så kallad vortexrobot, det vill 
säga	den	ska	förflytta	sig	med	
hjälp av luft och kunna klättra 
vertikalt	och	följa	flygplanets	
struktur.

Luleå tekniska universitet 
är en av fem partners i projek-
tet CompInnova, ett Horizon 
2020-projekt inom den pre-
stigefyllda utlysningen Future 
and Emerging Technologies 
(FET). 

Partners: Luleå tekniska 
universitet samt universitet 
och industriföretag från bland 
annat Tyskland, Polen och 
Italien. 
Projektledare:
George	Nikolapoulos,	Luleå	
tekniska universitet.
Budget: 6 miljoner euro, 
varav 1,6 miljoner avsatt till 
Luleå tekniska universitet.
Löptid: 2015 - 2017

Partners: Luleå tekniska 
universitet,	Cranfield	Uni-
versity, University of Patras, 
University of Ioannina, Exis 
Innovation LTD.
Projektledare:
Cranfield	University.
Budget: 5,6 miljoner euro 
varav 1 miljon euro avsatt till 
Luleå tekniska universitet.
Löptid: 2015 - 2019

Partners: Luleå tekniska 
universitet,	Swiss	Federal	
Institute of Technology, 
KTH,	universitet	i	Twente,	
Edinburgh och Patras samt 
Ascending Technologies, 
Skybotix,  Alstom Inspection 
Robotics, Skellefteå Kraft. 
Projektledare:
George	Nikolapoulos,	Luleå	
tekniska universitet.
Budget: 5,6 miljoner euro 
varav 1 miljon euro avsatt till 
Luleå tekniska universitet.
Löptid: 2015 - 2017

Partners: Ett konsortium 
mellan Frankrike, Österrike, 
Ungern, Sverige, Storbritan-
nien, Spanien, Italien, Hol-
land, Irland och Tyskland. 
Projektledare:
Jonny Johansson, Luleå 
tekniska universitet.
Budget: 9,2 miljoner euro 
varav 500 000 euro avsatt till 
Luleå tekniska universitet.
Löptid: 2015 - 2017

Fakta om projektet: Fakta om projektet: Fakta om projektet: Fakta om projektet:

PROJEKT
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Susanne Timsjö är ny programchef för strategiska innovationsprogrammet PiiA, Processindustriell IT och 
Automation, en nationell satsning som ProcessIT Innovations deltar i. 

SIGHT SafePos2

Partners: Atlas Copco, 
Komatsu Forest, Volvo CE, 
Föreningen Tunga fordon, 
LTU, Mälardalens högskola, 
SP, Örebro universitet. 
Projektledare:
Karin Nilsson, Tunga Fordon.
Budget: 3	150	000	kronor.
Löptid: 2016 - 2017

Fakta om projektet:

Projektet ska utvärdera 
sensorer med målet att skapa 
Maskinförmågan Hinderdetek-
tion för att öka säkerhet kring 
maskiner. Dessutom möjliggör 
det för grupper av autonoma 
fordon att interagera med var-
andra i en oförutsägbar miljö. 

En ökad automatiserings-
grad medför också en ef-
fektivare produktion, minskat 
slitage på fordonen samt 
sänkt bränsleförbrukning. En 
enda sensor kan inte ensam 
tillgodose kraven. Forskning 
krävs för att utveckla sensor-
system - kombinationen av 
två	eller	flera	sensortekniker.

Målet med SafePos2, 
Säkerhetspositionering för 
gruvindustrin, är positionering 
av räddningspersonal vid en 
insats i gruva. 

Projektet innefattar 
utveckling av teknik, visua-
liseringssystem,	förflyttning,	
rökdykarövervakning och 
informationsutbyte mellan 
skade- och ledningsplats 
genom att nyttja de nya 
möjligheterna ny positione-
rings- och konnektivitetsteknik 
ger. Luleå tekniska universi-
tet kommer att fokusera på 
scenarier med fjärrstyrda och 
autonoma gruvfordon i en 
räddningsinsats.

