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Sammanfattning 
Företag med en produktportfölj inriktad mot maskinsäkerhet har ett stort 

behov av att kunna visa upp produkterna i en integrerad helhetslösning. 

Men det ställer då också krav på att kunna vägleda och utbilda kunderna 

inom området maskinsäkerhet. Målet med denna uppsats har varit att ge-

nomföra en riskanalys och ta fram två säkerhetslösningar på ett något av-

skalat valsverk. Resultatet ska sedan användas i ett säljverktyg i form av en 

portabel DEMO för framtida mässor och utbildningar. Under arbetets gång 

så har ett flertal studiebesök och intervjuer genomförts med personer som 

har en lång erfarenhet av maskinsäkerhet och valsverk. Som stöd under ris-

kanalysen så har bland annat den harmoniska standarden SS EN ISO 13849-

1:2016 används. Först bestämdes maskinens omfattning följt av en riskbe-

dömning där tänkta riskkällor identifierats och där sedan en lämplig åtgärd 

vidtagits för att vid behov reducera risken. En validering har slutligen ge-

nomförts som ett sista steg i analysen för att säkerställa att med aktuellt 

framtagna skyddsfunktioner nå upp till den erforderliga prestandanivå 

som krävs. Bearbetning av material har uteslutande genomförts via Micro-

soft Excel. Beräkningar och validering av samtliga skyddsfunktioner har 

genomförts analogt enligt standarden EN ISO 13849-1&2. Det har under ar-

betets gång visat sig att det finns utrymme för tolkning och tveksamheter 

rörande arbetsmetod enligt ISO 13849-1 och maskindirektivet 2006/42/EC. 

Resultatet i undersökningen har påvisat att den först framtagna säkerhets-

lösningen är den mest ultimata gällande kostnad. Medan den andra säker-

hetslösningen från undersökningen är den mest optimala med avseende på 

flexibilitet och säkerhet. När det gäller olika tillvägagångssätt vid beräkning 

av skyddsfunktioner så är ett förgrenat synsätt fördelaktigt vid säkerhets-

lösningar som kräver något högre prestandanivå. Det förgrenade synsättet 

medför dock i regel mer arbetet eftersom att antalet skyddsfunktioner beror 

på antalet maskiner för respektive ingångsblock. Det seriella tillvägagångs-

sättet medför i regel mindre arbete vid beräkningar eftersom att antalet 

skyddsfunktioner då är lika med antalet ingångsblock för skyddsfunkt-

ionen. Undersökningen har dessutom påvisat en tydlig korrelation mellan 

antalet maskiner och sannolikheten för farligt fel per timme. Det innebär att 

det seriella tillvägagångssättet kan leda till att aktuellt krav rörande pre-

standanivå inte går att uppnå.   

 

Nyckelord: Performance level, DC, Kategori, MTTFd, PFHd, SRP/CS. 
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Abstract 
Companies with a portfolio that are focused at machine safety have a great 

need to display their products in an integrated comprehensive solution. But 

it’s also important for the companies to be able to guide and support cus-

tomers in the field of machine safety. The aim of this report was to conduct 

a risk assignment and to develop two safety solutions for a cold rolling mill. 

The result of this report will then be used in a sales tool as a portable demon-

stration platform for future fairs and customer education. During the inves-

tigation, a number of study visits and interviews have been conducted with 

people who have a long experience of machine safety and cold rolling mills. 

As a guidance of the risk assignment, the harmonic standard SS EN ISO 

13849-1: 2016 has been used. First, the extent of the machine was deter-

mined, followed by a risk estimation where imaginary hazards were iden-

tified. In case of an identified hazard an appropriate action was taken to 

reduce the risk. Finally, a validation was carried out as a final step in the 

analysis to ensure that the currently developed safety functions has reached 

the required performance level from the risk estimation. Processing of ma-

terials has been performed exclusively through Microsoft Excel. Calcula-

tions and validation of all protection features have been performed accord-

ing to ISO 13849-1. During the study, it has been found that there is scope 

for interpretation and doubts regarding to the working methods in ISO 

13849-1.  The investigation was been shown that the first developed safety 

solution is the best regarding to the total cost. The second developed solu-

tion was most optimal in terms of flexibility and security. The work has also 

shown that different approaches due to the calculations of the safety func-

tions are important for the result. The branched method is advantageous for 

safety solutions that requires higher performance level but the method also 

in general entails additional work do to the calculations in comparison with 

the serial method. On the other hand, the survey showed a clear correlation 

between the numbers of integrated machines and the probability of danger-

ous failure per hour do to the serial method. This means that the serial 

method can lead to the fact that the current Performance level can’t be 

achieved.  

 

 

Keywords: Performance level, DC , Category, MTTFd, PFHd, SRP/CS. 
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Förord 
Denna vetenskapliga rapport är framtagen som en del av examinationen på 

automationsingenjörsprogrammet vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Som 

ett första steg i arbetet så kontaktade jag Jonas Rehnberg på ABB svensk 

försäljning i Västerås och diskuterade ett eventuellt intresse för ett genom-

fört examensarbete. Min önskan var att examensarbete skulle vara inom 

området automation. Önskemålet från deras sida var att utföra ett arbete 

inom maskinsäkerhet med hjälp av ABBs egna produkter. Att genomföra 

en djupdykning inom maskinsäkerhet och ta fram ett material som stöd för 

företagets säljare vid framtida kundbesök.  

Jag skulle i första hand vilja rikta ett stort tack till Jonas Rehnberg på ABB 

svensk försäljning som varit min handledare under arbetet. Ett stort tack 

även till hela avdelningen som stöttat och bidragit med viktig kunskap och 

ett varmt bemötande. 

Även ett stort tack till Andreas Wikström, Robby Andersson och Niklas Jo-

hansson på ABB Jokab Safety samt Fredrik Lööw på ÅF Industry i 

Sundsvall som bidragit med erfarenhet och kommit med feedback på aktu-

ellt arbete.  

Slutligen så skulle jag vilja tacka Johan Sidèn på Mittuniversitet i Sundsvall 

som har stötta och hjälp mig under resan gång. 

 

Västerås, Maj 2017 

Daniel Landell     
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Terminologi 
PL Performance Level – Prestandanivå (a - e)  

PLr Required Performance Level – Erfordlig prestandanivå för en 

skyddsfunktion  

PFHd Probabillity of Dangerous failure per Hour – Genomsnittlig 

sannolikhet för farligt fel per timme 

MTTFd Mean Time To Dangerous Failure – Medeltid till farligt fel  

DC Diagnostic Coverage – Feldetekteringsförmåga   

B10d Antal cykler tills 10 % av komponenterna får farligt fel 

T10d Medeltid tills 10 % av komponenterna får farligt fel 

SRP/CS Safety-related part of a control system 

CRC Cyclic Redundancy Check – Metod vid beräkning av kontroll-

summa inom digitala nätverk 

Arkitektur Anger hur olika komponenter är arrangerade och samman 

kopplade rent mekanisk och elektriskt 

Maskin Kan exempelvis bara en robot, press, frekvensomriktare med 

motor, etc.   

TE Test equipment  

OTE Output of TE 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Maskinsäkerhet har länge haft en stor betydelse i människors vardag. Hu-

vudsyftet är att skydda företag från maskinhaveri och att säkerställa indi-

viders fysiska hälsa i samband med arbete. Valsverk är inget undantag och 

kräver inte bara skydd mot farlig rörelse, det behövs även en säker och kon-

trollerad varvtalsstyrning vid manuell drift för att säkert kunna träda plå-

ten genom valsverkets olika delar.  

ABB tillhandahåller världsledande produkter för industriella automations-

processer med allt från motor och givare till styr- och drivsystem. Företaget 

har dessutom en kraftfull produktportfölj med maskinsäkra produkter. 

ABB svensk försäljning i Västerås har ett behov av att kunna visa upp hel-

hetslösningar till kund innehållande motorer, driv- och styrsystem. Vals-

verk är en utmärkt applikation för att förmedla ett maskinsäkert budskap 

och kunna visa upp de allra senaste produkterna. Det krävs dock en god 

kännedom och praktisk erfarenhet om hur produkterna ska implementeras 

i säkerheten och hur man i praktiken tillämpar standarder och direktiv. Det 

ställer dessutom krav på företagen att kunna vägleda och utbilda sina kun-

der på hela produktportföljen inom maskinsäkerhet.  

