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Förord 

Vid fjorton års ålder sattes målet att arbeta inom pappers och massa industrin. I dag har 

sjutton år tillbringats i branschen. Basår följt av tre år på maskiningenjörsprogrammet avslutas 

med ett examensarbete vilket utförs på Billerud Korsnäs kartong- och massabruk i Gävle. 

Bruket har under sommaren 2017 identifierat möjligheter till förbättringar och minskat slöseri 

vid bytet av en högtryckskik. Examensarbetet ska utreda om det går att säkerställa ett bättre 

utfall av bytet i framtiden.  
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Johansson vilken varit min handledare på ÅF. Stort tack Johan Jansson som lade fram 

förslaget om högtryckskiken och varit min handledare på bruket. 

Ett varmt tack till Annika Johansson som varit en stor hjälp efter vägen och gett goda råd om 
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Abstract 

In the continuous manufacturing process which is used on Billerud Korsnäs in Gävle, 
maintenance of machinery and equipment is a major process. Through its work with 
continuous improvements, the mill has identified that the change of high-pressure feeder on 
line 1 is more time-consuming than the replacement of the other two high pressure feeders on 
the mill. 

The purpose and aim of the study is to streamline the replacement of high-pressure feeder by 
updating the preparation documentation, as well as the construction of a lift bar adjacent to 
the feeder, with a preliminary cost proposal. 

The zero-state analysis has been based on semi-structured individual interviews and close 
collaboration with a technician at the mill. Observations, measurements, strength calculations 
and a construction manual were used during the preliminary study of a lift beam adjacent to 
the feeder. Improvement opportunities were identified, analyzed and prioritized, which led to 
an action plan. 

 
Wasting can be reduced by setting up routine lists that are helpful during work-outs 
previously carried out by entrepreneurs. The introduction of pockets on the warehouse used 
during the change, as well as preventive maintenance on the chisel flange joint is 
recommended to increase the amount of weathering time during the change. 

 
The GAP analysis showed that up to 36 percent of the last maintenance effort may be due to 
waste in terms of waiting times and problems. The waste can be reduced by a good basis for 
preparation. 

The cost of the beam construction and a new lifting equipment amounted to SEK 832 
thousand. Investment costs can be repaid within a reasonable time if the feeder is replaced by 
corrective maintenance. The lack of a fixed beam affects the length of the production stop to a 
limited extent in the event of a planned change, but the investment should provide a security 
improvement. 

Through the Gantt schedules and mapping of all the inputs, future processing work and 
replacement of high-pressure feeder will be carried out more efficiently. The documentation 
ensures that knowledge remains on the workplace and that the dependency of the persons is 
reduced. 
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Sammanfattning 

I den kontinuerliga tillverkningsprocessen på Billerud Korsnäs bruk i Gävle är underhåll av 
maskiner och utrustning en huvudprocess. Bruket har genom sitt arbete med ständiga 
förbättringar identifierat att bytet av högtryckskiken på linje 1 är mer tidskrävande än bytet av 
de två andra högtryckskikarna på bruket. 

Studiens syfte och mål var att effektivisera bytet av högtryckskiken genom upprättande av 
dokumentation som kan användas under beredning och byte. Konstruktion av en lyftbalk i 
anslutning till kiken och ett preliminärt kostnadsförslag var också en del av målet. 
 
Nulägesanalysen har baserats på semistrukturerade enskilda intervjuer och nära samarbete 
med en tekniker på bruket. Observationer, mätningar, hållfasthetsberäkningar och en 
konstruktionshandbok användes under förstudien av en lyftbalk i anslutning till kiken.  
Förbättringsmöjligheter identifierades, analyserades och prioriterades, vilket slutligen ledde 
till en handlingsplan. 

Slöseri kan minskas genom att upprätta rutinlistor som är till hjälp under arbetsmoment som 
tidigare endast utförts av entreprenörer. Domkrafter som används under bytet rekommenderas 
att lagerhållas på förrådet. Förebyggande underhåll på kikens flänsförband ökar andelen 
värdeskapande tid under bytet. 

GAP- analysen visade att upp till 36 procent av den senaste underhållsinsatsen kan bero på 
slöseri i form av väntetider och problem. Slöseriet kan reduceras genom ett bra 
beredningsunderlag.  

Kiken är placerad högt upp på ett grettingplan. Befintliga rör gör det inte är möjligt att fästa 
en lyftbalk i taket. Flera delar ingår därför i konstruktionsförslaget, investering av 
balkkonstruktion och en ny lyftutrustning uppgick till 832 tusen kronor. 
Investeringskostnaderna kan återbetalas inom en rimlig tid om kiken byts genom avhjälpande 
underhåll. Avsaknaden av fast balk påverkar produktionsstoppets längd i liten utsträckning 
vid ett planerat byte, däremot skulle investeringen ge en säkerhetsmässig förbättring. 