Partners: SP, LTU, SICS 
Swedish	ICT	Västerås,	Boli-
den, LKAB, Mobilaris, Dräger 
SAFETY,	Interspiro,	Penny,	
Alecom, Räddningstjänsten i 
Skellefteå. 
Projektledare:
Haukur Ingason, SP.
Budget: 3	200	000	kronor.
Löptid: 2016 - 2018

Fakta om projektet:

De projekt som ProcessIT 
Innovations deltar i finan-
sieras från flera olika håll. 
EU:s ramprogram Horizon 
2020, dess delprogram 
SPIRE, Tillväxtverket samt 
svenska innovationsmyn-
digheten VINNOVA är 
några exempel. 
Men även den finansiering 
som strategiska innova-
tionsprogrammet PiiA, 
Processindustriell IT och 
Automation, hanterar via 
Vinnova är viktig. 

NY PROGRAMCHEF
Susanne Timsjö blev ny 
programchef för PiiA 
under 2016 och efterträ-
der därmed Anders OE 
Johansson. 

FINANSIERING
PiiA är viktigt för flera 
strategiska miljöer i Sve-
rige. ProcessIT Innova-
tions, Automation Region, 
FindIT, Paper Province, 
Compare, Pic-LU och Pic-
Li är sådana exempel.

UTMANINGAR
I en ledarartikel under 
2016 på Automation Re-
gions webb lyfte Susanne 
Timsjö fram ett antal 
utmaningar inom industri 
och akademi.

Nya konkurrenter: 
En utmaning för traditio-
nella leverantörsföretag till 
processindustrin är att nya 
aktörer syns på markna-
den. Till exempel så har 
Google och Apple kommit 
in i hemautomationsbran-
schen.
Resurser: 
För att få tillväxt inom 
processindustrin måste ar-

betet med hållbarhet och 
att skapa en resurseffektiv 
industri intensifieras.
Kompetens: 
Sverige måste bygga 
världsledande kompetens 
kopplat till digitalisering 
samtidigt som industrin 
måste bli bättre på att 
ta till sig den nya kom-
petensen, inte minst för 
att utveckla en industri 
där nästa generation vill 
arbeta.
Ny teknik: 
Industrin måste bli 
snabb att ta till sig ny 
digital teknik. När det 
gäller akademin ligger en 
utmaning i att jobba över 
institutionsgränser och för 
processindustrin gäller att 
inte bara se teknik utan 
närma sig forskning inom 
beteendevetenskap och 
affärsmodeller. 

Finansiering av nya projekt
PROJEKT

En stor betydelse för 
finansiering av projekt 
har PiiA, Processindu-
striell IT och Automa-
tion. Susanne Timsjö 
är ny programchef. 

Fler exempel på projekt
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SPIN, SamverkansPlattform 
för IT-innovation i Norr är en 
samverkan mellan regionala 
IT-bolag, Umeå universitets 
IT-institutioner och kommuner 
i syfte att långsiktigt stärka 
den regionala förmågan att 
möta digitalisering. Detta ska 
ske genom att kraftsamla 
och skapa synergier mel-
lan regionala aktörer, skapa 
aktörsöverskridande innova-
tions- och tillväxtnätverk inom 
specifika	teknikområden	för	
att skapa internationell spets, 
samt förstärka organisationers 
digitaliseringsförmåga genom 
verktyg,	workshops	och	utbild-
ningsinsatser.

SPINProcessIT.EU

PROJEKT

Partners: Umeå universitet, 
regionala it-företag, Region 
Västerbotten och EU:s regio-
nala fond genom Tillväxtver-
ket Övre Norrland. 
Projektledare:
Lennart Edblom.
Budget: Ca 19 miljoner 
kronor.
Löptid: 2016 - 2019

Fakta om projektet:
ProcessIT.EU är en påver-
kansplattform för IT- och auto-
mationsfrågor inom Europas 
processindustri. I nätverket 
ingår teknik- och tjänsteleve-
rantörer, processindustrier, 
forskare och offentliga aktörer. 
Nätverket har en strategisk 
roadmap för IT- och automa-
tion och deltar i europeiska 
organisationer som har bäring 
på processindustrin, t ex AR-
TEMIS, ECSEL, SPIRE. 