Dagens säkerhetsprodukter erbjuder högsta tänkbara teknologi inom om-

rådet maskinsäkerhet och där trådlösa och beröringsfria lösningar blir allt 

mer attraktivt. 

1.2 Övergripande syfte 

Det huvudsakliga syftet med arbetet har vart att utifrån en på förhand ut-

vald teoretisk modell, i form av ett valsverk. Kunna genomföra en riskana-

lys utifrån ett flertal harmoniska standarder och där resultatet sedan ska 

användas för att ta fram en fysisk budskapsbärare i form av en portabel 

DEMO. Den fysiska budskapsbäraren ska fungera som ett sälj- och utbild-

ningsverktyg inför mässor och vid framtida kundbesök. 
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Målsättningen är sedan att ta fram ett begränsat antal skyddsfunktioner för 

att eliminera eller reducera risken för skada. I arbetet ingår även att säker-

ställa att skyddsfunktionerna är konstruerade och att utvalda produkterna 

lever upp till den prestandanivå som ställs på skyddet utifrån riskanalysens 

resultat. 

Slutligen ska två alternativa säkerhetslösningar för maskinen tas fram och 

där en av lösningarna ska innefatta ett trådlöst manöverdon vid manuell 

drift. Lösningarnas prestandanivå ska sedan jämföras med varandra och 

där det beräknade resultatet från respektive skyddsfunktion ska jämföras 

utifrån olika synsätt. 

1.3 Tidigare arbete 

Inom området maskinsäkerhet genomförs det ständigt forskning och arbete 

för utveckling inom området. Den Tyska institutionen IFA är ett bra exem-

pel på företag eller myndighet med fokus på hälsa och maskinsäkerhet. IFA 

stödjer Tyska myndigheter bland annat genom forskning och olika typer av 

utredningar relaterat till just hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.  

Tidigare vetenskapligt arbete inom området påvisar vikten av en noggrant 

genomförd riskanalys. Resultatet av riskbedömningen kan annars leda till 

ökade kostnader för företaget och i värsta fall en försvagad säkerhet [18]. 

Resultatet av denna studie styrker tidigare vetenskapligt arbete relaterat till 

kostnad och säkerhet inom området maskinsäkerhet. Däremot så styrker 

resultatet från detta arbete även att valet av konstruktion för en säkerhets-

lösning har påverkan på pris och säkerhet.  

Tidigare arbete har dessutom påvisat att maskiner som påtvingar personal 

in till en zon med höga risker. Behöver en följa en så kallad ”lockout” pro-

cedur, som innebär att operatören ska följa en given instruktion (steg-för-

steg) för att få tillstånd att beträda riskområdet [19]. Resultatet från denna 

undersökning bidrar till säker vistelse för operatören inom ett angivet risk-

område utan en så kallad ”lockout” procedur.    
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1.4 Avgränsningar  

 Aktuella steg och tillvägagångssätt som används från samtliga har-

moniska standarder är inte förklarade i detalj i denna rapport på 

grund av dess stora omfattning.  

 Valsverkets konstruktion är begränsat och tämligen avskalat för att 

anpassas till aktuell tidsplan och målsättning för arbetet. 

 Den genomförda riskanalysen är avgränsad till enbart mekaniska 

och fysiska risker för operatören och servicepersonal.  

 Rapporten presenterar enbart de mest väsentliga risker som identifi-

erats i riskanalysen med avseende på framtagen säkerhetslösning.    

 Resultatet förutsätter att aktuell framtagen modell har en sådan kon-

struktion att inga systematiska fel är inbyggt i konstruktion, att 

mjukvara är validerad och testad samt att konstruktionen eliminerat 

fel av samma orsak (CCF).  

1.5 Problemformulering  

Arbetets baseras på följande frågeställning: 

1. Vilken av säkerhetslösningarna som är den mest ultimata gällande 

säkerhet, flexibilitet och kostnad? 

2. Hur påverkas en skyddsfunktions prestandanivå genom att be-

trakta konstruktionen som seriell eller förgrenad? 
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2 Teori  
 

2.1 Standarder och direktiv  

Harmoniska standarder är stöd eller hjälpmedel för att säkerställa att ma-

skinbyggaren och maskinintegratören lever upp till de krav som ställs uti-

från direktiven. Uppfylls standarden så uppfylls även indirekt direktiven 

och aktuella föreskriver.   

2.1.1 Harmoniska standarder  

De standarder som har använts i aktuellt arbete presenteras i Tabell 2.1. 

Tabell 2.1. En sammanfattning av de standarder som använts i arbetet. [7] 

 

Standard  Standard  Förklaring 

SS-EN ISO 13849-1&2:2016  

 

Maskinsäkerhet- Säkerhetsrela-

terade delar av Styrsystem-All-

männa konstruktions principer 

och validering 

Standarden anger säkerhetskrav 

och vägledande principer för 

konstruktion och validering av 

säkerhetsrelaterade delar i styr-

system. 

     SS-EN ISO 12100:2010 

Maskinsäkerhet- Allmänna kon-

struktionsprinciper- Riskbedöm-

ning och riskreducering  

Standarden ger grundläggande 

terminologi och specificerar all-

männa konstruktionsmetoder 

för att uppnå säkerhet vid kon-

struktion av maskiner. 

     SS-EN ISO 13857:2008 

Maskinsäkerhet- Skyddsavstånd 

för att hindra att armar och ben 

når in i riskområdet 

Standarden fastställer värden 

för skyddsavstånd för att hindra 

att personer når in i riskområden 

med armar och ben. 

     SS-EN ISO 13855:2010 

Maskinsäkerhet- Placering av 

tekniska skydd beroende på 

kroppsdelars hastighet 

Standarden anger parametrar 

som grundar sig på värden för 

hastigheter med vilka en per-

sons kroppsdelar närmar sig 

riskområdet 

                  SS EN 953 

Maskinsäkerhet- Skydd-Allmänna 
krav för konstruktion och tillverk-
ning av fasta och öppningsbara 
skydd 

Standarden anger krav beträf-

fande konstruktion och tillverk-

ning av skydd som framförallt är 

avsedda för att skydda personer 

mot mekaniska risker. 
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2.1.2 Maskindirektivet 2006/42/EG och AFS 2008:3 

Maskindirektivets huvudsakliga syfte är att utjämna och säkerställa en god 

maskinsäkerhet mellan medlemsländer inom EU. Det medför en säkrare 

handel av maskiner mellan olika EU-länder. Direktivet sätter ett minimum 

krav för maskiner och är tvingande styrdokument. Direktiven införs i re-

spektive lands lagstiftning. [12] 

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2008:3 är egentligen enbart en direkt 

översättning av maskindirektivet 2006/42/EG. [12] 

2.1.3 Viktiga begrepp inom SS EN ISO 13849-1 

Följande underkapitel förklarar och tydliggöra viktiga begrepp som konti-

nuerligt återkommer i denna uppsats samt ur standarderna nämnda i Ta-

bell 1.  

Säkerhetsrelaterad del av en skyddsfunktion (SRP/CS) 

En säkerhetsrelaterad del av en skyddsfunktion kan ses som en del i en 

längre kedja som tillsammans bildar ett skydd med en ingångssignal och 

som slutligen oftast genererar någon form av utgångssignal.[12] 

En skyddsfunktion kan vara uppbyggt av enbart en SRP/CS eller ett flertal 

vilket illustreras i Figur 1 nedan.[12] 

 

Figur 2.1: Säkerhetsrelaterade delar av en skyddsfunktion [12]. 