Genom Ganttscheman och kartläggning av samtliga ingående arbetsmoment kommer framtida 
beredningsarbete och byte av högtryckskiken att utföras på ett mer effektivt sätt. 
Dokumentationen tillser att kunskap stannar på bruket och att personberoendet minskar. 
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Nomenklatur 

Beteckning Beskrivning Enhet 

Fbb Punktlast, bärande balk kN 

Föb Punktlast, överliggande balk kN 

mht Högtryckskikens vikt kg 

mbb Den bärande balkens vikt kg 

ml De två lyftokens vikt kg 

mv De två åkvagnarnas vikt kg 

Fp Last vilken verkar på varje enskild pelare kN 

Fus Punktlast, underliggande stöd kN 

fQ Utböjning av balk vid aktuellt lastfall, då lasten motsvarande 
tabellvärdet q verkar på balken 

mm 

fQp Utböjning av balk vid aktuellt lastfall, då en lägre last än q tillförs 
på aktuellt lastfall.  

mm 

Pq Tillåten punktlast vid aktuellt lastfall kN 

kf Lastkonstant för utböjning av balk vid aktuellt lastfall Enhetslös 

kQ Lastkonstant för tillåten last vid aktuellt lastfall Enhetslös 

f Tabellvärdet för nedböjning vid lastfall ett mm 

q Tabellvärdet för tillåten last vid lastfall ett kN/m 

L Närmast i tabell redovisade längd av balk eller pelare m 

qa Ger minsta tillåtna tabellvärdet q kN/m 

Pk2a Knäcklast för Eulerfall 2a N 

Pk4 Knäcklast för Eulerfall 4 N 

Pk1 Knäcklast för Eulerfall 1 N 

E Elasticitetsmodul GPa 

I Yttröghetsmoment mm4 

A Tvärsnittsarea mm2 

Fs Last vilken verkar på en skruv vid den bärande balken kN 

d Diameter mm 

ns Säkerhetsfaktor mot böjknäckning Enhetslös 

Rp02 Undre sträckgräns N/mm2 
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
För att nå framgång på en hårt konkurrenssatt marknad är det i dag nödvändigt att en 
plattform för ökad produktivitet och effektivisering av underhållsinsatser utgör en 
grundläggande filosofi för en organisation [1]. Att optimera produktivitet, effektivitet och 
kvalitet till minsta möjliga kostnad är i enlighet med detta en viktig del av arbetet på Billerud 
Korsnäs bruk i Gävle, inte minst i underhållsorganisationen [2].  

Underhåll av maskiner och utrustning är en huvudprocess inom kartong och massaindustrin. 
Delar av underhållet sker under drift av produktionen, så som smörjning och 
tillsynskontroller. Med jämna intervall krävs produktionsstopp för att byta sliten utrustning, 
utföra besiktningar och rengöringar. Underhållstopp är viktiga för att hålla en hög 
driftsäkerhet i den kontinuerliga tillverkningsprocessen vid brukets tre parallella linjer. Det 
årliga revisionsstoppet, då hela produktionen står en vecka, leder till 140 miljoner kronor i 
förlorade intäkter [3]. Utöver det årliga fabriksstoppet där upp till 1 600 entreprenörer och 
underhållspersonal per dygn involveras finns också planerade linjestopp på delar av 
processen, då ett tidsstyrande underhållsarbete bestämmer längden på stoppet.  

 
Produktionsstopp är alltid kostsamt vad gäller arbetskraft, reservdelar och inte minst 
produktionsbortfall av huvudprodukt samt biprodukter (exempelvis elektricitet och 
fjärrvärme). Det är viktigt att underhållsinsatser är väl planerade och att rätt dokumentation 
finns tillgänglig. En god planering ger förutsättningar för ett effektivare arbete och minskad 
stopptid [4]. Hur kan underhållsarbetet effektiviseras och på vilket sätt kan 
förbättringsverktyg användas för att göra rätt prioriteringar? 
 
Studier visar att den totala kostnaden för underhåll varierar stort mellan olika typer av 
tillverkningsprocesser och ligger mellan 10 och 70 procent av tillverkningskostnaden [5]. 
Genom att introducera olika underhållsstrategier försöker företag och organisationer bland 
annat hitta den optimala balansen mellan avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll 
[6]. Bruket arbetar efter deras egen operativa målstyrning, en utveckling av World Class 
Manufacturing vilken är processindustrins motsvarighet till Lean Produktion. 
Genom arbetet med ständiga förbättringar har bruket identifierat att bytet av högtryckskiken 
på linje 1 är mer tidskrävande än bytet av de två andra högtryckskikarna på bruket. 