Nätverket mäklar även 
ihop forsknings- och innova-
tionsansökningar med parter 
från hela Europa. Exempel på 
olika projekt som mäklats ihop 
är	Arrowhead,	MANTIS	och	
kommande Productive4.0.

Partners: Ett nätverk 
bestående av SME:er, 
processindustrier, tillverk-
ningsindustrier, universitet, 
forskningsinstitut mm från 
EU. Koordinerande parter 
är Luleå tekniska universi-
tet som stöttas av Prevas 
samt LAPIN AMK och VTT i 
Finland. 
Projektledare:
John Lindström
Budget: N/A.
Löptid: Pågående sedan 
2010.

Fakta om projektet:

Arrowheads	vision	syftar	
till autonoma kollaborativa 
automationssystem. Detta har 
adresserats med att lösa in-
teroperabilitet och integrerbar-
het mellan IoT för att kunna 
bygga	IoT/SoS	automations-
system. 

Projektet har levererat 
Arrowhead	Framework	vilket	
möjliggör interoperabilitet och 
integrerbarhet mellan tjänster 
som produceras av IoT:s. 
Industriparter har utvärderat 
och	verifierat	Arrowhead	
Framework	i	26	kommersiellt	
grundade demonstratorer. 
15 företag har redan produk-
ter på marknaden innehål-
lande	resultat	från	Arrowhead.	
Fyra startup-bolag har 
skapats.

Partners: SKF, LKAB, 
Boliden, BnearIT, Abelko, 
Noda, EISTEC, LTU samt 70 
partners från 15 länder. 
Projektledare:
Jerker Delsing, Luleå tek-
niska universitet.
Budget: 68 miljoner euro 
varav 8 till svenska partners 
där LTU får 4 miljoner euro.
Löptid: 2013	-	2017

Fakta om projektet:

SIMS
SIMS, Sustainable Intelligent 
Mining Systems, är ett projekt 
om nya intelligenta gruvsys-
tem där Luleå tekniska univer-
sitet leder forskningsarbetet.
Den totala budgeten är på 
168 miljoner kronor, där EU 
står	för	huvuddelen	av	finan-
sieringen via sitt ramprogram 
för forskning och innovation, 
Horizon 2020.

Av totalbudgeten går 
nära	37	miljoner	kronor	till	
Luleå tekniska universitet, 
för forskning, utveckling och 
innovation av intelligenta 
gruvsystem. 

Målet med SIMS-projektet 
är att utveckla gruvindustrin 
i EU-området, med fokus 
på ökad jobbtillväxt och en 
förbättrad gruvbrytning, bland 
annat vad gäller hållbarhet 
och säkerhet.

Partners: Atlas Copco, ABB, 
Agnico Eagle, Boliden, Erics-
son,	KGHM	Cuprum,	K+S	
KALI, LKAB, Mobilaris, Luleå 
tekniska	universitet,	RWTH	
Aachen Universityt. 
Projektledare:
Mikael Ramström, Atlas 
Copco.
Budget: 168 miljoner kr, 
varav	37	miljoner	avsatt	till	
LTU.
Löptid: 2016 - 2019

Fakta om projektet:

Arrowhead

Övervakningssystem störning och åska

Projektet är en direkt fortsätt-
ning på förstudien ”Övervak-
ningssystem störning och 
åska” som avslutades 2016 
och skall leverera beskriv-
ningar	och	kravspecifikation	
för två funktioner:

Larm vid varning för åska
 Larmet presenteras genom 
det normala larmsystemet på 
operatörsbildskärmarna vid 

Partners: ABB, Billerud-
Korsnäs, Essicon, LKAB, 
SCA, SMHI. 
Projektledare:
Rune Lindberg, Essicon.
Budget: 1 696 000 kronor.
Löptid: 2016 - 2017

Fakta om projektet:
berörda operatörsplatser vid 
anläggningen. Larmet skapas 
med en funktion som utveck-
las av SMHI där prognoser 
och verkliga händelser i sam-
band med åska kombineras 
med	anläggningens	definie-
rade skyddsområden.

