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Sammanfattning 
Många arbetsrelaterade olyckor sker av att säkerhet kring att LOTO-prin-
cipen är undermålig och att maskiners rörliga delar är lätt att komma åt. 
Vid konstruktion av en maskin är det viktigt att ta hänsyn till maskinens 
farliga upphov. För att konstruera bort detta är det viktigt redan på ett 
konstruktionsstadie att identifiera och bygga bort dessa områden med till 
exempel ett maskinskydd kring maskiner. Tillträdesplatser måste vara 
noga övervakad för att det ska vara en säker användning av maskin enligt 
maskindirektivet 2006/42/EG. I denna rapport har säkerhet såväl som 
kostnader setts över för en befintlig förreglingsbrytare på tillträdesplatser 
för en balningslinje och undersökt om kostnader kan minskas med före-
slagen PROFInet baserat förreglingsbrytare. Den harmoniserade standar-
den EN ISO 13849-1:2016 tar upp ett sätt för att utvärdera säkerheten 
kring en maskins styrsystem allt utvärderas efter begreppet PL, Perfor-
mance Level. För att räkna ut PL vid säkerhetsjämförelse användes SiS-
teMa och för att räkna ut kostnaden av dem olika alternativen emellan 
har en intervju kring kostnader gjorts och presenterats som en kvot. Sä-
kerhetsjämförelse visar att PLd är bibehållen. Kostnadsjämförelsen visar 
att den föreslagna lösningen är dyrare än den befintliga men att en un-
dermålig prisuppskattning kan ligga bakom detta. En aspekt av den nya 
förreglingsbrytaren som inte sågs över i rapporten men värt att nämna i 
slutsatsen kring säkerhets- och kostnadsjämförelse är att det föreslagna 
förreglingsbrytaren med PROFInet är en flexibel lösning med enkel fel-
sökning. Framtida arbeten kring säkerhet vid balningslinje hade varit att 
titta på resterande tillträdesplatser som övervakas av ljusbomar och se 
om kostnader går att få ner där. 

Nyckelord: EN ISO 13849-1:2016, Maskinsäkerhet, Förreglingsbrytare, 
SiSteMa, Performance Level 
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Abstract 
Many work-related accidents occur because safety around the LOTO 
principle is substandard and that the moving parts of machines are easy 
to access. When designing a machine, it is important to consider the ma-
chine's dangerous origin. To design this, it is important to identify and 
build these areas already at a design stage with, for example, a fence 
around machines. Access places must be carefully monitored for safe ma-
chine use according to the Machinery Directive 2006/42 / EC. In this re-
port, safety as well as costs have been considered to an existing guard 
lock on access places for a baling line and examined whether costs can be 
reduced with the proposed PROFInet based guard lock. The harmonized 
standard EN ISO 13849-1: 2016 addresses one way of evaluating the safety 
of a machine's control system, all being evaluated according to the con-
cept of PL, Performance Level. To calculate PL when comparing safety, 
SiSteMa was used and to calculate the cost of their different alternatives, 
an interview on costs has been made and presented as a quota. Safety 
comparison shows that PLd is retained. The cost comparison shows that 
the proposed solution is more expensive than the existing solution, but 
that a substandard price estimate may be behind this. One aspect of the 
new guard lock that was not seen in the report but worth mentioning in 
the conclusion about safety and cost comparison is that the proposed 
guard lock with PROFInet is a flexible solution with simple troubleshoot-
ing. Future work on safety at baling line would have been to look at re-
maining access places that are monitored by light curtains and see if costs 
can be reduced there. 

Keywords: EN ISO 13849-1:2016, Machine safety, Guard lock, SiSteMa, 
Performance Level 
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Förord 
Följande rapport har skrivits på Valmet i Sundsvall för att undersöka 
kostnadsalternativ kring maskinskydd hos en balningslinje. För att be-
hålla sekretess kring balningslinjes komponenter och kostnader har pre-
sentation av detta hållits diskret. Säkerhetskomponenter presenteras end-
ast efter deras funktion och inte tillverkare. Kostnadsjämförelser presen-
teras endast som en procentuell kostnadsminskning (eventuellt -ökning). 

Slutligen vill jag be om stort tack till samtliga nämnda nedan som varit 
en stor del av min studiegång och examensarbete: 

 Simon Jonsson (Klasskompis) 

 Johannes Björklund (Klasskompis) 
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Terminologi 
Följande terminologi har använts i rapporten för en snabb genomskåd-
ning presenteras även akronymer och matematisk notation i detta stycke. 