Förberedelser inför bytet innebär flera tidskrävande arbetsmoment, då linje 1 saknar en fast 
lyftbalk i anslutning till kiken. En förstudie av en permanent lyftkonstruktion ska därför 
utföras. Lyftkonstruktionen kan möjliggöra ett effektivare och säkrare byte av kiken. 
 
Flera yrkeskategorier och entreprenörer är inblandade under bytet vilket leder till höga 
kostnader och väntetider. Dokumentationsmöjligheterna i underhållsystemet används inte i 
den grad det är möjligt. Bruket förlitar sig därför på kunskap från resurser, som i framtiden 
inte kommer att finnas tillgängliga, i och med den kommande generationsväxlingen. 
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Högtryckskiken ska bytas genom förebyggande underhållsarbete med fem-till sex års 
intervall. Det finns möjlighet att reducera tid eller kostnader på minst fem olika sätt:  
 
- dokumentation och instruktioner om bytet behöver uppdateras. 

- arbetsmoment som kan utföras av egen personal bör ses över. 

- införande av förebyggande underhållsinsatser, vilka gör att bytet kan underlättas. 

- konstruktion av fast lyftbalk, vilken kan användas under baxning av kiken. 

- se över förrådsförda artiklar. 

 
Studien ska underlätta framtida beredningsarbete, säkerställa att nästa byte sker på ett 
effektivt, fördelaktigt och säkert sätt. Dokumentation och rutiner som upprättas kan efter 
justering även användas under beredning och byte av högtryckskiken vid linje 2.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att: 

- förenkla beredning och underhållsarbete vid byte av högtryckskik på linje 1, både vid 

planerat och oplanerat byte, med bibehållen kvalitet på utfört arbete och ökad säkerhet. 

- minska personberoendet och förhindra att kunskap går förlorad.  

- reducera slöseri under framtida byten av högtryckskiken på linje 1. 

 

1.3 Mål 
Målet med studien är att: 

- ta fram förslag och ritningar på en permanent lyftkonstruktion av balkar som kan 

användas under baxning av högtryckskiken. Ett preliminärt kostnadsförslag på 

konstruktionen bör också finnas.  

- uppdatera och upprätta dokumentation för att ge underlag för en god beredning så att 

bytet av högtryckskik på linje 1 ska utföras på ett effektivt och säkert sätt. 

 

1.4 Inledande frågeställningar 
För att uppfylla syfte och mål ska följande frågeställningar besvaras i studien: 

- Hur kan underhållsarbetet effektiviseras, vad säger andra studier?  

- På vilket sätt kan förbättringsverktyg användas under studien för att fokusera på de 

punkter som ger störst förbättring? 

- Hur kan lyftkonstruktionen dimensioneras för att uppfylla gällande regler och riktlinjer? 
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1.5 Avgränsningar 
För att hålla studien innanför tidsramarna görs följande avgränsningar: 

- klassificering enligt gällande EU direktiv. Konstruktionsprocessen kommer däremot ta 

gällande direktiv i beaktande för att underlätta en framtida klassificering i det fall 

konstruktionen upprättas. 

- hållfasthetsberäkningar i hållfasthetsprogam. 

- den typ av förebyggande underhåll som strävar efter att förlänga livslängden och 

intervallen mellan byten på aktuell utrustning. 

 

2. Teoretisk referensram 
Under den teoretiska referensramen förklaras grundläggande begrepp och högtryckskikens 
funktion. Kapitlet ger svar på de två första av de inledande frågeställningarna genom att 
hämta kunskap från tidigare forskning. Förbättringsverktyg som används under 
effektiviseringsarbeten presenteras för att välja de mest lämpade metoderna. 

2.1 Terminologi 
Begrepp vilka används i rapporten beskrivs i syfte att läsaren ska finna klarhet och förståelse i 
textens innebörd.  

Beredning   

Beredningen är en del av planeringsprocessen. Vilka som ska 
utföra vad, hur och när bestäms. Eventuellt underliggande delorder 
skapas för olika yrkeskategorier som är inblandade. Tidsåtgång 
uppskattas för ingående moment och reservdelar bokas på förrådet 
eller beställs från leverantör. Beredningen ska tillse att arbetet 
förbereds och arbetsmomenten klargörs samt att rätt kompetens 
finns på rätt plats i rätt tid [4]. 

Avhjälpande underhåll  

Underhållsarbetet utförs efter att ett funktionsfel upptäckts. Ibland 
leder funktionsfelet till oplanerat akut driftstopp, i andra fall går 
utrustningen att fortsätta köra ytterligare en tid för att planera 
underhållsinsatsen bättre [4]. 