Erforderlig prestanda nivå (PLr) 

En erforderlig prestandanivå som ska fastställas för respektive skydds-

funktion som identifierats i riskbedömningen. Den erforderliga prestanda-

nivån är graderad från a till e, där a utgör en låg risk och där e indikerar en 

hög risk. [12] 
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Prestandanivå (PL) 

En beräknad prestandanivå i fem nivåer (a – e) som specificerar förmågan 

hos SRP/CS att kunna utföra en viss säkerhetsfunktion under förutsebara 

förhållanden. Framtagen PL-nivå måste vara lika med eller högre än den 

identifierade PLr-nivå som tagits fram ifrån riskbedömningen. [12] 

Sannolikhet för farligt fel per timme (PFHd) 

Begreppet anger hur stor sannolikheten är för att ett farligt fel skulle inträffa 

på en timme för en viss produkt eller hel skyddsfunktion. Prestandanivå-

erna (a - e) är entydigt bestämt av ett visst intervall av PFHd. [12] 

Medeltid till farligt fel (MTTFd) 

Följande begrepp anger förväntad tid till att ett farligt fel kan tänkas uppstå 

för en viss komponent eller hel skyddsfunktion. MTTFd ska anges för varje 

utvald SRP/CS i en skyddsfunktion och/eller för varje kombination av sä-

kerhetsrelaterade delar i en skyddsfunktion. Värdet för MTTFd är angivet i 

tre nivåer i Tabell 2.2 för respektive kanal beroende på systemets kategori. 

[12] 

Tabell 2.2. Medeltid till farligt fel för respektive kanal (MTTFd). [12] 

Nivå för varje kanal Intervall för varje kanal 

Låg 3 å𝑟 ≤ 𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑 < 10 å𝑟 

Medel 10 å𝑟 ≤ 𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑 < 30 å𝑟 

Hög 30 å𝑟 ≤ 𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑 ≤ 100 å𝑟 

 

 
Feldetekteringsförmåga (DC) 

Feldetekteringsförmåga är ett mått på hur effektivt en viss skyddsfunktion 

eller säkerhetsrelaterad del av en skyddsfunktion detekterar fel i ett system. 

Feldetekteringsförmågan är angivet till fyra nivåer och är entydigt bestämt 

av ett strikt begränsat intervall. [12] 
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Tabell 2.3. Intervall för feldetekteringsförmågan (DC). [12] 

Nivå Intervall 

Ingen 𝐷𝐶 < 60 % 

Låg 60 % ≤ 𝐷𝐶 < 90 % 

Medel 90 % ≤ 𝐷𝐶 < 99 % 

Hög 99 % ≤ 𝐷𝐶 

2.2 Kategori och systemarkitektur 

Kategorin anger en skyddsfunktions uppbyggnad utifrån ett mekaniskt och 

elektriskt perspektiv, systemets arkitektur. Egentligen hur en skyddsfunkt-

ions olika delar (SRP/CS) är sammankopplat och implementerat i praktiken. 

Kategorin anger även systemet beteende vid ett eventuellt fel vilket bygger 

på hur delarna arrangeras. Enligt SS EN ISO 13849-1:2016 så tillhör en 

skyddsfunktion någon av fem olika kategorier vilket anges nedan. [12] 

Kategori B (Kat. B) 

Kategori B är ett enkanaligt system och den mest grundläggande arkitektu-

ren för en skyddsfunktion. Ett eventuellt fel i ett Kategori B system kan leda 

till att hela skyddsfunktionen går förlorad. Vid konstruktion av ett Kat. B - 

system ska grundläggande säkerhets principer användas och där samtliga 

säkerhetsrelaterade produkter (SRP/CS) ska vara konstruerade, utvalda, 

sammansatta och arrangerade på ett sådant sätt att de följer aktuell stan-

dard. [12] 

Ett Kat. B – system har ingen feldetekteringsförmåga (DC = Ingen) och me-

deltid till farligt fel (MTTFd) ligger mellan låg och medel. Ett Kat. B – system 

kan maximalt nå (PL = b). [12] 

 

Figur 2.2: Strukturen illustreras för ett Kategori B system. [12] 
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Kategori 1 (Kat. 1) 

Samtliga krav som råder för en Kategori B arkitektur ska även uppnås för 

ett Kategori 1 system med följande tillägg, nämligen att ingående säkerhets 

principer och komponenter ska vara ”väl beprövade”. En ”väl beprövad” 

komponent är beroende av applikationstyp och måste utvärderas från fall 

till fall. [12]  

Medeltid till farligt fel (MTTFd) ska vara minst hög och ingen feldetekte-

ringsförmåga (DC - Ingen) inkluderas i ett Kat. 1 – system. Maximal upp-

nådd prestandanivå med Kat. 1 är (PL = c). [12] 

 

Figur 2.3: Strukturen av ett Kategori 1 system [x]. [12] 

Kategori 2 (Kat. 2) 

Kraven för Kat. B och Kat. 1 ska uppnås för ett Kategori 2 system med ett 

flertal tillägg, nämligen att systematiska test ska utföras med jämna inter-

vall genom en testkanal. Systematiska test ska utföras vid 

 uppstart av maskinen, och 

 för påbörjandet av något nytt moment som anses farligt utifrån ris-

kanalysens resultat 

Feldetekteringsförmågan (DC) och medeltid till farligt fel (MTTFd) ska be-

räknas för den kanal som tillhandahåller ingång, logik och utgång. Beräk-

ningar ska inte utföras för testkanalen och dess utgång. [12] 

Feldetekteringsförmågan för ett Kategori 2 system ska åtminstone vara låg 

(DC ≥  Låg). Medeltiden till farligt fel ska dessutom vara mellan låg och hög 

(𝐿å𝑔 ≤ 𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑 ≤ 𝐻ö𝑔). För ett Kat. 2 – system ska även en utvärdering gö-

ras där man eliminera fel som kan förekomma av samma orsak. (CCF). Den 

maximala prestandanivån som kan uppnås med ett Kat. 2 system är (PL = 

d). [12] 
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Figur 2.4: Strukturen av ett Kategori 2 system. [12] 

Kategori 3 (Kat. 3) 

Samtliga krav som råder från lägre kategorier ska även uppnås för ett Ka-

tegori 3 system. Ett flertal tillägg rörande säkerhet och feldetektering måste 

vidas. [12] 

Konstruktionen och valet av varje säkerhetsrelaterad del (SRP/CS) av en 

skyddsfunktion får inte leda till att hela skyddsfunktionen går förlorad. Sy-

stemets ska vara konstruerat med dubbla redundanta kanaler för att elimi-

nera fel. Samtliga enstaka fel som kan påverka skyddsfunktionens funkt-

ionalitet ska identifieras och skyddsfunktionen ska vidta åtgärder före nästa 

programexekvering. [12] 

Feldetekteringsförmågan för ett Kategori 3 system ska åtminstone vara låg 

(DC ≥  Låg). Medeltiden till farligt fel för båda kanalerna ska vara mellan 

låg och hög (𝐿å𝑔 ≤ 𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑 ≤ 𝐻ö𝑔). För ett Kat. 3 – system gäller även att en 

utvärdering ska göras där man eliminera fel som kan uppkomma av samma 

orsak. (CCF). Den maximala prestandanivån som kan uppnås med ett Kat. 

3 system är (PL = e). [12] 

 

Figur 2.5: Strukturen av ett Kategori 3 system. [12] 
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Kategori 4 (Kat. 4) 

Ett Kategori 4 system ska tillhandahålla samtliga krav från lägre arkitektur-

lösningar med egentligen en väsentlig skillnad från ett Kat. 3 – system. 

Nämligen att feldetekteringsförmågan för ett Kat. 4 system måste vara hög 

(𝐷𝐶 = 𝐻ö𝑔). [12] 

 

Figur 2.6: Strukturen av ett Kategori 4 system. [12] 

2.3 Två fundamentala grafer  

Den harmoniska standarden SS EN-ISO 13849-1:2016 bidrar med två 

stycken grafer för att kunna fastställa en erforderlig prestanda nivå. 

Riskuppskattning 

Riskanalysen kräver att för varje identifierad riskkälla så ska en riskbedöm-

ning genomföras med avseende på en skadas allvarlighet (S), hur frekvent 

risken påträffas (F) samt hur stor sannolikheten är för att kunna undvika 

riskkällan (P). Uppskattningen görs enligt Figur 2.7. [12] 

 
Figur 2.7: Grafen påvisar valt tillvägagångssätt vid riskuppskattning. [12] 
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Förhållandet mellan begrepp 

Samtliga begrepp som tagits upp 2.1.3 och 2.2 bildar tillsammans en teori 

som baserats på innehållet i standarderna SS EN ISO 13849-1:2016 och SS 

EN ISO 12100:2010. Begreppens förhållande sammanfattats i Figur 2.8. [12] 

 

Figur 2.8: Förhållandet mellan DC, MTTFd och Kategori för respektive ka-

nal samt för motsvarande prestandanivå (PL). [12] 

2.4 Skyddsfunktioner 

Vid beräkning av olika skyddsfunktioner kan två olika tillvägagångsätt an-

vändas vilket presenteras i följande kapitel.  