Identifiering av objekt med 
låg störningsimmunitet
Presentation av objekt som 

har den lägsta störningsim-
muniteten, dvs den minsta 
motståndskraften för spän-
ningsförändringar i matande 
elkraft. Det ger möjlighet 
att åtgärda rätt objekt samt 
långsiktigt köpa utrustning 
och bygga anläggningar med 
större störningsimmunitet vid 
åska. 
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FAR-EDGE	är	ett	Factory	
of the Future projekt inom 
Horizon 2020. Fokus ligger på 
optimering av massproduk-
tion där “lot size one” är en 
viktig	egenskap.	FAR-EDGE	
bygger vidare på resultat från 
Arrowhead-projektet.	

Planerna är att kunna ut-
vidga	Arrowhead	Framework	
med virtualisering och sys-
temsimulering vilket möjliggör 
dynamisk omorganisation av 
produktionsenheter för att 
hantera “lot size one” samt 
dynamiskt kunna minimera 
produktionsförluster orsakade 
av maskinstillestånd.

FAR-EDGE iMINER5-COP AceFORM 4.0

Partners: Volvo, LTU och 11 
partners från 8 länder. 
Projektledare:
Maruro Isaja, Engineering 
Ingegneria Informatica.
Budget: 6 miljoner euro, 
varav 0.5 till LTU.
Löptid: 2016 - 2019

R5-COP	är	finansierat	av	EU-
ARTEMIS och fokuserar på 
paradigmer	för	flexibel	tillverk-
ning tillämpat på modulära ro-
botsystem. Baserat på meto-
der för formell modellering av 
hårdvaru- och mjukvarukom-
ponenter kommer R5-COP att 
stödja modellbaserad design, 
konstruktion, validering och 
snabb driftsättning. 

Användning	av	befintliga	
standarder för gränssnitt och 
middleware	kommer	R5-COP	
vara en stark facilitator av 
integrationen av komponenter 
från olika leverantörer. LTU 
och SSC bidrar med ett mo-
dulärt autonomt fordon. 

Projektets mål är att stärka 
Europas position inom 
tillverkning av formulerade 
produkter, dvs produkter som 
är sammansatta av olika 
ingredienser, t ex papper, 
massa, läkemedel, mat, kos-
metika, kemikalier m.m., samt 
de behov som producenter 
av detta har i form av ökad 
kunskap, samarbetspartners, 
teknik och metoder. 

Utöver	detta	skall	en	FIG,	
Formulated	Interest	Group,	
bildas för att hantera frågorna 
på längre sikt. 

iMine är ett nätverk av test- 
och demoplatser i Europa 
för projekt som vill testa sina 
program eller andra projekt-
resultat i verkliga gruvmiljöer 
eller labbmiljöer. 

Under de år iMine-projek-
tet pågår kommer testnätver-
ket, demoplatsnätverket och 
infrastruktur att upprättas.

IRIS	-	Intelligent	Risk	Identifi-
cation System for safer mines 
- har som mål att vidareut-
veckla verktyg och system för 
att	identifiera	fordonsrelate-
rade brandrisker i gruvmiljö. 
Ett verktyg som existerar idag 
kommer att förbättras och 
integreras i ett överordnat 
system. Detta system kommer 
att vara en värdefull resurs 
för framtida forskning och 
utbildning. 

Luleå Tekniska Universi-
tet kommer att fokusera på 
brandrisker som särskiljer 
fjärrstyrda och autonoma 
gruvfordon från fordon med 
förare ombord.

iRIS Process SME Productive4.0

Projektets mål är att för-
bättra konkurrenskraften hos 
SME:er	vars	kunder	finns	
inom process-, gruv-, energi-, 
olje- och gasindustrier genom 
att hitta behov och möjlighe-
ter, utveckla nya affärsmodel-
ler, bygga europeiska partner-
skap,	söka	EU-finansiering	
för projektförslag och utveckla 
SME:ers produkter, tjänster 
och andra erbjudanden. 

Vidare kommer projektet 
även att uppdatera  
ProcessIT.EU:s roadmap för 
IT- och automationsbehov 
inom processindustrin.

Productive4.0 är fortsätt-
ningen	på	Arrowhead	som	
kommer att starta maj 2017. 
Målbilden är att kunna bygga 
och demonstrera digitalisering 
i produktionsindustrin. 