GAP- analys  

Verktyg för att analysera skillnader eller gap mellan befintligt läge 
och det önskade framtida läget. GAP-analys kan också användas 
för att hitta skillnader mellan två arbetsprocesser och är en viktig 
del i förbättringsstrategin [7].  
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EPL   

Står för ”En-punkts-lektion”, en enkel instruktion som beskriver 
hur ett moment eller rutin ska gå till. Rutinen sammanställs i A4-
format och tillser att resurser arbetar på ett standardiserat sätt för 
att undvika att missa viktiga delar. Text kombineras gärna med 
foto eller skisser [4]. 

Förebyggande underhåll   

Innebär att intervallet, eller tiden mellan utförande av 
underhållsarbetet är förutbestämt. Intervallet är bestämt utifrån 
utrustningens livslängd, eller dess ingående komponenter. 
Reparationen eller bytet utförs planerat innan ett haveri sker [4]. 

World Class Maintenance (WCM)  

Underhåll i världsklass, en plattform eller underhållsstrategi för att 
strategiskt effektivisera och förbättra arbetsprocess och flöde i 
underhållsorganisationen. Syftet är att bekämpa slöseri samt öka 
tillgänglighet och anläggningsutnyttjande vilket genererar ökad 
lönsamhet [8].  

Total Productive Maintenance (TPM)  

Underhållsstrategi, på svenska översatt till Totalt Produktivt 
Underhåll (TPU) [4]. 

Reliability Centered Maintenance (RCM)  

Underhållsstrategi vilken fokuserar på tillförlitlighet, 
tillgänglighet, förmåga och driftsäkerhet. Syftet är att väga fördelar 
mot risker för att hitta en balans av avhjälpande och förebyggande 
underhållsaktiviteter, baserat på sannolikheten av kostnader 
relaterade till haveri [9]. 

Mean Time to Repair (MTTR) 

 Medelreparationstiden för utrustning. Total sammanlagd 
reparationstid av en utrustning dividerat med antalet reparationer 
[4]. 

Mean Time Between Failure (MTBF) 

Medeltid till att ett fel eller haveri inträffar [4]. Total sammanlagd 
funktionstid av en utrustning dividerat med antalet haverier, kallas 
också fel intensitet (Failure Rate). För utrustning och komponenter 
vilka inte repareras, utan istället byts ut används istället  Mean 
Time To Failure (MTTF)  [9]. 

 



5 
 

2.2 Högtryckskikens funktion 
Högtryckskiken är i den kemiska tillverkningsprocessen av kartong, papper och massa är 
placerad mellan basningskärlet och kokaren i flödesschemat i figur 1. Transport av flis till 
kokaren kan vara problematisk på grund av tryckskillnader. Problemet har lösts genom en 
roterande låg-och högtryckskik vilka transporterar förbasad och förimpregnerad flis från ett 
lägre tryck till ett högre 1,1 till 1,5 MPa (11–15 bar, vilket motsvarar trycket från en 112 till 
153 meter hög vattenpelare ) [10].  

 

 
Figur 1. Förenklat flödesschema av utrustning och flöden i anslutning till högtryckskiken. 
Förbasning då luft trängs ut ur fibrerna påbörjas redan i flisfickan. För rätt kemikaliebalans under 
kokning cirkulerar vitlut och svartlut genom kiken och för med sig flisen upp till inmatningen på 
kokaren.  

 

Sållad flis transporteras upp till flisfickan på ett transportband. I flisfickan påbörjas 
förbasningen, luft trängs ut ur fibrerna för att underlätta impregneringen (det vill säga 
förmågan att suga upp de aktiva kemikalier som verkar under kokningen). Efter flisfickan 
sitter lågtryckskiken som ökar trycket något i basninsgskärlet, ytterligera luft trängs ut ur 
fibrerna samtidigt som temperaturen höjs. I stupet efter basningskärlet tillsätts den första 
luten.  

Högtryckskiken i figur 2 består av en kraftigt byggd, svagt konisk rotor med fyra 
genomgående kanaler eller rotorfickor. Den nedre kanalen har en slitsad sil som ger fri 
passage till luten, men håller kvar flisen. Flisen och luten (som tillförts i stupet) fylls upp i 
kikens fickor. Rotorn roterar och fickorna med fylld flis blandas med vitlut och svartlut som 
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tillsammans strömmar upp till inmatningen på kokaren. Vid kokarens topp separeras luten 
från flisen och cirkulerar tillbaka till inloppssidan av högtryckskiken [10]. 

 

 

Figur 2. Skiss av högtryckskik vilken transporterar flis från ett lägre till ett högre tryck vid tillverkning 

av massa för papper och kartong. 

Under kokningen friläggs fibrerna från lignin, det lim som håller samman fibrerna. När 
fibrerna lämnat kokaren faller flisen sönder, de frilagda fibrerna kallas då kartong- eller 
pappersmassa. 