Multipla skyddsfunktioner för samma maskin  

När en och samma maskin ska stoppas utifrån flertalet säkerhetsrelaterade 

ingångar så bestämmer antalet skyddsfunktioner entydigt av ingångarnas 

antal, se Figur 2.8. [7][15] 

 

Figur 2.8: Flertalet ingångar för enbart en och samma maskin. [7] 
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Tre stycken ingångar till en och samma maskin genererar tre stycken sepa-

rata skyddsfunktioner enligt Figur 2.8.  

Multipla skyddsfunktioner för flertalet maskiner  

När flera ingångar används för att stoppa eller säkert aktivera en säkerhets-

funktion för flertalet maskiner så bestäms antalet skyddsfunktion av pro-

dukten av antalet ingångar och antalet maskiner, se Figur 2.10. 

 

Figur 2.10: Flertalet ingångar och maskiner genom en och samma logiken-

het. [7] 

2.5 Tillvägagångssätt vid beräkning 

Vid beräkning av olika skyddsfunktioner kan två olika tillvägagångsätt an-

vändas vilket presenteras i följande kapitel. 

 Seriellt tillvägagångssätt 

Genom att betrakta samtliga säkerhetsrelaterade delar till en skyddsfunkt-

ion som en seriell struktur så bidrar det till att antalet ingående delar i en 

och samma skyddsfunktion ökar med antalet integrerade maskiner enligt 

Figur 2.11. [7][15] 

 

Figur 2.11: Seriellt synsätt och tillvägagångssätt vid beräkning av en 

skyddsfunktions prestandanivå. 

Förgrenat tillvägagångssätt  

Att betrakta en skyddsfunktion som en parallell struktur bidrar till att varje 

specifik maskin kan betraktas som en separat skyddsfunktion och bidrar till 

att antalet skyddsfunktioner ökar med antalet integrerade maskiner enligt 

Figur 2.12. [7][15] 
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Figur 2.12: Förgrenat synsätt och tillvägagångssätt vid beräkning av en 

skyddsfunktions prestandanivå. 

2.6 PROFINET/PROFIsafe 

PROFIsafe är ett säkert kommunikationsprotokoll enligt IEC 61784-3. Kom-

munikationsprotokollet kan tillämpas både över PROFIBUS och PROFI-

NET via Ethernet anslutning. Både säkra och standardiserade applikation 

kan samtidigt dela samma PROFINET kommunikation över samma nät-

verk och det brukar kallas för den svarta kanalen (Black channel). [14] 

 

Figur 2.13: Informationsutbytet illustreras över PROFINET/PROFIsafe i en 

integrerad kommunikations modell. [14] 

Säker data som överförs över PROFIsafe är sammanfogat och paketerat i 

ett på förhand ordnad datapaket. Datapaketet innehåller information rö-

rande säkerhetsrelaterad data för samtliga I/O i nätverket samt tillägg för 

status och kontroll ord enligt Figur 2.14. [14] 

 

Figur 2.14: Datapaket som sänds över PROFIsafe. [14] 
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2.7 PLC – Programmable Logic Controller, AC500-S 

En PLC är ett programmerbart styrsystem som är anpassat för att klara av 

mer extrema miljöer. En PLC består i sin enklaste form av en CPU, program-

merbart internt minne, kommunikationsmodul, I/O-modul (analogt/digi-

talt) samt någon form av extern strömförsörjning. 

Det PLC som används i aktuell applikation har som huvudsyfte att över-

vaka, kontrollera och knyta samman ett antal säkerhetsfunktioner i proces-

sen. Det utförs genom flertalet digitala och analoga in- och utgångar. Styr-

systemet upprätthåller dessutom en säker kommunkation genom PROFI-

NET/PROFIsafe mot processens frekvensomriktare genom en extern kom-

munikationsmodul (FENA-21). [2] 

 

Figur 2.15: Programmanble logic controller (PLC), AC500-S. [2] 

Säkerhets CPU, SM560-S 

Säkerhets CPUn SM560-S är en säkerhets modul med dubbla redundanta 

CPUer och intern feldiagnostik. CPUn uppfyller samtliga krav från standar-

den (ISO 13849) och prestandanivå upp till PLe. Säkerhetsdata för SM560-S 

är specificerat i Tabel 2.8. [2] 

 

Figur 2.16: Safety CPU med dubbla redundanta CPU:er, SM560-S. [2] 
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Säker I/O modul, DI581-S 

Säkerhetsklassat I/O med inbyggd diagnostik för kanalvis detektering av 

fel genom testpuls och OSSD-signal. Säkerhetsmodulen erbjuder 16 stycken 

säkra ingångar upp till PLd eller 8 stycken dubbelkanaliga ingångar med 

testpuls upp till PLe. [2] 

  

Figur 2.17: Den säkra igångsmodulen DI581-S från ABB. [2] 

Kommunikationsmodul, CM579-PNIO (Master) 

CM579-PNIO är en kommunikationsmodul för informationsutbyte mellan 

distribuerade I/O:s och andra PLC:er över Profinet/Profisafe. Kommunikat-

ionsmodulen agerar Master/Controller i informationsutbytet och sköter 

diagnostik och parametrering av samtliga distribuerade I/O:s i nätverket. 

[2]  

 

Figur 2.18: Kommunikationsmodulen CM579-PNIO från ABB. [2] 

Kommunikationsmodul, CI502-PNIO (Slave) 

CI502-PNIO är en gränssnittsmodul som möjliggör datautbyte mellan dis-

tribuerade I/O:s och själva CPUn i ett PLC. Kommunikationsutbytet sker 

mellan enheterna över Profinet/Profisafe. Modulen möjliggör ökad funkt-

ionalitet genom ett flertal icke säkra in- och utgångar samt ett flertal snabba 

räknare. [2] 
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Figur 2.19: Gränssnittsmodul för kommunikation, CI502-PNIO [2]. 

2.8 Frekvensomriktaren, ACS880-01 

Frekvensomriktarens ACS880-01 som används i applikationen är en mel-

lanledsomriktare som i korthet bygger på frekvensmodulering i två steg. 

Den huvudsakliga uppgiften för omriktaren är att möjliggöra varvtalsstyr-

ning och reglering av samtliga växelströmsmotorer som ingår i processlin-

jen. [1]  

Frekvensomriktare ACS880-01 möjliggör även utbyggnad av dess funktion-

alitet genom tre stycken tilläggsmoduler för kommunikation, säkerhet och 

övervakning. Tilläggsmodulerna är helt och hållet avgörande för att kunna 

nå upp till de krav som direktivet ställer på en maskinsäker funktionalitet 

när personalen behöver arbeta inom riskområden. [17] 

 
Figur 2.20: Frekvensomriktaren ACS880-01 illustreras till vänster och place-

ring av FSO-21 samt FSE-31 visas i bilden till höger. [3] 

Säkerhetsmodul, FSO-21 

ABBs säkerhetsmodul FSO-21 gör det möjligt att säkert styra och övervaka 

olika parametrar i frekvensomriktaren. Säkerhetsmodulen ger stöd och till-

gång till ett flertal säkerhetsfunktioner. Funktionerna kan aktiveras på ett 

säkert och tillförlitligt sätt antingen via hårdtrådat kablage eller genom ett 

säkert kommunikationsprotokoll (Profisafe) över Ethernet. FSO-21 lever 
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upp till de krav som råder gällande maskindirektivet 2006/42/EG och upp-

fyller SIL3/PLe. [4] 

De aktuella säkerhetsfunktioner som använts i arbetet är specificerat i Ta-

bell 1 och har använts för att ta fram skyddsfunktioners prestandanivå.  

 

Figur 2.21: Säkerhetsmodulen FSO-21 med flertalet säkerhetsfunktioner. 