Akronymer 
d Dag 

Förreglingsbrytare Grindlås till maskinskydd 

h Timma 

HMI Human Machine Interface 

IFA Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung 

ISO International Standard Organization 

LOTO Lock-Out-Tag-Out 

PLC Programmable Logic Controller 

SF Säkerhetsfunktion 

SiSteMa Sicherheit von Steuerungen an Maschinen 

SRP/CS Safety-Related Part of Control System  

VFD Variable Frequency Drive/Frekvensomriktare 

y År   



Säkerhets- och kostnadsjämförelse 
för  
maskinskydd kring balningslinje 
–En jämförelse av förreglingsbrytare 
Henrik Viksten 

 Terminologi 
2019-08-29 

 

viii 

 

Matematisk notation 
B10d 

DC Diagnostic Coverage 

DCavg Average Diagnostic Coverage 

hop Medelvärde för antal operationer, timmar per 
dag 

MTTFd Mean Time To Failure (dangerous) 

Nop Number of operations 

PLr Performance Level (required) 

PFHd Probability of Failure per Hour (dangerous)  

TM Mission Time 

Tcycle Cykeltid för SRP/CS 

𝐾𝐾𝐺𝐺 Förreglingsbrytare inköpspris 

𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 Totalkostnad för distribuerade IO-enheter 

𝐾𝐾𝐼𝐼 Kostnader för installation 

𝐾𝐾𝐾𝐾 Totalkostnad för kablage 

𝐾𝐾𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 Totalkostnad för befintlig förreglingsbrytare 

𝐾𝐾𝑏𝑏ö𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 Totalkostnad för föreslagen förreglingsbrytare 

𝐾𝐾 Kostnadskvot
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1 Introduktion 
Rapporten undersöker möjligheten att optimera säkerhetslösningen vad 
gäller säkerhet samt inköp- och installationskostnad genom att under-
söka följande delar i säkerhetsfunktionerna i en befintlig balningslinjes 
förreglingsbrytare vid tillträdesplatser. Eventuella förslag måste följa ma-
skindirektivet 2006/42/EG och uppfylla en säkerhetsnivå på minst PLd. 

1.1 Bakgrund och motivering 
En undersökning kring olyckor vid maskiner med rörliga delar visar att 
olyckor på operatörer och underhållspersonal orsakades till största del av 
att maskiners rörliga delar varit lätt att komma åt och att LOTO-principen 
Lock-Out-Tag-Out varit undermålig för tillträde av maskiner. [1] Arbets-
miljöverket säger följande kring arbetsskador och konstruktion av maski-
ner. 

Många arbetsskador som sker har ett direkt samband med 
användning av maskiner. Arbetsskadorna kan ofta förebyggas redan 
på konstruktions- och tillverkningsstadiet och genom korrekt 
installation [2]. 

I arbetet med maskinsäkerhet inblandas ett flertal intressenter, bland an-
nat: tillverkare, distributörer, importörer, arbetsgivare, arbetstagare, 
skyddsombud och köpare. Som tillverkare eller konstruktör av en maskin 
finns ansvaret för att identifiera och bedöma risker som är aktuell för ma-
skinen och sedan konstrueras och tillverkas efter den bedömningen, hän-
syn måste alltid tas till när modifikationer görs av maskinen. [2] 

1.2 Problemformulering 
För att en balningslinje ska kunna säkerhetsklassats på ett smidigt sätt är 
maskinskydd med tillträdesplatser med förreglingsbrytare ett alternativ 
för säkerhetslösning. Den här rapporten undersök möjligheten om mins-
kade kostnader kan åstadkommas med hjälp av föreslagen implemente-
ring av säkerhetsutrustning och samtidigt hålla en säkerhetsnivå större 
eller lika med PLd. 
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1.3 Avgränsningar 
Rapporten avgränsas till att titta på säkerhet och kostnad och jämför be-
fintliga och föreslagen lösning emellan. 

Rapporten har även begränsats gällande säkerhetjämförelse till att handla 
om standard EN ISO 13849-1:2016 Maskinsäkerhet - Säkerhetsrelaterade delar 
av styrsystem - Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper trots att säkerhet 
kring balningslinje omfamnas av ett flertal standarder som harmonierar 
med maskindirektivet 2006/42/EG. Exempel på standarder som är före-
kommande kring maskinsäkerhet är: EN ISO 12100, EN ISO 13849-1:2016 
och IEC 61508. Där sistnämnda kan kallas en parallell standard till EN 
ISO 13849-1:2016.  

EN ISO 13849-1:2016 är tänkt att jobba inom ramen för EN ISO 12100. 
Denna standard tar upp riskidentifieringen kring maskinen men eftersom 
detta redan är gjort och PLr är redan utvärderat till PLd utelämnas denna 
standard från rapporten. 