 

2.3 Förutsättningar för ett effektivt underhåll 
Enligt Al-Baik och Miller [11] bör slöseri angripas individuellt, ingen lösning passar alla 
typer av problem. Al-Baik och Miller baserar sin forskning på fyra olika studier för att 
identifiera slöseri i IT-organisationer. I studien nämns åtta generella typer av slöseri, varav sju 
identifierats i Toyota Production Systems (TPS): 

Överproduktion, väntetider, transport, produkter med en högre kvalitet än kunden efterfrågar, 
lager, överflödiga rörelser, defekta produkter som måste omarbetas  

Ett åttonde slöseri, felutnyttjande av anställda introducerades först 2007 av pionjärer inom 
Lean Manufacturing. 

Målet bör vara att få hela organisationen att upptäcka och identifiera problem och slöseri, 
vilket stämmer överens med den sista av de fjorton punkter som Demings grundade 1982 
[12], vilket efter egen översättning lyder:  

”Låt alla i företaget arbeta för att utföra förvandlingen”.  

Att upptäcka slöseri eller problem är det allra viktigaste steget i Demings förbättringshjul och 
basen för hela cykeln.  
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I Salonen och Deleryd`s [5] litteraturstudie av underhållskostnader inom industrin hänvisas 
till fyra oberoende studier. Den totala kostnaden för underhåll varierar stort mellan dessa och 
ligger mellan 10 och 70 procent av tillverkningskostnaden. Studien syftar till att upptäcka 
kostnader för otillräckligt eller dåligt utfört underhåll och baseras på litteraturstudier och flera 
workshops. Ett underlag kallat CoPM (Cost Of Poor Maintenance) skapades för att hjälpa 
företag öka underhållets prestanda. Underlaget presenteras i tabell 1, mätningarna upplyser 
om vilka delar av underhållskostnaderna som är nödvändiga och vilka som är relaterade till 
dåligt eller mindre effektivt utfört underhåll. Konceptet härleds från etablerade metoder för att 
öka värdeskapande kostnader och bör därför, enligt studien lätt kunna accepteras inom 
industrin. 

 

Tabell 1. Salonens och Deleryd`s underlag vilket skapades för att hjälpa företag upptäcka slöseri av 

underhållskostnader [5]. Fritt översatt från engelska. (Rubriker översattes från engelskans ”Cost Of 

Conformance” och ”Cost of Non‐Conformance”, vilka är en del av SIX Sigma*). 

 Värdeskapande kostnader Inte värdeskapande kostnader 
Oumbärlig 
nödvändig 
underhålls-
kostnad 

Värdeskapande 
kostnad för 
förebyggande 
underhåll 

Inte 
accepterad 
underhålls-
kostnad 

Kostnad för 
otillräckligt eller 
dåligt utfört 
förebyggande 
underhåll 

Mantimmar för underhåll 
(inklusive administration) 

X X X X 

Utbyte av reservdelar X X X X 
Smörjmedel X X X X 
Övrigt förbrukningsmaterial, 
etc. trasor, rengöringsmedel  

X X X X 

Produktionsförluster p.g.a. 
logistik etc. reservdelar, 
entreprenörer, haverirelaterat 

  X  

Skrot och/eller omarbeta X  X  
Skrot och/eller omarbeta p.g.a. 
otillräckligt utfört 
förebyggande underhåll 

   X 

Övertidsarbete för att få igång 
produktionen 

X  X  

Sänkt produktionstakt relaterad 
till otillräckligt underhåll 

   X 

*SIX Sigma (6σ) är en serie metoder och verktyg vilka introducerades på Motorola 1986 för att effektivisera och 
förbättra processen. 

Det har sedan sjuttiotalet, då underhållsstrategin TPM började spridas internationellt forskats 
om den optimala balansen mellan avhjälpande underhåll (reparera när haveri sker) och 
förebyggande underhåll (reparera innan haveri förväntas ske) [6]. Företag som valt att arbeta 
efter underhållsstrategier har i de flesta fall infört större andel förebyggande 
underhållsinsatser för att minska oförutsedda haverier [6], [13], [14].  
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Andersson [15] utförde en fallstudie för att minska kostnader på förebyggande 
underhållsarbete, och påstår att flera tillverkningsföretag underhåller sin utrustning onödigt 
mycket. För att minska det förebyggande underhållet kategoriserades alla maskiner och 
utrustning på ett sätt likt ABC- klassning. En hög A-klassning visade på stor inverkan på 
produktionen vid ett haveri. Andersson rekommenderade att minska regelbundenheten av det 
förebyggande underhållet succesivt under en sexmånadersperiod vid alla punkter med låg 
riskklassning, vilket var 1300 punkter. Onödigt mycket underhåll på en maskin lämnar mindre 
uppenbara spår än avsaknaden av förebyggande underhåll. Den metod som användes i studien 
ansågs innebära låga risker.  

