
  

 

 
 

 

 

 

Projektreferat 
Projekttitel: Robust, Modulär och Skalbar Plattform för Nästa 
Generations Industriella Radiostyrning och IoT- FoI projekt 

Mål för projektet 
Utveckla en prototyp för en ny plattform för framtidens digitala industriella radio-
styrning anpassad till att integreras med sensorer och styrning av industriella 
processer 

Sammanfattning 
Digitaliseringen av tung industri har långtgående påverkan på alla industrins 
processer och verktyg. Exempelvis för radiostyrning, som är ett av den tunga 
industrins viktigaste och mest beprövade verktyg inom alla former av produktion i 
Sverige och i Världen. Nyttan av radiostyrning i de industriella processerna är stor 
då radio möjliggör berörings- och kontaktfri styrning av tunga och farliga 
processer, t ex traverser, kranar, lok, borrar mm, i tex gruv-, pappers-, process- 
och skogsindustri. Idén med detta projekt är att utveckla en prototyp för en ny 
plattform för framtidens industriella radiostyrning som är skalbar genom att 
uppfylla internationella standarder och certifieringar, är modulär, producerbar och 
anpassad till att integreras ihop med både sensorer och styrning av industriella 
processer samt kunna bli uppkopplat mot kundens datordomän eller ett 
Åkerströms cloud. Ett komplett prototypsystem kommer att testas i Bolidens 
anläggning i Kankberg. 

För industrin kommer den nya plattformen innebära att nya funktionaliteter som 
tex IoT och molntjänster, kan införas i de industriella processerna där Åkerströms 
radiostyrning ingår. Genom att införa autentisering och inloggning för operatören 
av radiostyrningen tillförs en säkerhetslösning som tidigare saknats. Dessutom ges 
Åkerströms kunder möjligheten att införa förebyggande och prediktivt underhåll 
vilket kommer att förebygga driftstopp 

För Åkerströms innebär projektet att nya affärsmodeller kommer att kunna 
införas. Nya affärsmodeller innebär en förändring avseende kundavtal och 
betalningsmodeller och i slutänden även en total förändring av Åkerströms 
nuvarande affär. 
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