Gällande kostnader begränsas rapporten till att titta på inköp och install-
ationskostnader för produkten trots att tidigare rapporter kring maskin-
säkerhet har gjort omfattande kostnadskalkyler kring säkerhet. Dessa 
rapporter tar hänsyn till livscykelkostnader kring komponenterna men 
eftersom rapportens omfattning och underlag är begränsad har endast 
inköp och installationskostnader tagits hänsyn till. [3]    

1.4 Konkreta och verifierbara mål 
De konkreta och verifierbara målen presenteras i punktform. 

 Identifiera berörda säkerhetsfunktioner som finns vid modifikation av 
säkerhetssystem och kontrollera att PLd inte understiges. 

 Jämför befintligt förreglingsbrytare med föreslagen förreglingsbrytare 
med hänsyn till inköpspris och installationskostnader 

1.5 Bidrag 
Underlag till rapporten gällande: eldokumentation, kostnadsunderlag, 
uppskattning av installationskostnader och berörande standarder tillhan-
dahålls av Valmet och entreprenörer till Valmet i Sundsvall.  
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2 Teori 
Maskindirektivet 2006/42/EG är ett EU-direktiv för att maskiner som säljs 
inom EU ska vara säker att använda. Ett flertal standarder som berör ma-
skinsäkerhet i Europa grundas i maskindirektivet 2006/42/EG. Om en 
standard är harmoniserande innebär det att standarden innefattas av ma-
skindirektivet 2006/42/EG. [4] 

EN ISO 13849-1:2016 tar upp säkerheten för styrsystemet och behandlar, 
till exempel: komponenters sannolikhet till att allvarliga fel inträffar, vil-
ken livslängd som komponenterna har och andra säkerhetrelaterande be-
grepp. Säkerhet för hela styrsystemet utvärderas med nyckeltalet PL Per-
formance Level, en säkerhetsklass för styrsystemets olika säkerhetsfunkt-
ioner. Hur beräkningen för PL utförs tas upp i kapitel 2.1. 

2.1 Säkerhetsberäkningar med EN ISO 13849-1:2016 
EN ISO 13849-1:2016 är en standard som behandlar säkerhetskonstrukt-
ionen i styr- och reglersystemet. Parametrar som tas upp i standarden re-
dovisas i tabell 1. 

Tabell 1: Säkerhetsparametrar enligt ISO 13849-1:2016 [5] 

Parameter Enhet/in-
dex 

Kortfattad beskrivning 

PLr a/b/c/d/e ”Performance Level Required”, en 
utvärderad säkerhet som krävs för 
att uppnå säkerhet  

PL a/b/c/d/e ”Performance Level”, den säkerhet 
som konstruktionen uppnår 

DC % Diagnostic Coverage, Detekterbara 
fel 

MTTFd [y] Förväntad medeltid till farligt fel in-
träffar hos komponent 

PFHd [h] Sannolikhet för farligt fel inträffad 
per timme 
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CCF [poäng] ”Common Cause Failure” fel av 
samma orsak 

Kat. B,1,2,3,4 Kategori, hur SRP/CS är konstrue-
rad med redundans eller övervak-
ning 

B10d Antal Antal cykler tills 10 procent av kom-
ponenterna får farliga/alvarliga fel. 

T10d [h] Medeltid tills 10 procent av kompo-
nenterna får farliga/alvarliga fel. 

TM [y] ”mission time” antas vara 20 år för 
samtliga komponenter. 

nop [1/y] Medelvärde för antal operationer 
per år hos komponent 

dop [d] Medelvärde för antal operationer, 
dagar per år 

hop [h/d] Medelvärde för antal operationer, 
timmar per dag 

tcycle [s/cykel] Cykeltid för SRP/CS 

I första steget krävs att en riskbedömning görs. Riskbedömningen av en 
maskins funktion kommer peka på ett PLr -värde för maskinen. Detta be-
tyder vilken PL som borde uppnås för att maskinen ska klassas som säker 
utifrån dem förhållanden maskin befinns i. I figur 1 finns en övergripande 
bild hur PLr och PL utvärderas. [6] 
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Figur 1: Övergripande bild för att se vilken PL som kan åstadkommas beroende av 
olika ingående parametrar [6] 

Tillvägagången för att arbeta med EN ISO 13849-1:2016 kan ses som en 
punktlista för att utvärdera PL för säkerhetsfunktionerna: [7] 

1. Identifiera säkerhetsfunktionens arkitektur och utför ett blocks-
chema 

2. Bestäm MTTFd Mean Time To Dangerous Failure för varje kompo-
nent 

3. Bestäm MTTFd för hela systemet i serie 

4. Beräkna DCavg Average Diagnostic Coverage för hela systemet 

5. Verifiera att CCF Common Cause Failure poängen är ≥ 65 p 

6. Använd tabell K.1 från 13849-1:2016 för att bestämma PL 

Följande punkter behandlas under varsitt underkapitel nedan. 
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2.1.1 Identifiera säkerhetsfunktionens arkitektur och utför ett 
blockschema 
En säkerhetsfunktions olika komponenter benämns i EN ISO 13849-
1:2016 som SRP/CS Safety Related Part of Control System. 
Säkerhetsfunktioner har tre grundläggande SRP/CS. 
”IngångskomponentLogikenhetUtgångskomponent”. 