Mendes och Riberio [16] etablerade en underhållsplan baserad på kvalitativ analys och 
litteraturstudie enligt RCM i en Just In Time produktion (JIT). Utrustning vilken påverkade 
driftsäkerheten identifierades. Tidigare haverier utvärderades samt tidigare utfall av 
underhållstid för reparation. Utrustning klassificerades utifrån hur stor påverkan på 
produktionen ett haveri utgör. MTBF, MTTR och linjernas beläggning identifierades. 
Variationer av parametrarna analyserades. Utifrån resultatet simulerades produktionen och 
underhållet i ett program. Utifrån analys och utvärderingar infördes lämpliga intervaller av 
förebyggande underhåll. Företaget hade huvudintresset i variationer av efterfrågan, vilken 
förväntades att öka. Studien rekommenderade att byta fokusområde till varierande utfall av 
tiden mellan att haveri inträffar (MTBF). För att förbättra MTBF lyftes behovet av utbildning 
och rätt utrustning i underhållsteamen. 

Sarshar och Haugen [17] presenterar ett digitalt koncept för att visualisera information och 
risker till resurser vilka utför underhållsarbete inom den norska petroleumindustrin. Flertalet 
olyckor och tillbud karaktäriseras av ett beteendemönster som florerar på många fabriker. 
Beredningen spelar en stor roll, vid planering av underhålls aktiviteterna behöver risker 
identifieras och förebyggas. Ett väl förberett underhållsarbete innebär att ha rätt information 
tillgänglig, i ett format som utförande resurser kan ta till sig. Det är nödvändigt att relevanta 
risker med arbetet och relaterad information som identifierats går fram till utförande resurser 
för att dessa ska ta säkra beslut. 

För att förbättra kvaliteten på beredningsunderlag utförde Andrèasson en studie [18] baserad 
på litteraturstudie, intervjuer och observationer av befintliga beredningsinstruktioner. Det 
granskade företaget planerade underhållet individuellt på bearbetningsmaskinerna. Genom 
standardiserade mallar för beredningsunderlaget, sågs möjligheten för ett effektivare utfört 
underhållsarbete. Varje underhållsåtgärd klassificerades i instruktionen gällande säkerhet och 
lagkrav, kvalitet, funktionssäkerhet samt livstid. Varje bearbetningsmaskin delas upp i 
delsystem och komponenter vid underhållsplaneringen. För att öka kompetensen mellan 
beredaren och andra yrkesgrupper skapades också ett forum för kunskapsutbyte. Dessa 
förbättringsåtgärder ansågs kunna ge kortare produktionsstopp och säkerställa att rätt 
underhåll sker i rätt tid. 
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2.3.1 Lärdom från tidigare forskning. Utifrån Salonen och Deleryd`s [5] studie kan slutsatsen 
dras att delar av underhållskostnaderna i tillverkningsindustrin är slöseri. Genom att fokusera 
på att utföra värdeskapande underhållsinsatser och se till att dessa utförs på rätt sätt kan 
företag öka sin lönsamhet.  

Andersson [15] nämner inte vilken typ av tillverkning det studerade företaget har. Viss del av 
det förebyggande underhållet på de punkter som fått en låg riskklassning i studien kan 
troligtvis utföras mindre frekvent utan följder. Det ger ökade kostnader att låta produktionen 
gå tills ett haveri sker i en kontinuerlig tillverkningsprocess. Beredningen behöver utföras 
utan fördröjning vilket kan leda till misstag som äventyrar säkerheten. Reservdelar kan ta tid 
att leverera. 

Studien utförd av Mendes och Riberio [16] visar att resurser som utför tillsyn och 
underhållsinsatser av utrustning bör ha rätt kunskaper och rätt utrustning, för att upptäcka och 
åtgärda avvikelser. I annat fall kan tillsynen klassas som slöseri [5] Genom ökad kunskap och 
rätt underhållsutrustning kan driftsäkerheten öka [16].  

Beredningen ska identifiera och åtgärda risker genom god förberedelse och tillhandahålla 
information i ett format som resurserna förstår. Det digitala konceptet som tagits fram av 
Sarshar och Haugen [17] för att lyfta fram och visualisera risker vid underhållsarbete kan vara 
nästa steg för att minska olycksfall inom industrin.  

Bredningen är som Andreàsson [18] poängterar en viktig del för att underhållet ska ges bästa 
möjliga förutsättningar. Därför är det viktigt att rutiner och instruktioner håller en viss 
standard. Förutom att ta fram mallar och upprätta ett forum behöver arbete läggas på att 
resurserna ska börja använda dessa nya hjälpmedel. Instruktioner vilka upprättas för bytet av 
kiken på linje 1, kan justeras för att ge ett likvärdigt underlag för beredning och 
underhållsarbete av kikarna på linje 2 och 3.  