Tekniskt kommer Ar-
rowhead	Framework	att	
utgöra en grundval med målet 
att uppnå TRL8 för kärn-
komponenterna	i	Arrowhead	
Framework.	Detta	skall	möjlig-
göra en tät integration över 
“product life cycle” och längs 
“production supply chain”.

Fakta om projektet:
Partners: LTU,	Swedish	
Space Cooperation och 25 
partners från 11 länder. 
Projektledare:
George	Nikolakopoulos,	LTU.
Budget: 13,02	miljoner	euro,	
varav	230	000	euro	för	LTU.
Löptid: 2014 - 2017

Fakta om projektet:

Partners: Centre for 
Process Innovation  
(Koordinator),Technical 
Research Institute of 
Sweden	(SP),Gesellschaft	
für Chemische Technik und 
Biotechnologie e.V., Strategic 
Initiative Materials in Flan-
ders, Université de Lorraine , 
LTU/ProcessIT	och	National	
Physical Laboratory. 
Projektledare:
Darren Ragheb
Budget: 6 miljoner kronor.
Löptid: 2016 - 2018

Fakta om projektet:
Partners: RISE, SICS 
Swedish	ICT	Västerås	
AB, Boliden, Atlas Copco, 
LTU, DMT, LKAB, Sand-
vik,	Sandvik	SRP,	KGHM	
Polska Miedz Spólka Ak-
cyjna, Mobilaris, Agnico 
Eagle Finland, Lapland 
UAS. 
Projektledare:
Anders OE Johansson, SICS 
Swedish	ICT	Västerås.
Budget: 450 000 euro.
Löptid: 2016 - 2018

Fakta om projektet:

Partners: RISE, SP, Svensk 
Maskinprovning,  SICS, DMT, 
LKAB, LTU, Boliden, Agio, 
Zinkgruvan	Mining,	Björkdals-
gruvan, Aptum. 
Projektledare:
Mia Kumm, SP Sveriges Tek-
niska Forskningsinstitut.
Budget: 600 000 euro.
Löptid: 2016 - 2018

Fakta om projektet:
Partners: Lapin AMK (koordi-
nator), LTU och ProcessIT, 
Norut, Forskningsparken i 
Narvik, IUC Norrbotten AB, 
Oulu Universitet, NIHAK, 
Nivalan Teollisuuskylät. 
Projektledare:
Seppo Saari
Budget: 17 miljoner kr.
Löptid: 2016 - 2019

Fakta om projektet:
Partners: Volvo, Ericsson, 
Midroc, SEB, Combitech, 
Combient, BnearIT. LTU samt 
105 partner från 18 länder.
Projektledare: 
Knut	Hufeld,	Infineon,	Com-
bient	och	LTU	är	WP1	ledare.
Budget: 110 miljoner euro 
med 7,4 till svenska partners.
Löptid: Start maj 2017

Fakta om projektet:

Förändringsagenter

Partners: Umeå universitet, 
Länsstyrelsen Västerbot-
ten, verkstadsföretag i AC 
Län, Inlandets Teknikpark, 
Inlandskommunerna. 
Projektledare:
Robin Norrman
Budget: 50 miljoner kronor 
per år.
Löptid: 2016 - 2017

Fakta om projektet:

Projektet ska bistå med 
kunskap och nätverk vid di-
gitalisering och automations-
höjd av verkstadsindustrier 
i Västerbotten, samt stödja 
utvecklingen av Teknikparken 
vid Malgomajgymnasiet. 

Kompetensspridning och 
långsiktig kompetensförsörj-
ning ska prioriteras genom att 
stödja Teknikparkens utbild-
ningar och kunskapsspridning 
till företag. Huvudsakliga 
verktyg är  konferenser och 
workshops	samt	direkta	träffar	
med företagsledningar.

PROJEKT
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Bilderna ovan: Forskningsgruppen AEROWORKS vid Luleå tekniska 
universitet, Katrin Jonsson, Umeå universitet, Martin Servin, Umeå 
universitet, samt en konceptbild från projektet WROOMM.

