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–Antalet potentiellt skadliga par-
tiklar i luften i en industrilokal är 
ofta betydligt fler än utomhus. Vi 
har länge varit förvånade över att 
regelverket tillåter industriföreta-
gens medarbetare att vistas i den 
förorenade luften minst åtta timmar 
varje arbetsdag. Att andas in stora 
mängder skadliga partiklar kan för-
stås ha en negativ påverkan på dessa 
medarbetares hälsa, på såväl kort 
som lång sikt, säger Tony Landh, vd 
på processfilterföretaget Absolent.

Han är övertygad om att luft-
kvalitetskraven i industrimiljöer 
kommer att skärpas framöver och 
tillägger att många svenska företag 
redan kommit långt i arbetet med 
att erbjuda sina medarbetare ett sunt 
inomhusklimat. 

Höga partikelhalter i stadsmiljön 
debatteras, men luften i industri-
miljön glöms bort 
–I dagsläget är debatten kring 
industriföretagens luftkvalitet 
nästintill obefintlig, både på svensk 
nivå och EU-nivå. Vi ser gärna att 
Sverige lyfts fram som ett europeiskt 
föregångarland vad gäller medve-
tenhet och agerande för ett sunt 
inomhusklimat i industrilokaler. 
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Hur ser de största trenderna på 
automationsområdet ut just nu?
–Industrin går från slutna till 
öppna och sammanlänkade auto-
mationslösningar. Anläggningarna 
lever inte längre sina egna liv, de 
blir mer anslutna mot internet, 
direkt eller indirekt. Överordnade 
system kan på sikt bli molnbase-
rade och samtidigt blir algoritmer 
för maskininlärning både smartare, 
bättre och lättare att använda.  De 
molnbaserade lösningarna som 
kommer på sikt öppnar upp nya 
möjligheter till att kombinera data 
från många olika källor. 

Nästa generations molnbase-
rade och integrerade automa-
tionslösningar kräver ett ökat 
fokus på IT-säkerhet. Hur kan 
industriföretag stärka sin IT-
säkerhet?
–Industrin behöver anamma 
ett nytt förhållningssätt till IT-
säkerhet. Många industriföretag 
använder öppen Ethernetbase-
rad kommunikation, men har 
fortfarande en IT-säkerhetsfilosofi 
som baseras på traditionella slutna 
system. Förslagsvis genomför man 
kontinuerligt systemanalyser som 
innefattar en gedigen genomgång 
av hela anläggningens IT-säkerhet.

Hur kan industriföretag maxi-
mera nyttan med automationens 
snabba utveckling?
–Företag som lägger sina överord-
nade system i molnet framöver 
ökar sina möjligheter att göra be-
räkningar, analysera data från flera 
källor och ligga steget före med rätt 
förebyggande åtgärder. Då slipper 
man också själv hantera hårdvaran 
och kan lätt bygga ut systemen. 
Samtidigt är det en utmaning att 
extrahera matnyttig information 
från datamängderna. Om man på 
ett bra sätt kan ta hand om all data 
som finns tillgänglig öppnar det 
upp många nya möjligheter vad 
gäller förebyggande underhåll och 
energieffektivisering.

Företag inom den svenska 
industrin är relativt med-
vetna om vikten av en sund 
inomhusluft, men luftkvali-
teten hos industriföretagen 
i många andra europeiska 
länder är ofta mycket dålig 
och rentav en hälsofara 
för medarbetarna. Såväl 
lagstiftningen som riktlinjer 
har länge släpat efter på 
området. I dagsläget är det 
fullt tillåtet med en luftkva-
litet i industrilokalen vars 
partikelhalt ligger långt 
över de tillåtna nivåerna för 
utomhusluft.
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Tuffare gränsvärden för partikelhal-
ter, oavsett om de är legalt styrda 
eller kommer i form av en riktlinje, 
kan även bidra till att de europeiska 
industriföretagen kan verka på mer 
lika villkor, säger Tony Landh.

Han menar att utrustning som 
säkerställer en sund inomhusluft 
är en relativt liten investering i 
jämförelse med vad, till exempel en 
ny bearbetningsmaskin kostar. Ef-
fektiv luftreningsutrustning minskar 
antalet partiklar som cirkulerar i 
inomhusluften och vinsterna är 
många. 

–Att filtrera luften från maski-
nerna bidrar till en tryggare arbets-
miljö för de anställda. Luftkvaliteten 
inomhus blir bättre och hälsofarliga 
partiklar filtreras bort. Persona-
len slipper halkiga golv, dammiga 
maskiner och smutsiga lokaler. 
Företaget gör en insats för människa 
och miljö och kan samtidigt spara 
pengar, eftersom den uppvärmda 
luften blir så ren att den kan återvin-
nas utan problem. Hela företaget 
mår gott av filterinstallationen. 
Inomhusluften blir ren samtidigt 
som man kan spara pengar på en 
lägre energiförbrukning, säger Tony 
Landh.