 

Figur 2: Olika säkerhetsfunktioner i en och samma ”krets”, ett exempel. 

I figur 2 ges ett exempel på hur de olika SRP/CS hänger ihop för att slut-
ligen värdera PL. Varje block i en säkerhetsfunktion symboliserar en 
SRP/CS som sedan utvärderas vid beräkning av PL. När det gäller att 
kontrollera en befintlig konstruktion måste kommunikationsvägarna 
identifieras utifrån eldokumentationen. 

Inom EN ISO 13849-1:2016 tas det även hänsyn till hur SRP/CS är kon-
struerad och standarden har gjort skillnad på 5 olika Kat. kategorier som 
urskiljes med olika egenskaper som, till exempel redundanta kommuni-
kationskanaler och om dessa övervakas, kontrolleras med jämna mellan 
rum om kommunikation får skickas utan störningar, förenklat ser kat. ut 
enligt följande: 

 Kat. B och Kat. 1; enkel kommunikationskanal utan övervakning 

 Kat. 2; enkel kommunikationskanal med övervakning 

 Kat. 3 och Kat. 4; redundant kommunikation med övervakning [7] 

2.1.2 Bestäm MTTFd för varje SRP/CS 
Det finns olika sätt att presentera en SRP/CS säkerhetsparametrar. om 
MTTFd anges direkt av tillverkare av SRP/CS går det att använda dem 
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vidare för att räkna ut MTTFd för hela säkerhetsfunktionen. Om däremot 
SRP/CS istället angivs med B10d-värde måste formel (1) användas, alterna-
tivt om PFHd Probability of dangerous Failure per Hour är angivet [8]. 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑 = 𝐵𝐵10𝑑𝑑
0,1𝑏𝑏𝑜𝑜𝑜𝑜

= 1
8760×𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑

 ( 1 ) 

Där 𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜 är: 

𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜 = 3600𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑏𝑏𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

 ( 2 ) 

De intervall som PFHd ligger inom bestämmer vilken säkerhetsklass som 
gäller. För att beräkna hela säkerhetssystemets PFHsys till att sedan be-
stämma PL. PFHsys för hela systemet beräknas som en summa för samt-
liga 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑑𝑑,𝑏𝑏. Indexet 𝑛𝑛 står för vilken SRP/CS som beräknas. 

𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟 = ∑ 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑑𝑑,𝑏𝑏
𝑘𝑘
𝑏𝑏=1  ( 3 ) 

I blockschema kan det se ut enligt figur 3: 

 
Figur 3 Exempel på ett blockschema redo för att summeras till PFHsys 

2.1.3 Bestäm MTTFd för hela systemet i serie 
I denna punkt krävs att säkerhetsfunktionens SRP/CS utvärderas som ett 
blockschema för att kunna räkna ut MTTFd för hela kanalen. 

1
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑑𝑑

= ∑ 1
MTTF𝑑𝑑,𝑛𝑛

𝑘𝑘
𝑏𝑏=1  ( 4 ) 

Om sedan inversen tas för formel (4) kan MTTFd fås för hela kanalen. 
Tabell K.1 i EN ISO 13849-1:2016 letas sedan det MTTFd som stämmer 
överens med det uträknande. 
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2.1.4 Beräkna DCavg för hela systemet. 
Diagnostic Coverage DC avgörs som en kvot mellan detekterbara farliga 
felen delat på samtliga farliga fel som kan inträffa. DCavg beräknas utifrån 
DC- och MTTFd-värdet från varje SRP/CS. 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝑎𝑎𝑏𝑏 =
∑ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑛𝑛

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑,𝑛𝑛
𝑘𝑘
𝑛𝑛=1

∑ 1
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑,𝑛𝑛

𝑘𝑘
𝑛𝑛=1

 ( 5 ) 

DCavg värderas sedan inom olika intervall som: ingen, låg, medel eller hög. 

2.1.5 Verifiera att CCF poängen är ≥ 65 poäng 
CCF Common Cause Failure är ett begrepp för att bestämma vikten på hur 
allvarligt ett fel skulle vara som kunde påverka både kommunikations-
vägar i en säkerhetsfunktion för att säkerhetsfunktionen skulle sluta att 
fungera. 

Denna punkt utgår från annex F i EN ISO 13849-1:2016 där CCF bestäms 
som ett poängsystem, om poängen skulle understiga 65 skulle inte säker-
hetsfunktionen vara giltig eller inte anses säker. [9] 

2.1.6 Använd tabell K.1 för att bestämma PL 
I tabell K.1 i EN ISO 13849-1:2016 användes parametern MTTFd för att 
bestämma vilken PL säkerhetsfunktionen uppnår efter utstuderad kat. 
och DCavg. 