Målet är en IT-baserad 
industriplattform som ska ge 
processindustrin och dess 
leverantörsföretag ökade 
möjligheter att utveckla nya 
kommersiella applikationer.

Projektet är inspirerat av 
bland annat AppStore och 
Google	Play	och	bygger	på	en	
molnbaserad arkitektur. 

Plattformen ska ge 
processindustrin tillgång till 
effektiva, konkurrenskraftiga 
IT-lösningar som är enkla att 
köpa in och underhålla. Det 
kommer även att ge leve-
rantörsföretagen tillgång till 
kanaler för att nå ut på en 
global marknad.

Projektet syftar till nya kun-
skaper, metoder och verktyg 
för design, reglering och opti-
mering av industriella proces-
ser	med	granulära	flöden.	

Målen inkluderar regler-
metoder	för	granulära	flöden	
och	processer	och	specifikt	
för järnmalmspelletisering; 
koppling mellan programvaror 
för reglering och granulär 
simulering; algoritmer för 
ökad beräkningseffektivitet i 
granulär simulering. 

Framtagna lösningar 
tillämpas för att utveckla me-
toder för LKABs anläggningar 
för järnmalmspelletisering. 

Molnbaserad 
plattformsstrategi

GranuReg Reglering av 
granulära processer

ACO - Advanced 
Conveyer Belt System

Syftet med projektet är att 
utveckla konceptlösningar för 
fjärrstyrd lastning med stora 
hjullastare i gruvor under jord, 
samt fjärrövervakning av
sådana maskiner. 

Generiska	lösningar	för	
operatörsstöd för lastning 
av fragmenterat material 
med stor variation i stycke-
fördelning studeras liksom 
systemtekniska aspekter för 
övervakning och underhåll av 
maskiner. Projektet adresse-
rar även trådlösa kommunika-
tionsfrågor.

WROOMM Wireless 
and remote operation
of mobile machines

Målet för ACO, Advanced 
Conveyer belt systems, är att 
utveckla metoder för distans-
övervakning av conveyer-
bandsrullar för gruvindustrin. 

Genom	att	utrusta	
kompositrullar med sensorer 
och trådlös kommunikation 
kan rullarna själva detektera 
fel på exempelvis kullager 
och kontinuerligt rapportera 
varvtal och exakt antal varv 
som rullen roterat. Detta gör 
att underhållsarbetet kan ske 
effektivare och att oplanerade 
stopp undviks.

Maloperationen är en central 
del av papperstillverkningen, 
med syfte att frilägga och 
forma	fibrerna	så	att	slutpro-
dukten får önskade egenska-
per. 

Med utgångspunkt i 
tidigare projekt är nu syftet att 
analysera kopplingen mellan 
uppmätta	fiberegenskaper	
efter malning och resulte-
rande pappersegenskaper. 
Försöken har genomförts i la-
boratoriemiljö och i pågående 
projekt planeras fabriksförsök 
för	att	verifiera	metoder	och	
modeller.

Kostnaden för råmaterial vid 
skrotbaserad stålframställning 
står för merparten av pro-
duktionskostnaderna för det 
färdiga råstålet. Det är därför 
av stor vikt att optimering av 
råmaterial och energi som 
tillförs de olika processtegen 
vilar på effektiva industriella 
IT-lösningar.

Projektet kommer att ta 
fram en generisk plattform där 
modellbaserad optimering av 
produktion möjliggörs. 

Plattformen kommer att 
valideras på en ljusbågsugns-
process vid Höganäsverken i 
Halmstad.

SKALP 
Skalbar Plattform för 
Processintegration

SamPMAP 
Malresultat vid 
tillverkning av papper

Partners: ABB Corpo-
rate Research, Optimation, 
BnearIT, PROTAK Systems, 
Mobilaris,	Sogeti,	SSG	Stan-
dard	Solutions	Group,	Itium,	
Umeå universitet, oPROvat, 
SCA Obbola.
Projektledare:
Katrin Jonsson, Umeå 
universitet.
Anslag från VINNOVA:
1 499 950 kronor.
Löptid: 2015 - 2016