[4] 

 Pulsgivarmodul, FSE-31 

För att frekvensomriktaren ska få återkoppling från motorn så används en 

pulsgivarmodul. Pulsgivarmodulen underlättar inkoppling av pulsgivaren 

samt tillhandahåller indirekt information om hastighet, position och rotat-

ionsriktning via en pulsgivare som är monterad på motorn. [5] 

 

Figur 2.22: Pulsgivarmodulen FSE-31 medför en flexibel installation av 

pulsgivare. [5] 

 

 

Kommunikationsmodul, FENA-21 

Kommunikationsmodulen FENA-21 är en Ethernet adaptermodul med två 

stycken anslutningsportar. Modulen ger stöd för ett flertalet olika kommu-

nikationsprotokoll och möjliggör säker kommunikation och anslutning via 

Ethernet mellan PLC och frekvensomriktaren. [6] 
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Figur 2.23: Kommunikationsmodulen FENA-21 från ABB som möjliggör 

säker kommunikation över PROFIsafe mot AC500-S. [6] 

2.9 Säkerhetsfunktioner 

Säkerhetsmodulen FSO-21 tillhandahåller ett flertal säkerhetsfunktioner 

för att säkert kontrollera och övervaka motorer i en process. Säkerhets-

funktionerna är till för att skydda operatörer och annan personal i situat-

ioner som kräver arbete inom riskzoner där maskinen måste förbli i aktivt 

läge. [17] 

STO – Safe torque off 

STO är en säkerhetsfunktion som garanterar att ingen motor kan sättas i 

roterande eller linjär rörelse oavsett rådande omständigheter. En motor i 

drift där STO aktiveras innebär utrullning av motorn utan bromsande mo-

ment. [17] 

SS1 – Safe stop 1 

SS1 kontrollerar retarationshastigheten för motorn genom förutbestämda 

parametrar i FSO-modulen. Efter att motorn har stoppats så aktiveras STO 

som är säkerhetsfunktionens säkra läge. [17] 

SLS – Safely limeted speed 

SLS funktionen förhindrar så att motorn inte kan passera en viss angiven 

hastighet. Det är dock fullt möjligt för motorn att arbeta i ett intervall un-

der den maximalt valda hastigheten. Hastigheten kan exempelvis överva-

kas genom en pulsgivare som är monterad på motorn och som sedan an-

sluts till frekvensomriktarens FSE-modul. [17] 
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  Figur 2.24: Visar karaktären för varvtal och hastighet hos SS1-funktionen 

och SLS-funktionen med avseende på tiden. [17] 

2.10 Fristående säkerhetsprodukter 

Följande kapitel illustrerar och tydliggör grundläggande funktionalitet för 

fristående säkerhetsrelaterade produkter som används i arbetet. Produkter 

som påträffas i detta kapitel är huvudbeståndsdelar av flertalet skydds-

funktioner som påträffas i denna uppsats.  

Säker pulsgivare, FSI 862 

För att säkerställa relativ position och hastighet för en elektrisk motor så 

krävs någon form av återkoppling till systemet. Denna återkoppling möj-

liggörs genom en inkrementell pulsgivare som utifrån en roterande rörelse 

genererar en serie av flertalet elektriska pulser i form av fyrkantsvågor. 

Pulsgivarens utsignaler levererar ett antal pulståg med en viss frekvens som 

kan sättas direkt i relation till den roterande hastigheten och dess riktning. 

[8] 

 

Figur 2.25: Den inkrementella säkerhetspulsgivaren FSI 862 från Leine och 

Linde. [8] 
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Beröringsfria givare (EDEN) 

Eden OSSD är en kodad beröringsfri säkerhetsgivare med dubbla överva-

kade halvledarutgångar och kan anslutas till en säkerhets PLC som kan 

hantera den typen av signaler. [7] 

 

Figur 2.26: Den beröringsfria givaren EDEN från ABB Jokab Safety. [7] 

Trelägesdon (JSHD4) 

Manöverdon JSHD4 från Jokab safety har en tryckknapp med tre stycken 

lägen. När knappen är i sitt mittläge ges signal för start. Om knappen släpps 

ut eller trycks i botten så aktiveras stopp. Manöverdonet är dessutom för-

sedd med ett antifusksskydd som säkerställer att en mänsklig hand verkli-

gen håller i donet. [7] 

Tabell 2.4. Teknisk data från leverantören rörande JSHD4.[7] 

Teknisk data 
 Indikation Vikt Temp Anslutning Räckvidd 

JSHD4 LED 334g −10 𝑡𝑖𝑙𝑙 50𝑜𝐶      Kabel      10m 

 

Figur 2.27: Trelägesdonet JSHD4 från ABB Jokab safety. [7] 

Trådlöst Trelägesdon  

Jay electronique har tagit fram ett trådlöst trelägesdon som består av en sän-

dar- och en mottagarenhet. Sändarenheten i from av ett ergonomiskt utfor-

mat manöverdon har en intelligent fäste som identifierar när manöverdonet 

är på sin plats. Handdonet är dessutom försedd med fyra stycken kontroll- 
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eller funktionsknappar som kan implementeras för olika ändamål. Trelä-

gesdonet har även en inbyggd display för bland annat namngivning för re-

spektive knapp. [9] 

Tabell 2.5. Teknisk data från leverantören för det trådlösa manöverdo-

net.[9] 

Teknisk data 
 Vikt Indikation Temp Anslutning Räckvidd 

RSEP 340g Display −10 𝑡𝑖𝑙𝑙 50𝑜𝐶 
Trådlös 150m 

RSRB 500g LED 0 𝑡𝑖𝑙𝑙 50𝑜𝐶 

 

 

Figur 2.28: Det trådlösa trelägesdonet från Jay electronique. [9] 

Nyckelbrytare (MKey8M) 

MKey8M är ett robust säkerhetslås som säkerställer att en grind eller lucka 

hålls stängd under fortgående process. Låsfunktionen är magnetiskt och 

har en hög hållkraft upp till och med 2000N. Nyckelbrytaren är konstrueras 

med en mekanisk låstunga som går in i själva låskistan. [7] 

 

Figur 2.29: Nyckelbrytaren MKey8 från ABB Jokab Safety. [7] 
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Säkerhetslås (Knox) 

Knox är ett säkerhetslås med dubbla låskolvar som säkerställer högsta tänk-

bara låsning av grind eller dörr. Konstruktionen är robust genom en kon-

struktion av rostfritt stål. Handtaget har olika inbyggda funktioner vilket 

möjliggör manuell återställning, låsning och öppning via handtaget. Knox 

har dessutom inbyggd indikering via lysdioder för att tydligt påvisa dör-

rens status så som låst och återställt läge. [7] 

 

Figur 2.30: Säkerhetslåset Knox från ABB Jokab Safety. [7] 

Ultraljudssensor 

Ultraljudssensorn från Mayser möjliggör mätning av avhaspelns diameter 

med en säkerhet upp till PLd. Den garanterar dessutom kortslutnings de-

tektering genom en kontinuerlig utgångsström på 4-20mA och har ett mät-

område som sträcker sig mellan 100-2000mm. [10] 

 Säkerhetsmodul (Vital) 

Säkerhetsmodulen Vital från ABB Jokab safety möjliggör övervakning och 

generering av en unik dynamisk säkerhetspuls. Modulen höjer säkerheten 

och tillhandahåller säker monitorering av ett komplett säkerhetssystem. 

Med hjälp av Vital är det möjligt att uppnå kategori 4 och en prestanda-

nivå hela vägen upp till PLe med dubbla redundanta kanaler. [7] 

 

Figur 2.31: Säkerhetsmodulen Vital från ABB Jokab Safety. [7] 
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2.11 Säkerhetsdata 

Följande kapitel anger fullständig säkerhetsdata för samtliga säkerhetsrela-

terade produkter som tagits fram för säkerhetsberäkningar.  

Tabell 2.6. Säkerhetsdata angivet från leverantören för FSO-21.  