Alternativ för att räkna ut PFHsys hade varit om tillverkare istället givit 
PFHd-värdet för SRP/CS och att sedan räkna ut PFHsys för hela systemet 
som en summering enligt formel (3). Samma förfarande krävs därefter 
genom att titta på tabell K.1. för att bestämma PL. 

2.2 Kostnadsjämförelse 
Kostnadsjämförelse utvärderas efter följande punkter: 

 Förreglingsbrytare inköpspris 𝐾𝐾𝐺𝐺 

 Totalkostnad för distribuerade IO-enheter 𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 

 Kostnader för elinstallation (Installation) 𝐾𝐾𝐼𝐼 
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 Totalkostnad för kablage 𝐾𝐾𝐾𝐾 

Den totala kostnaden kan presenteras som en summa av punkterna ovan: 

𝐾𝐾𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐾𝐾𝐺𝐺𝑏𝑏 + 𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼𝑏𝑏 + 𝐾𝐾𝐼𝐼𝑏𝑏 + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑏𝑏 ( 6 ) 
𝐾𝐾𝑏𝑏ö𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐾𝐾𝐺𝐺𝑏𝑏 + 𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼𝑏𝑏 + 𝐾𝐾𝐼𝐼𝑏𝑏 + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑏𝑏 ( 7 ) 

De tillagda indexen b och f står för befintlig respektive föreslagen. Kostna-
den för att jämföra en föreslagen säkerhetsfunktion med en befintlig pre-
senteras som en kvot enligt formel (9) för att se om den föreslagna kost-
naden är billigare eller dyrare. 

𝐾𝐾 = 𝐾𝐾𝑓𝑓ö𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑛𝑛

𝐾𝐾𝐵𝐵𝑐𝑐𝑓𝑓𝐵𝐵𝑛𝑛𝐵𝐵𝑐𝑐𝐵𝐵𝑟𝑟
�

𝐾𝐾 < 1 ⇒  "𝑓𝑓ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑟𝑟 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑘𝑘𝑛𝑛𝑟𝑟𝑘𝑘𝑟𝑟𝑛𝑛 ä𝑟𝑟 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟"
𝐾𝐾 = 1 ⇒  "𝑓𝑓ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑟𝑟 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑘𝑘𝑛𝑛𝑟𝑟𝑘𝑘𝑟𝑟 𝑏𝑏𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟 𝑘𝑘𝑟𝑟𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟"
𝐾𝐾 > 1 ⇒  "𝑓𝑓ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑟𝑟𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑘𝑘𝑛𝑛𝑟𝑟𝑘𝑘𝑟𝑟𝑛𝑛 ä𝑟𝑟 𝑘𝑘𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟"

 ( 8 ) 
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3 Metod 
För att utvärdera säkerheten används EN ISO 13849-1:2016 där beräk-
ningar för att uppnå en viss säkerhetsklass har gjorts med säkerhetskal-
kylverktyget SiSteMa. Metod för kostnadsunderlag presenteras i kapitel 
2.2. 

3.1 Säkerhetsjämförelse 
SiSteMa är en mjukvara från IFA för att beräkna PL för olika säkerhets-
funktioner. Tillvägagången är att PLr väljs efter riskbedömning. För att 
utvärdera styrsystemets säkerhetsfunktion har eldokumentation och 
PLC-programmering granskats från ett referensprojekt av befintlig bal-
ningslinje för att se SRP/CS som sedan matas in från tillverkarnas biblio-
tek i SiSteMa. Denna metod har valt för att underlätta säkerhetskalkyle-
ringar med ett smidigt verktyg. Det ända som behöver göras om SiSteMa 
används är att Identifiera säkerhetsfunktionens arkitektur och utför ett 
blockschema, formel 1-6 utförs sedan av SiSteMa. 

3.2 Kostnadsjämförelse 
För att utvärdera och sätta in värden i formel 7 och 8 har underlaget kring 
kostnader fåtts av en intervju med installatörer av balningslinje kring in-
strumentering och automation. Denna metod känns väl vald eftersom de 
är konstruktörer och installatörer som har kostnadsunderlag från refe-
rensprojektet. 

3.3 Jämförelse av referensprojekt  
Eftersom alla balningslinjer inte nödvändigtvis ser lika ut har jämförelser 
angående säkerhet och kostnad utvärderats efter ett referensprojekt med 
befintlig eldokumentation.  