Fakta om projektet:
Partners: Algoryx Simulation, 
LKAB, Optimation, Umeå 
universitet.
Projektledare:
Martin Servin, Umeå 
universitet.
Anslag från VINNOVA:
4 000 000 kronor.
Löptid: 2014 - 2016

Fakta om projektet:

Partners: SCA Munksund, 
PulpEye, Optimation, MoRe 
Research, CorrVision, LTU
Projektledare:
Mikael Håkansson, Luleå 
tekniska universitet
Anslag från VINNOVA:
1	033	723	kronor.
Löptid: 2015 - 2016

Fakta om projektet:
Partners: SWEREA	MEFOS,	
Prevas, Höganäs, Luleå 
tekniska universitet.
Projektledare:
Mikael Larsson
Anslag från VINNOVA:
3	243	949	kronor.
Löptid: 2015 - 2017

Fakta om projektet:
Partners: Boliden, Volvo CE, 
ABB, Oryx, SICS 
Projektledare:
Ulf Bodin, Luleå tekniska 
universitet
Anslag från VINNOVA:
4 950 000 kronor.
Löptid: 2014 - 2017

Fakta om projektet:
Partners: Boliden, Volvo CE, 
ABB, Oryx, SICS 
Projektledare:
Kjell Olsson, Luleå tekniska 
universitet
Anslag från VINNOVA:
1 500 000 kronor.
Löptid: 2015 - 2016

Fakta om projektet:

PROJEKT
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Resultat 2016
Pos Kontant Egen  insats 

LTU/UmU
Egen insats Not

INTÄKTER 35 364 207 8 403 401 21 590 407 1

ProcessITs basprojekt

1 VINNOVA VINNVÄXT-programmet 5 246 645

2 Länsstyrelserna 4 841 180

3 Kommunerna 488 432

4 Industrin 600 000 5 411 280

5 Universiteten 1 733 654

ProcessIT-projekt enl. separat redovisning

6 WROOMM 1 181 026 202 535 1 033 139

7 Arrowhead 4 834 388 2 456 933 11 894 251

8 Aeroworks 4 248 441 997 244

9 Disire 4 073 115 884 940

10 EuroCPS 786 850 170 508

11 PiiA Academy 777 096 369 600

12 CompInnova 908 382 171 488

13 IoTguiden 982 840

14 ACO 789 297 77 750 80 018

15 Bitstream 577 240 406 340

16 SPIN - Informatik 580 315 315 945

17 PIMM 746 000 28 194

18 Sammanställning 17 mindre projekt 3 702 961 957 869 2 802 119

TOTALA INTÄKTER 65 358 015

KOSTNADER 43 767 371 0 21 590 407

ProcessITs basprojekt

19 Personalkostnader 6 639 321

20 Inköpta tjänster 2 780 186

21 Drift, resor, lokal, mtrl, övr. driftskst. 1 361 435

22 OH 2 129 069

23 Kostnader industrin för egen insats 5 411 280

ProcessIT-projekt enl. separat redovisning

24 WROOMM 1 383 822 1 033 139

25 Arrowhead 7 288 703 11 894 251

26 Aeroworks 5 245 685

27 Disire 4 961 398

28 EuroCPS 957 357

29 PiiA Academy 777 096 369 600

30 CompInnova 1 079 870

31 IoTguiden 982 840 0

32 ACO 866 516 80 018

33 Bitstream 983 580

34 SPIN - Informatik 896 260

35 PIMM 774 194 0

36 Sammanställning 17 mindre projekt 4 660 039 2 802 119

TOTALA KOSTNADER 65 357 778

RESULTAT 236

Not 1  
Egeninsatsen	i	tid	har	värderats	till	600	kr/tim	enligt	VINNOVAs	
rekommendationer. Vilket innebär att industrin gjort insatser motsva-
rande	närmare	36	000	timmar.

Styrelsens kommentar till ProcessITs 
resultat 2016 

2016 har varit ett år med viss stabilisering inom flera 
segment på råvaru- och energimarknaderna, där priset 
på till exempel olja, järnmalm samt även elenergi 
har återhämtat sig något mot hälsosammare nivåer. 
Massa- och papperspriser samt vissa metaller håller 
sig fortsatt på bra nivåer. Detta har lett till att en del 
processindustrier går bra och investerar fortsatt medan 
andra har det tuffare och får effektivisera och hålla ned 
kostnadssidan. 