Frekvensomriktare + FSO-21 

SRP/CS Anslutning PFHd MTTFd PLmax Kat. DC [%] 

STO/SS1 
1-ch 3,68E-09 622,47 d 2 96,33 

2-ch + Pulse 7,70E-11 613,68 e 3 97,93 

SMS 
1-ch 7,49E-09 143,67 d 2 98,38 

2-ch + Pulse 3,89E-09 143,2 e 3 98,75 

SLS 
1-ch 7,49E-09 143,67 d 2 98,38 

2-ch + Pulse 3,89E-09 143,2 e 3 98,75 

 

Tabell 2.7. Säkerhetsdata angivet från olika leverantörer för säkerhetslås, gi-

vare och manöverdon. 

Sensorer, säkerhetslås och manöverdon 

SRP/CS PFHd   MTTFd  PLmax Kat. DC [%] 

EDEN 1,90E-09     ------- e 4 97 

FSI 862 1,90E-09 1280 e 4 97 

MKey8 1,45E-09 2270 e 4 95 

Knox 1,90E-09 1280 e 4 97 

JSHD4 1,45E-09 2270 e 4 95 

Smile  1.60E-10    ------- e 4 97 

 

Tabell 2.8. Säkerhetsdata angivet från leverantören för AC500-S. 

Säkerhets PLC AC500-S 

SRP/CS PFHd MTTFd  PLmax Kat. DC [%] 

SM560-S 1,90E-09 1280 e 4 97 

DI581-S 1,45E-09 2270 e 4 95 
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2.12 Matematisk teori 

Följande teorikapitel lyfter fram de matematiska formler och modeller som 

använts i uppsatsen för att uppnå ett slutligt resultat.   

Formel för att beräkna MTTFd ur SS-EN ISO 13849-1:2016  för en 

komponent med känt B10d-värde visas nedan. 

 

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑 =
𝐵10𝑑

0,1 ∗ 𝑛𝑜𝑝
        𝑑ä𝑟     {

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑏 = 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑓𝑎𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑓𝑒𝑙                
𝐵10𝑑 = 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑓𝑎𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑓𝑒𝑙

𝑛𝑜𝑝 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟                                 
    (1) 

 

Antalet cykler per år beräknas enligt 

 

𝑛𝑜𝑝 =
𝑑𝑜𝑝 ∗ ℎ𝑜𝑝 ∗ 3600

𝑡𝑐𝑦𝑘𝑙𝑒𝑟
      𝑑ä𝑟     {

𝑑𝑜𝑝 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟             

ℎ𝑜𝑝 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑓ö𝑟 𝑑𝑎𝑔       (2)

𝑛𝑜𝑝 = 𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 [𝑆𝑒𝑘]                                

 

 

För att kunna beräkna medeltid till farligt fel av flera ingående delar i en 

skyddsfunktion används följande formel 

 

                                                     
1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑
= ∑

1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑
.

𝑁

𝑖=1

                                                        (3) 

 

Beräkningen av medeltalet av feldetekteringsförmågan hos ett antal 

komponenter som tillsammans skaparen säkerhetsfunktion görs enligt 

nedan. 

                                              𝐷𝐶𝐴𝑉𝐺 =
∑

𝐷𝐶𝑖

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑𝑖

𝑁
𝑖=1

∑
1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑𝑖

𝑁
𝑖=1

.                                                 (4) 

 

Vid beräkning av den genomsnittliga sannolikheten för farligt fel hos en 

skyddsfunktion med n stycken SRP/CS och med känt 𝑃𝐹𝐻𝑑 används 

formeln enligt nedan 

 
                            𝑃𝐹𝐻𝑑 = 𝑃𝐹𝐻𝑑1 + 𝑃𝐹𝐻𝑑2 + 𝑃𝐹𝐻𝑑3+. . +𝑃𝐹𝐻𝑑𝑛.                    (5) 
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2.13 Utvärdering av Performance Level (PL) 

Följande kapitel förklarar olika metoder för att bestämma en 

skyddsfunktions prestandanivå utifrån sannolikhet för farligt fel. 

Metoderna är hämtade ur den harmoniska standarden SS EN ISO 13849-

1:2016. 

 

PL vid angivet 𝑷𝑭𝑯𝒅 

För att kunna bestämma rätt prestandanivå för en viss skyddsfunktion 

baserat på sannolikheten för att ett farligt fel, så används Tabell 1. [12] 

 

Tabell 2.9. Prestandanivå baserat på sannolikhet för farligt fel. [12] 

 

 

 

 

En sista utväg när 𝑷𝑭𝑯𝒅 inte är angivet 

När leverantören av en viss produkt inte angett sannolikheten för farligt 

fel så kan Tabell 2 användas ihop med trestegs metod enligt nedan. Det 

samma gäller när skyddsfunktions olika delar inte använder en gemensam 

teknologi och där prestandanivån skiljs åt. [12] 

  

1. Identifiera den SRP/CS med lägst 𝑃𝐿, det är 𝑃𝐿𝐿𝑜𝑤. 

2. Identifiera antalet SRP/CS med samma 𝑃𝐿𝐿𝑜𝑤 i hela skyddsfunkt-

ionen, det är 𝑁𝐿𝑜𝑤. 

3. Välj 𝑃𝐿 för hela skyddsfunktionen med hjälp av Tabell 2.10. 

 

 

 

 

PL PFHd 

a ≥ 10−5 𝑡𝑖𝑙𝑙 < 10−4 

b ≥ 3 ∙ 10−6 𝑡𝑖𝑙𝑙 < 10−5 

c ≥ 10−6 𝑡𝑖𝑙𝑙 < 3 ∙ 10−6 

d ≥ 10−7 𝑡𝑖𝑙𝑙 < 10−6 

e ≥ 10−8 𝑡𝑖𝑙𝑙 < 10−7 
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Tabell 2.10. Bestämmelse av prestandanivå när sannolikheten för farligt fel 

inte är angivet för samtliga SRP/CS. [12] 

 

𝑷𝑳𝒍𝒐𝒘 𝑵𝒍𝒐𝒘 → 𝑷𝑳 

a 
> 3 → Ingen, inte tillåtet 

≤ 3 → a 

b 
> 2 → a 

≤ 2 → b 

c 
> 2 → b 

≤ 2 → c 

d 
> 3 → c 

≤ 3 → d 

e 
> 3 → d 

≤ 3 → e 
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3 Systembeskrivning 
Valsverket består av en avhaspel, en stödvals och ett matarverk, vilket illu-

streras i Figur 1.1. För att underlätta arbetet så har systemet delats in i två 

stycken zoner: 

                              Zon I: Avhaspel och stödvals (Orange) 

                              Zon II: Matarverk (Blå) 

Avhaspel 

Det är den del av valsverket som förser processen med material genom in-

fästning av en plåtrulle. Avhaspeln drivs med hjälp av asynkronmotor 

som i sin tur är kopplad till en frekvensomriktare. [11]  

Stödvals 

Stödvalsen har till utgift att ge stöd och lämplig höjd åt plåten innan den 

går in till matarverket. Denna del av valsverket har ingen egen drivning 

utan är enbart lagerupphängd. [11] 

Matarverk 

Ett matarverk är den del i maskinen som matar fram plåt åt det första vals-

paret. Matarverket drivs på samma sätt som avhaspeln med hjälp av en 

asynkronmotor som är kopplad till en frekvensomriktare. [11] 

 

Figur 3.1: 3D-modell av valsverkets tre ingående delar. Zon I är markerat 

med Orange och Zon II med Blått. 
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4 Metod 
Följande kapitel lyfter fram de metoder som används i undersökningen 

vars syfte vart att ta fram ett aktuellt resultat. 

4.1 Informationsinsamling  

För att kunna ta fram en verklighetstrogen modell för valsverket så har ett 

antal telefonintervjuer och studiebesök genomförts med relevant personal 

på Sandvik i Sandviken. Dessutom så har ett antal intervjuer genomförts 

med personal från ABB med lång erfarenhet av bland annat valsverk.   

4.2 Riskanalys i tre steg 

Riskanalysen är indelad i tre steg som består av en riskbedömning följt av 

en möjlig riskreducering genom att antingen bygga bort eller ta fram sär-

skilda skyddsfunktioner för systemet. Ett verifieringssteg är också ett krav 

för att säkerställa att aktuellt framtagna skyddsfunktioner håller det krav 

som riskbedömningen ställer. [12][19]   

Riskbedömning 

Riskbedömningens inleddes med att bestämma maskinens omfattning. En 

utredning har genomförts rörande maskinens placering och dess arbetsut-

rymme. En annan central del i riskbedömningen var att se över och identi-

fiera hur maskinen används i tid, alltså hur ofta kommer personal eller 

främst operatören i kontakt med maskinen.  