Allt eftersom förbättringsarbetet gått framåt och tidigt gett resultat på många håll behövs nya 
studier som visar att förändringarna kan fortsätta framåt, inte genom att dra ner på 
underhållet, utan genom att effektivisera det önskvärda underhållet.  Alla organisationer har 
något som kan förbättras oavsett hur många år de arbetat efter World Class Maintenance 
(WCM), Total Productive Maintenance (TPM), Reliability Centered Maintenance (RCM) och 
Lean. Den grundläggande filosofin och dess verktyg kan användas på olika sätt och i olika 
sammanhang, för att fortsätta bekämpa slöseri. 

 

 

2.4 Billerud Korsnäs operativa målstyrning 
Bruket arbetar efter Billerud Korsnäs Operativa Målstyrning (BKOM), en utveckling av 
World Class Manufactoring vilken är processindustrins motsvarighet till Lean Produktion. 
Korsnäs Operativa Målstyrning implementerades 2011, men ändrade namn till BKOM vid 
sammanslagningen med Billerud i slutet av 2012. Effektiviseringsplattformen består av nio 
stycken väl utvalda grundpelare vilka passar för en kontinuerlig tillverkningsprocess av 
kartong och massa.  
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Pelarna benämns:  

säkerhet operatörsunderhåll specialistunderhåll produktivitet 

kvalitet miljö flöde projekt utbildning och kompetens  

Ansvariga för respektive pelare utför GAP- analyser. Därefter bildas tvärfunktionella team. 
Målet är att alla anställda någon gång ska medverka i ett team och delta aktivt för att upptäcka 
slöseri och lösa problem. Redan under ett tidigare studiebesök våren 2016 hade 47 procent av 
alla anställda någon gång medverkat i team minst en gång. För att visa sin uppskattning och 
hur viktigt förbättringsarbetet är nomineras varje år anställda och team i flertalet kategorier 
under Mill Awards.  

Företaget använder sig av flera administrativa stöd. Resultatet av förbättrings- och 
standardiseringsarbetet från teamen införs i dokumentsystemet Kompassen, där lathundar och 
instruktioner (EPL:er) samlas. 

 

2.5 Verktyg för ett effektivare underhåll 
Vilka verktyg är lämpliga att använda för att visualisera och kartlägga nuläget samt det 
framtida önskvärda läget vid kikbytet? Valet av verktyg är en viktig del för att på ett 
systematiskt sätt leda till värdeskapande resultat och prioritera de problem som ger störst 
förbättring, både vad gäller säkerhet och hälsa men också ur ett tids- och kostnadsperspektiv. 

Under effektiviseringsprocesser används REP metoden (Resultat, Effektivisering, Process), 
vilken består av fyra faser. REP- metoden tar oss stegvis från nuläget mot det önskvärda 
framtida läget genom att följa arbetsprocessen i figur 3 i flera cykler för att slutligen nå målet 
[4]. 

 

Figur 3. REP‐metoden består av att 1. Identifiera och prioritera förbättringsbehov, 2. Analysera och 
hitta rotorsaker, 3. Ta fram förbättringsförslag, 4. besluta och genomföra handlingsplanen och 
slutligen uppföljning av utfallet. 
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För att hitta rotorsaker och arbeta med effektivisering finns ett antal förbättringsverktyg att 
tillgå. Ett av verktygen benämns paretodiagram och används främst då det finns stora 
mängder data att tillgå. Genom analys av diagrammet urskiljs det väsentliga enligt 80/20 
regeln, så att focus kan läggas på de delar som står för till exempel störst produktionsbortfall 
[4]. Häggblom [14] har i sin studie använt sig av paretodiagram för att visualisera 
felfrekvensen av en viss typ av maskindel. Paretodiagrammet gav då tyngd av det som 
tidigare framkommit genom samtal med underhåll, att en berörd maskindel stod för det 
vanligaste kvalitetsfelet kopplat till underhåll.  

De sju strategiska verktygen är datainsamling, histogram, sambandsdiagram, stratifiering, 
paretodiagram, styrdiagram och fiskbensdiagram [4].  

Efter att Häggblom [14] presenterat flera olika histogram över hur långa stilleståndstider den 
berörda komponenten resulterat i användes fiskbensdiagrammet för att bena ut orsaken till 
varför en komponent gick sönder. Snart kunde studien klargöra att metoden som användes 
under kontrollerna inte var tillräcklig. Därför fokuserade studien på att hitta nya typer av FU- 
aktiviteter vilka inte tidigare använts.  

Fiskbensdiagrammet utgår från att dela in problemets orsaker utifrån sju kategorier. Mål, 
människor, maskiner, material, management samt metoder och miljö för att klargöra vilket 
problem eller slöseri som behöver prioriteras [4]. Kategorierna (de sju M:en) kan ändras till 
andra mer passande om verktyget skulle komma att användas i studien.  