I ökad internationell konkurrens blir således 
kundvärdet i erbjudandena viktigt att se över samt att 
organisationen är anpassad och har rätt kompetens för 
ökad digitalisering, ny teknik samt nya affärsmodeller.

I denna kontext verkar ProcessIT Innovations och 
strävar att tillsammans med leverantörer av IT- och 
automation, processindustrier, forskare och samhälls-
aktörer baserat på processindustriernas kravbild bygga 
relevanta förstudier, små- och mellanstora projekt, och 
stora projekt. ProcessITs projektportfölj har nu en god 
balans mellan små-, mellan- och stora projekt, vilket 
ger en jämnare och stabilare verksamhet.

Under 2016 har antalet stora projekt inom 
ProcessIT Innovations ökat, dock med en förändring 
i omsättning från ca 67 MSEK under 2015 till ca 65 
MSEK under 2016. Således är den digitalisering och 
reindustrialisering som ProcessIT Innovations verkar 
för fortsatt intressant, och ProcessIT strävar att under 
nästa år öka omsättningen och inte stanna på nivån 
runt 65-67 MSEK.

VINNOVAs strategiska innovationsprogram PiiA, 
IoT, Produktion och STRIM fortsätter att på nationellt 
plan vara viktiga stöttepelare i innovationslandskapet, 
och på EU-nivå betyder fortsatt Horizon 2020, Artemis 
och ECSEL mycket för ProcessIT Innovations interna-
tionella projektbyggande. 

Sammanfattningsvis har 2016 varit ett gott år med 
nya vunna projekt och starkt engagemang från parter 
och kollegor, som tillför nya idéer, nätverk och kraft till 
verksamheten. 

Sammanfattning övrigt resultat från 2016: 
Nya produkter: 26 (15) 
Nya tjänster: 6 (1) 
Nya processer/processförändringar: 14 (7) 
Nya prototyper: 46 (32) 
Nya företag: 4 (0) 
(Inom parentes 2015 års resultat.) 

Vad gäller övrigt resultat är det en klar förbättring 
jämfört med 2015, och alla resultaten har överlag 
förbättrats mycket tack vare de stora projekten och 
deras påverkan. Glädjande är även att fyra nya företag 
startats baserat på projekt och deras resultat. 

Förhoppningsvis kommer en del prototyper att 
vidareutvecklas, förädlas och kommersialiseras som 
produkter, tjänster eller andra mer avancerade kunder-
bjudanden.

Revisorsintyg
Jag har granskat resultaträkningen som ingår I verksamhets-
berättelsen för år 2016 och konstaterat att den överensstämmer 
med	redovisningen.	Värdet	av	medfinansiering	i	form	av	eget	arbete	
samt uppgifter avseende Umeå universitets del i projektet bygger 
på externa underlag som inte har intagits i bokföringen vid Luleå 
tekniska universitet.
Luleå 2017-02-28
Kai Lavonen
Auktoriserad revisor
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Styrelsen för ProcessIT Innovations präglas av en stark förankring i regionens näringsliv, universitet och samhälle. 
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Method for controlling drying of wood SE1550605 A1.

Method for determining an action. SE1550607 A1.

Förfarande och system för torkning av virke i ett torkut-
rymme. SE538180 C2, SE1351363 A1.
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ProcessIT Innovations, Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå, telefon: 0920-49 10 00, kontakt: John Lindström, john.lindstrom@ltu.se

ProcessIT Innovations är en näringsaccelerator och en innovationshub för industriell 
IT och en motor i ett regionalt innovations- och tillväxtsystem, formerat som en centrum-
bildning vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. 

ProcessIT Innovations får finansiering av VINNOVA med 18 miljoner kronor 2015- 
2018. Tillsammans med övrig medfinansiering innebär det över 58 miljoner kronor i 
grundfinansiering som genom ProcessIT Innovations kan satsas på att utveckla process-
industrin, leverantörer och forskare inom området processindustriell IT och automation.
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