Nästa steg var att ta fram olika riskkällor och bedöma allvarligheten vid en 

eventuell skada. Syftet med denna del av riskbedömningen var att utföra 

en riskuppskattning av samtliga riskkällor enligt Figur 2.6. Arbetet gick då 

ut på att uppskatta en skadas omfattning, hur frekvent personalen expone-

ras för risken och se på hur stor sannolikheten var att kunna undvika ska-

dan.    

Slutligen genomfördes en utvärdering vars syfte var att se över om en even-

tuell riskreducering måste vidtas. 

Riskreducering 

Samtliga riskkällor som identifierats och som krävde en riskreducering be-

handlades i steg två. Reduceringen görs i en viss prioriteringsordning där i 
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första hand åtgärden består av att byggas bort risken vid själva designsta-

diet. I de fall då det inte var möjligt att designa bort en viss risk så ska ett 

skydd konstrueras med eventuell skyddsfunktion. De skyddsfunktioner 

som identifierats och som kräver ett styrsystem ska dessutom passera ett 

tredje steg. 

Konstruktion av skyddsfunktioner 

I detta skede konstruerades och implementerades flertalet skyddsfunkt-

ioner för maskinen som tillsammans bygger upp en komplett säkerhetslös-

ning. Skyddsanordningarna har som syfte att eliminera eller reducera de 

risker som identifierades i själva riskbedömningen. 

En utvärdering av samtliga skyddsfunktioner har genomförts i denna fas 

för att säkerställa att skyddsfunktioner lever upp till den erforderliga pre-

stana nivå (PLr) som beräknas ifrån riskbedömningen.  

4.3 Bearbetning och beräkning 

All bearbetning av data från riskanalysen har genomförts i Microsoft Excel 

med syfte att dokumentera, beräkna och presentera resultatet på ett över-

gripligt och pedagogiskt sätt. Framtagen strategi har baserats på SS EN ISO 

13849-1:2016 samt SS EN ISO 12100:2010. 

Beräkningar och framtaget resultat rörande pris, funktion och säkerhet har 

genomförts och presenterats grafiskt via Microsoft Excel. Samtliga figurer 

som illustrerar valsverkets 3D-modell har ritats och konstruerats i Google 

Sketchup och valsverkets blockdiagram är framtaget i Microsoft Power-

point.  
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5 Resultat 
Följande kapitel presenterar resultatet av de båda säkerhetslösningarna 

som tagits fram under arbetet rörande design, säkerhet, flexibilitet och kost-

nad.  

5.1 Säkerhetslösning A och B 

 

Figur 5.1: En resulterande 3D-modell av Säkerhetslösning A 

 

Figur 5.2: En blockschema struktur över Säkerhetslösning A 
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Figur 5.3: En resulterande 3D-modell av Säkerhetslösning B 

 

 

 

Figur 5.4: En blockschema struktur över Säkerhetslösning A 
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5.2 Riskanalysen 

Följande kapitel presenterar ett antal konstruerade skyddsfunktioner som 

tagits fram under riskanalysen.  Riskerna som presenteras i Tabell 5.1 och 

Tabell 5.2 är enbart en delmängd av alla skyddsfunktioner. Viktiga förkort-

ningar till resultatet: 

 SF1 – Skyddsfunktion 1 

 SF2 - Skyddsfunktion 2 

 SFn – Skyddsfunktion n 

Tabell 5.1. Uppskattad skadepåföljd och förslag på åtgärd för att klara 

erforderlig prestandanivå för Säkerhetslösning A. 

  

Ref Orsak Skadepåföljd PLr Åtgärd PL 

SF1 Lång stopptid Kross- eller skärskada  d Säker låsning av Skjutdörr  e 

SF2 Skenande avhaspel Kross- eller skärskada  d Begränsat RPM vid trädning  d 

SF3 Plötslig fara Kläm- eller skärskada  d Säkert stopp via Nödstopp  d 

SF4 Shock, plötslig fara Kläm- eller skärskada  d Säkert stopp via Dödmansgrepp  d 

 

Tabell 5.2. Uppskattad skadepåföljd och förslag på åtgärd för att klara 

erforderlig prestandanivå för Säkerhetslösning B. 

  

Ref Orsak Skadepåföljd PLr Åtgärd PL 

SF1 Lång stopptid Kross- eller skärskada  d Säker låsning av Skjutdörr  e 

SF2 Skenande avhaspel Kross- eller skärskada  d Begränsat RPM vid trädning  d 

SF3 Plötslig fara Kläm- eller skärskada  d Säkert stopp via Nödstopp  e 

SF4 Shock, plötslig fara Kläm- eller skärskada  d Säkert stopp via Dödmansgrepp  e 

5.3 Säkerhet och flexibilitet 

Resultatet som presenteras nedan i Tabell 5.3 och 5.4 är en jämförelse mellan 

respektive manöverdon för respektive säkerhetslösning. Resultatet berör de 

båda manöverdonens flexibilitet samt dess säkerhetsmässiga skillnader. 
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Tabell 5.3. Resultatet av en jämförelse mellan de båda manöverdonen 

rörande flexibilitet. 

  

Flexibilitet 
Säkerhetslösning A Säkerhetslösning B 

Status 

LED Display 

Kommentar 

Displayen bidrar med en flexibel funktion genom indikering men 
ökar vikten och storleken i jämförelse med motsvarade LED lösning. 

Vikt 

334g 340g 

Kommentar 

Vikten mellan de båda manöverdonen skiljer obetydligt och har där-
för ingen större inverkan på lösningarnas flexibilitet 

Temp 

−10 𝑡𝑖𝑙𝑙 50𝑜𝐶 −20 𝑡𝑖𝑙𝑙 50𝑜𝐶 

Kommentar 

Arbetstemperatur skiller sig obetydligt och har ingen inverkan på 
flexibiliteten eftersom manöverdonet är placerat inomhus.   

Anslutning 

Kabel Trådlös 

Kommentar 

Ett trådlöst manöverdon skulle innebära en mer flexibel lösning med 
tanke på att arbetet kräver passage genom grindar och dörrar.  

Räckvidd 

10m 150m 

Kommentar 

Den trådlösa konstruktionen medför en mer flexibel lösning genom 
sitt tämligen långa räckvidd och utan kablage.  

Tabell 5.4. Resultatet av en jämförelse mellan de båda manöverdonen 

rörande säkerhet. 

  

Säkerhet 
Säkerhetslösning A Säkerhetslösning B 

Anslutning 

Kabel Trådlös 

Kommentar 

Det trådlösa manöverdonet eliminerar alla risk som finns rörande 
ett eventuellt kabelavbrott. Manöverdon med kabelanslutning har 
dessutom en förmåga att störa operatören i arbetet vilket kan med-
föra en eventuell skaderisk. 

Räckvidd 

10m 150m  

Kommentar 

En lösning som innebär en kabelanslutning begränsar operatören till 
ett visst givet område som i detta fall är 10m. En trådlös konstrukt-
ion medför en viss risk med att operatören har mer eller mindre ett 
obegränsat arbetsområde (kan begränsas till 30m). 
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5.4 Kostnad och säkerhet 

En genomsnittlig jämförelse baserat på sannolikheten för farligt fel per 

timme för samtliga skyddsfunktioner i respektive säkerhetslösning.   

 

Figur 5.5: Genomsnittlig sannolikhet för farligt fel för de båda lösningarna. 

En procentuell jämförelse gällande den totala kostnaden för respektive sä-

kerhetslösning baserat på säkerhetsrelaterade delar.   

 

Figur 5.6: Skillnaden i pris för respektive säkerhetslösning. 
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5.5 Seriell och förgrenad konstruktion 

Resultatet av att jämföra två olika synsätt vid beräkning av sannolikhet för 

farligt fel per timme presenteras nedan för båda säkerhetslösningarna.   