3.4 Litteraturstudie 
Standard ISO 13849-1:2016 har varit en genomgående källa i bedömning 
av säkerhet. Denna standard är en harmoniserande standard med ma-
skindirektivet 2006/42/EG. Övriga källor är Peer-Review källor hämtade 
från webben samt övriga webbaserade källor som bedöms som pålitliga 
källor. 
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4 Konstruktion 
Följande kapitel tar upp konstruktionen för balningslinjens säkerhets-
funktioner. Ett maskinskydd för balningslinje består av skyddsstaket som 
omringar samtliga maskiner för att hindra att personal kan komma åt rör-
liga mekaniska delar som kan orsaka skada. Tillträdesplatser som över-
vakas är grindar med förreglingsbrytare och ljusbomar. Förreglingsbry-
tarens funktion är att det är tre olika manöverknappar med indikation för 
vilket läge driften av balningslinje befinns i. Befintligt förreglingsbrytare 
kräver: 

 4 stycken felsäkra ingångsadresser (varav 2 stycken är för övervak-
ning) dessa är till för att se vilket läge låstungan befinns i för läge. 
Får därmed plats med 4 stycken förreglingsbrytare på en befintlig 
felsäker-ingångsmodul. 

 4 stycken standard ingångsadresser för att trycka på manöver-
knappar samt diagnostik. Det får plats med två stycken förreg-
lingsbrytare på en standard-ingångsmodul 

 4 stycken standard utgångsadresser för att indikera vilket driftläge 
balningslinje befinns i. Det går åt en standard-utgångsmodul per 
förreglingsbrytare 

Konstruktionen för säkerhetsfunktionerna utgår efter ett referensprojekt 
och det är inte säkert att alla balningslinjer innehåller samma uppsättning 
av SRP/CS eller är byggd efter samma konstruktion. 

4.1 Referensprojekt  
Balningslinjen är uppdelad i olika säkerhetszoner som utför olika säker-
hetsfunktioner beroende av vilken sorts utrustning som finns i zonen. Det 
kan vara säkerhetsfunktioner där matning av ström bryts till utrust-
ningen eller att säkerhetsfunktioner som, till exempel: STO Safe Torque Off 
utförs för frekvensomriktare till transportörer eller maskiner, samt att 
pneumatiska eller hydrauliska ställdon av-/aktiveras. Tillträden till sä-
kerhetszoner sker antingen via ljusbomar eller säkerhetsgrindar utrustad 
med förreglingsbrytare. När tillträde sker in i säkerhetszonen aktiveras 
olika säkerhetsfunktionerna som är specifik just för den säkerhetszonen 
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och det är säkert för operatör att beträda balningslinje, påverkas förreg-
lingsbrytaren påverkas hela säkerhetszonens på ett sätt att inga farliga 
rörelser kan uppkomma.  
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5 Resultat 
Resultatet som åstadkommits utifrån givna metoder och den teori som 
givits för att uppnå dem konkreta och verifierbara målen presenteras i 
detta kapitel. Tvetydigheter som uppkommer i resultatet diskuteras i ka-
pitel 6. 

5.1 Säkerhetsjämförelse 
Ett av kraven presenterad i introduktionen är att den implementerade sä-
kerhetslösningen inte skulle understiga säkerhetsklass PLd. Eftersom det 
är endast ingångskomponenten som ändrats är den nya förreglingsbryta-
ren och det bortplockade distribuerade IO-enheterna som påverkar sä-
kerhetsnivån. I balningslinjens olika zoner är det 6 stycken olika typer av 
säkerhetsfunktioner som påverkas av förreglingsbrytaren. 

5.1.1 Säkerhetsfunktion befintlig 
För konstruktionen av den befintlig och implementerade säkerhetsfunkt-
ionerna användes olika SRP/CS och därmed även olika blockscheman in 
till PLC. 

Befintliga lösningen med styrkabel mellan förreglingsbrytare och distri-
buerad IO-enhet ser ut som förenklat blockschema i figur 4. 

 

Figur 4: Blockschema för befintlig säkerhetsfunktion kring förreglingsbrytare 

Den befintliga förreglingsbrytaren kräver en del ingångar till PLC via in-
gångmoduler på grund av själva funktionen i den; tillträde, kvittera och 
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återställ är knappar som finns för att indikera statusen hos produktions-
linjen om den är i automatiskt läge eller säkerhetsfunktion aktiverad.  

5.1.2 Säkerhetsfunktion föreslagna 
Implementerad lösning för säkerhetsfunktion kring förreglingsbrytare 
bygger istället på att kommunikationen går vi PROFInet till switch. Ef-
tersom PROFInet är en nod-till-nodkommunikation behövs inte switch 
tas hänsyn till vid säkerhetskalkyleringen, se figur 5 för blockschema. [10] 

 

Figur 5: Blockschema för förslagen säkerhetsfunktion kring förreglingsbrytare 
(Förenklad bild). 