Säkerhetslösning A 

 

Figur 5.7: Sannolikheten för farligt fel per timme för respektive skydds-

funktion (SF) utifrån två olika synsätt. 

 

Figur 5.8: Sannolikheten för farligt fel per timme för respektive skydds-

funktion (SF) utifrån två olika synsätt mätt i procent. 
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Säkerhetslösning B 

 

Figur 5.9: Sannolikheten för farligt fel per timme för respektive skydds-

funktion (SF) utifrån två olika synsätt. 

 

Figur 5.10: Sannolikheten för farligt fel per timme för respektive skydds-

funktion (SF) utifrån två olika synsätt mätt i procent. 
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6 Diskussion 
En av målsättningarna med arbetet har vart att jämföra och konstruera två 

olika säkerhetslösningar men som båda har samma mål, nämligen att bidra 

till en säkrare arbetsmiljö för individer som vistas runt maskinen.  

Arbetet har påvisat att det finns stort utrymme för antaganden och att det 

är möjligt att tolka direktiv och föreskrifter på olika sätt utan vägledning. 

Det har visat sig nödvändigt att tillämpa de harmoniska standarder som 

nämnts i denna rapport för att leva upp till rådande krav. 

Arbetet har påvisat en tydlig korrelation mellan pris och säkerhet enligt Fi-

gur 5.5 och Figur 5.6. Resultatet visar att valet av produkter för en skydds-

funktion påverkar både pris och säkerhet, vilken kan bekräftas från tidigare 

arbete [18]. Den implementerade teknologin och säkerheten för en skydds-

funktion kan alltså indirekt leda till en ökad kostnad för företag. Finns det 

dessutom en möjlighet att företag överdimensionerar sina skyddsanord-

ningar för att säkerställa en hög prestandanivå utan att faktiskt utvärdera 

kostnaden?  

Det är värt att pointera att resultatet i Figur 5.5 är baserat på en genomsnitt-

lig sannolikhet för hela skyddsfunktionen. Vilket är ett resultat som inte är 

baserat på en vetenskapligt förankrad metod utan är enbart en sätt att jäm-

föra respektive säkerhetslösning.  

Det har visat sig under arbetets gång att det finns tydliga fördelar med att 

använda färdigberäknade produkter med känt PFHd-värde eftersom att det 

underlättar beräkningarna betydligt. Det har även visat sig en aning svår-

tolkat att avgöra en skyddsfunktions kategori när flera säkerhetsrelaterade 

produkter sammankopplas.  

Undersökningen har påvisat en tydlig skillnad mellan de två tillvägagångs-

sätten för beräkning av en skyddsfunktions prestandanivå. Resultatet i Fi-

gur 5.7 till 5.10 visar att det seriella tillvägagångssättet bidrar till ett ökat 

PFHd-värde för respektive skyddsfunktion. Skillnaden är tydligast för Sä-

kerhetslösning A enligt Figur 5.7 och 5.8 med en lägsta procentuell skillnad 

på dryga 7 % och en högsta procentuell skillnad på närmare 31 %.  

För Säkerhetslösning B är resultatet av jämförelsen inte lika tydlig. Det be-

ror främst på att utgångsblocket (säkerhetsfunktionerna) har ett relativt lågt 
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PFHd-värde för Säkerhetslösning B. Det medför att summan i beräkningen 

inte påverkas nämnvärt genom det seriella synsättet. Detta eftersom att in-

gångsblocket och logikenheten utgör den svagaste länkarna i kedjan. Det 

skiljer närmare två tiopotenser mellan ingångs- och utgångsblocket.      

Det syns tydligt i Figur 5.9 och Figur 5.10 rörande den första skyddsfunkt-

ionen (SF1). Desamma gäller den tredje skyddsfunktionen (SF3) där logik-

enheten utgör den svagaste länken i kedjan.      

6.1 Sociala aspekter 

Resultatet av arbetet kan komma att skapa insikt kring att valet av kon-

struktionslösning ha stor betydelse för människors hälsa i arbetet. Genom 

att skapa en maskinsäker arbetsmiljö så minskar också sannolikheten för att 

olyckor inträffar och då inte påverkar samhället i lika stor utsträckning. 

Arbetet har dessutom visat att det finns möjligheter till att spara pengar be-

roende på valet av konstruktionslösning utan att ge avkall på aktuella sä-

kerhetskrav.  

6.2 Etiska aspekter 

Ett kommande problem rörande etiska aspekter är framförallt viljan för fö-

retag och industrier att utnyttja molntjänster fullt ut. Detta innebär att käns-

lig data måste skyddas och att säkerhetsrelaterade produkter måste separe-

ras från det globala nätverket. Det får inte finnas risk för person eller skada 

på egendom vid eventuella intrång på nätverket.  

Det finns dessutom en risk för att teknologin följer en så pass tvär trend så 

att de ekonomiska aspekterna glöms av. Det får inte vara så att säkerhets-

lösningar i framtiden innebär en allt för hög kostnad för företag. Det skulle 

i så fall kunna innebära att personal utsätts för fara då företag inte har möj-

lighet att köpa in säkerhetslösningar till rimligt pris.    
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7 Slutsatser  
Följande kapitel lyfter fram de slutsatser som har kunnat ställas utifrån 

aktuell frågeställning och framtaget resultat. Även förslag ges på ett 

eventuellt fortsatt arbete för undersökningen.  

7.1 Frågeställningen 

Undersökningen har påvisat att den säkerhetslösning som är den mest ulti-

mata gällande säkerhet, är Säkerhetslösning B. Det beror främst på att lös-

ningen nästan helt uteslutande har konstruerats utifrån väl beprövade sä-

kerhets principer och med hjälp av produkter som håller en hög prestanda-

nivå (PL) och Kategori.  

Det är dock värt att notera att samtliga skyddsfunktioner som tagits fram 

för Säkerhetslösning A klara den erforderliga prestandanivå som riskbe-

dömningen kräver. Samtliga skyddsfunktioner för Säkerhetslösning A når 

PLd med en felexkludering på två av dom.  

Vad det gäller den mest ultimata lösningen rörande flexibilitet så hamnar 

även det på Säkerhetslösning B. Det trådlösa trelägesdonet som används 

under själva trädningsprocessen är ett så pass frekvent moment i arbetet att 

det anses vara en stor fördel att kunna eliminera två manöverdon och ett 

kablage. Dessutom så är räckvidden en stärkande faktor i utvärdering.   

Slutligen vad det gäller kostnaden så är det Säkerhetslösning A som är den 

mest ultimata. Säkerhetslösning A har en lägre procentuell kostnad på 20,3 

% i jämförelse med Säkerhetslösning B som baserat på kostnaderna för sä-

kerhetsrelaterade produkter. 

Enligt resultatet i Figur 4.5 till 4.8 så medför ett seriellt tillvägagångssätt en 

ökad sannolikhet för att ett farligt fel uppstår per timme. Det medför då 

att det finns en gräns för hur många frekvensomriktare som kan ingå i 

skyddsfunktionen. Detta eftersom att PDHd ökar med antalet 

utgångsmoduler så kommer det att medför från Figur 2.8 att 

skyddsfunktionen ramlar ner en prestandanivå. Det innebär då att risken 

finns att inte skyddsfunktionen klarar den erforderliga prestandanivå som 

riskbedömning ställt som krav. Däremot så reduceras en hel del arbete i 

de fall då det finns möjlighet att använda det seriella tillvägagångssättet. 
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Vad det gäller det förgrenade tillvägagångssättet så erbjuder de en 

möjlighet till att räkna hem de flesta skyddsfunktioner som inte är möjligt 

med den seriella metoden, förutsatt att komponenterna och valet av 

sammankoppling är valt för ändamålet.  Däremot så medför det 

förgrenade tillvägagångssättet generellt mer arbetet enligt 2.4.2.  

 

7.2 Förslag på fortsatt arbete  

Ett förslag skulle kunna vara att genomföra arbetet på ett fullstort valsverk 

innehållande valsar och påhaspel. En intressant fortsättning skulle kunna 

vara att få in en beskäring eller annat säkerhetkritiskt moment i 

konstruktionen. Det skulle också kunna vara aktuellt att försöka ta fram 

en säkerhetslösning som inte innefattar någon säkerhets PLC.  
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