Enligt den föreslagna säkerhetsfunktionen i figur 5 är inte längre en del 
felsäkra-ingångsmodul och standard-ingångsmoduler nödvändig i den 
distribuerade IO-enheten och kan plockas bort. Detta medför att kostna-
den kring just kommunikation från förreglingsbrytare till PLC kan mins-
kas. 

De säkerhetsfunktioner som har identifierats och som påverkas av förreg-
lingsbrytaren presenteras i tabell 2. 
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Tabell 2: Säkerhetsfunktioner som påverkas av PROFInet-baserad 
förreglingsbrytare. PLC #2 är en felsäker PLC för maskiner till balningslinje. 
Grindlås är ett annat uttryck för föreglingsbryttare.  

SF Struktur PL 

1 

1) STO till transportörer 

d 

2 

 

2) Pneumatik till transportörer 

d 

3 

3) STO till maskiner 

d 

4 

4) “switch-off” med standard utgångsmoduler. 

e 

5 

5) Pneumatik till maskiner 

d 

6 

6) Matning till maskiner 

e 
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Ingen av säkerhetsfunktionerna som påverkas av förreglingsbrytaren un-
derstiger PLd. 

5.2 Kostnadsjämförelse 
Eftersom alla maskinskydd inte ser lika ut för varje balningslinje har kost-
nadskalkylen gjorts på ett referensprojekt för kostnaden av inköp och in-
stallationskostnader av förreglingsbrytare. 

I och med en PROFInet-lösning för förreglingsbrytare kan en del SRP/CS 
plockas bort från befintliga säkerhetssystem och ändå hålla säkerheten. 
Bland annat felsäker-ingångsmodul, standard-ingångsmodul och stan-
dard-utgångsgångsmodul, se figur 6. Detta leder till minskade inköps-
kostnader för distribuerade IO-enheten och kan göras eftersom PROFInet 
istället kopplas till en switch för att kommunicera med PLC. 

 

Figur 6: I och med en PROFInet lösning på förreglingsbrytare kan en del moduler 
plockas bort beroende på hur många förreglingsbrytare som är kopplad till den 
distribuerade IO-enheten. 

Kostnader kring kablage blir uppskattningsvist samma som den befintlig 
lösning eftersom en parallell kabel för 24 volt matning måste dras bredvid 
PROFInet-kabel detta gör att två kablar jämfört mot en kabel måste dras. 
För installationstider per komponent utvärderas installationstiden som 
”8-arbetstimmar-per-kabel”, alltså att det tar 8 timmar per kabel ansluten 
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till komponent att montera. Detta gör att priset för PROFInet-baserad för-
reglingsbrytare inte bara är dyrare vid inköp än befintlig förreglingsbry-
tare utan även installationskostnader. 

Utifrån givna kostnader från intervju blir kostandskvoten enligt formel 
(9) därmed 𝐾𝐾 = 1,22. Detta innebär att den förslagna lösningen är dyrare 
än den befintliga lösningen. Kvoten är räknad på att en förreglingsbrytare 
tar upp: 

 Ett stycke felsäker-ingångsmodul  

 Ett stycke standard-ingångsmodul  

 Ett stycke standard-utgångsgångsmodul 
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6 Diskussion 
Alla säkerhetsfunktioner har PLd eller högre. Vid uträkning av säkerhets-
funktion SF 4 påpekar SiSteMa att PLe är uppnått. Enligt tillverkares egna 
konstruktionsexempel kan inte detta stämma eftersom de själv endast på-
pekar att PLd kan uppnås, det är något räknefel i SiSteMa som gör att det 
inte går att välja just denna sorts utförande. 

Val av SiSteMa som kalkylverktyg valdes eftersom det ansågs lämpligast 
då många av SRP/CS i säkerhetsfunktionerna är av olika tillverkare alter-
nativ som SET (Siemens Evaluation Tool) passar bäst när endast siemens-
fabrikat finns. Ett annat kalkylverktyg från Pilz PAScal hade varit ett al-
ternativ men är inte ett gratisverktyg. 

Den teori som tas upp i rapporten bygger till en större del på standarden 
EN ISO 13849-1:2016 även övriga källor bygger till större del på denna 
standard. Denna standard är harmoniserande med maskindirektivet 
2006/42/EG. Denna bas till rapporten gör att innehållet får en ”tyngd” i 
en konstruktörs perspektiv då CE-märkning är i stort sätt ett krav för han-
del av maskiner inom EU. 

Det kvarstår en del frågetecken kring installationstider av förreglingsbry-
tare, eftersom uppskattningen blir grov med ”8-arbetstimmar-per-kabel” 
det är dock den uppskattning som kunde fås av entreprenör, möjligtvis 
att tiden 8 timmar multiplicerat med 0,75 hade kunnat använts. Den för-
slagna lösningen är dyrare än den befintliga lösningen dock med liten 
marginal och mycket av andra kostnader kring förreglingsbrytaren kan 
spela en viktig roll som inte tas upp i vald metod kring kostnader. Detta 
kan gälla faktorer som, till exempel: underhåll, felsökningstider och in-
lärningstider. Just begreppet felsökning kan utvecklas vidare till att under-
söka om en faktor som inte tagits med tidigare i rapporten nämligen, flex-
ibilitet. I och med att kommunikation går via PROFInet behöver under-
hållspersonal inte felsöka kabel från förreglingsbrytare till plint vidare 
från plint till distribuerad IO-enhet. Felsökningen blir mindre i och med 
detta.  

Den föreslagna lösningen kräver att en switch redan finns att tillgå i sä-
kerhetsfunktionens kommunikation, vilket det dock gör i referenspro-
jektet för att kostnad inte ska öka ytterligare för förslagen lösning. 
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I kostnadsjämförelsen har hänsyn även tagits till installationskostnader 
underlaget för att bedöma installationskostnader är dock tveksamma ef-
tersom kostnadsunderlaget räkna på installationstiden ”8-timmar-per-
kabel” vilket blir missvisande när komponenterna ska jämföras emellan. 
Lösningen med styrkabel kräver en del konfigureringar vid installationen 
som tidsmässigt hade kunnat jämföras med PROFInet lösningen, om in-
stallationstid hade varit samma för både alternativ hade kostnadskvoten 
kunnat varit 𝐾𝐾 = 0,87. 

Kvoten är uträknad på endast en förreglingsbrytare och minimumantalet 
in- och utgångsmoduler som behövs samt kabellängd på 20 meter. För att 
få en mer generell och rättvisande bild av vad kvoten innebär hade det 
var önskvärt att en graf hade kunnat göra med ”förreglingsbrytare vs. 
kostnadskvot”. 

6.1 Samhälleliga- och etiska aspekter 
”En säker arbetsplats och nolltolerans mot arbetsrelaterade skador” är pa-
rollen för företag inom industrin. Arbetsskador bidrar med stora kostna-
der inte bara för företaget utan även för samhället i form av sjukförsäk-
ringar och sjukpenning, att hitta billigare och mer flexibla lösningar kring 
säkerhet är något som efterfrågas då säkerhet kan byggas ut ytterligare i 
industrier för att åstadkomma en större trygghet för arbetare.  

En säker arbetsplats är även en moralisk fråga för chefer eftersom; är det 
accepterat att utsätta anställda för fara för att åstadkomma ekonomisk vinst? Ett 
etiskt uppförande av företaget är att inte äventyra anställdas hälsa och 
säkerhet för att bedriva deras verksamhet. Därför är även maskindirekti-
vet 2006/42/EG ett viktigt direktiv inom EU, att konstruera maskiner som 
är säker att framföra och inte äventyrar europeiska medborgares liv. 
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7 Slutsats 
Ett krav som framgick i kapitel 1 är att den föreslagna lösningen ska 
uppnå åtminstone PLd. Totalt har 6 stycken säkerhetsfunktioner identifi-
erats som aktiveras av förreglingsbrytare. Dessa uppnår samtliga PLd el-
ler högre. 

Rapporten föreslår ett sätt att jämföra säkerhet med andra komponenter 
samt inköp- och installationskostnader. Men den valda metoden kring 
kostnader kan vara undermålig eftersom den inte tar hänsyn till kostna-
der kring underhåll av berörda SRP/CS kring förreglingsbrytarens säker-
hetsfunktioner.  

Den föreslagna lösningen visas vara ett dyrare alternativ än befintliga lös-
ningen med styrkabel och distribuerad IO-enhet med det kostnadsun-
derlag som givits eftersom priser kring installation blir dyrare. Detta be-
ror dock på att utvärdering av installationstider, ”8-arbetstimmar-per-ka-
bel” som används kan vara en missvisande metod för att bestämma kost-
nader för PROFInet-baserat förreglingsbrytare. 

För att priset kring det föreslagna förreglingsbrytare ska kunna bli billi-
gare krävs det att installationstiderna är mindre eller lika med installat-
ionstiden för den befintliga. 

7.1 Framtida arbeten 
Förslag till förbättringar hade kunnat varit att leta vidare på säkerhets-
funktioner kring maskinskyddets ljusbomar. Ljusbomar är dyr till in-
köpspris i jämförelse med förreglingsbrytare dock förekommer de på en 
del ställen i en balningslinje där tillträden är frekvent. Ett framtida arbete 
hade kunnat vara att titta på om dessa tillträdesplatser går att byta ut mot 
billigare tillträdesplatser med grind. 

Titta på en mer generaliserad arbetsmetodik kring kostnadsjämförelser 
för säkerhetsimplementeringar. 
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