 I de fall där samband finns mellan 
olika kategorier och därför kan vara 
problematiskt att koppla till en enda 
orsak finns andra alternativ. 
Sambanden kan ge en överskådlig bild 
i en felträdsanalys. Felträdsanalys är en 
grafisk metod där AND och OR 
struktureras i en logisk trädform vilket 
illustreras i figur 4 [7]. Problem och 
områden som behöver förbättras är då 
lätta att identifiera [4]. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Illustrerar hur samband och händelser kan 

kopplas till varandra i en felträdsanalys. 
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3. Metod och strategi 
För att uppfylla studien mål och syfte på ett vetenskapligt sätt beskrivs de metoder som 
använts för att komma fram till resultat och slutsatser. Metodvalen har en stor inverkan på 
studiens resultat. En utförlig metodbeskrivning gör det möjligt att följa beslutsprocessen samt 
upptäcka eventuella brister i utförandet som kan justeras. Kapitlet inkluderar också etiska 
aspekter och hållbar utveckling. 

 

3.1.1 Intervjuer, observationer och informationssamling. Fallstudien har baserats på 
semistrukturerade enskilda intervjuer och nära samarbete med en tekniker som varit inblandad 
vid tidigare byten av högtryckskiken. Då bytet endast sker en gång vart femte år är det få 
resurser som har kunskap om bytet. Semistrukturerade intervjuer kan passa en kvalitativ 
studie då personen som intervjuar har egen erfarenhet från liknande situationer [19], vilket är 
fallet. Intervjun startar med några frågor men låter sedan personen som intervjuas fortsätta i 
vald riktning, med följdfrågor för att hålla samtalet inom ramarna för vad som är relevant. På 
så sätt blir metoden mer lik en diskussion. Ledande frågor har förberetts och tillhandahållen 
dokumentation från företaget studerats innan intervjun, för att undvika att missa viktiga 
områden. 
 
Den dokumentation som blivit tilldelad bestod av: 

- en lista på lagerförd utrustning och reservdelar till högtryckskiken.  

- en lista med telefonnummer till de resurser och entreprenörer vilka används vid bytet.  

- en befintlig instruktion för byte av högtryckskik, som hämtats från underhållsystemet.  

- dokumentation från den senast utfärdade tillståndsanalysen av samtliga hög- och 

lågtryckskikar utfärdad 2014-02-18. 

 
Generöst med anteckningar har skrivits ner under intervjun för att samla informationen. 
Anteckningarna har renskrivits snarast möjligt efter att intervjuer, observationer och samtal 
ägt rum och granskats av företaget. På så sätt har informationen säkerställts vara rätt och 
riktig och inte missförstånd skett. Anteckningarna lade grunden till kartläggningen i bilaga 2. 
 
Observation av platsen runt högtryckskiken och viktiga verktyg så som lyftanordningar och 
vagnar har granskats och fotograferats för att ta upp informationen på ett bättre sätt. 
Information om brukets underhållstrategi och effektiviseringsarbete är hämtade från 
dokumentation från ett tidigare studiebesök på bruket under våren 2016. 
 
3.1.2 Nulägesanalys och visualisering. Dagens tids- och resursåtgång för respektive 
arbetsmoment har uppskattats i samråd med erfaren tekniker, med lång erfarenhet som 
mekaniker men också flera års erfarenhet av beredningsarbete och bygger på normalfallet.  
För att visualisera informationen angående bytet kartlades samtliga arbetsmoment, tider och 
resurser i Ganttscheman vilka bifogats i bilaga 3. I Ganttschemat synliggjordes vilka 
arbetsmoment som kan utföras samtidigt och vilka som med stor sannolikhet kan reduceras, 
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men också vilka delar som är möjliga att förbereda under drift om bytet är planerat respektive 
oplanerat. Arbetsmomenten i Ganttschemat begränsas av att maximalt fyra mekaniker är 
samtidigt på platsen, då utrymmet är trångt och svårtillgängligt.  
 
GAP-analys har utförts genom jämförelse mellan tidigare utfall och Ganttscheman som visat 
en framtida möjlig cykeltid för bytet av kiken med och utan lyftbalk. Resultat av GAP-analys 
och kostnader presenteras till viss del genom histogram. Kostnaden per timme för en resurs 
uppskattas till 400 kronor då delar av bytet kommer utföras på övertid och obekväm arbetstid.  
 

3.1.3 Konstruktionsfasen. Observationer av området runt kiken samt mätningar med 
millimeterstock användes under konstruktionsfasen av lyftkonstruktionen. Detta för att 
balkarna ska få rätt längd och placeras samt fästas på lämpligt sätt. Information angående 
gällande regler och lagar inhämtades från Swedish Standards Institut (SIS) [20], inloggning 
har tilldelats av handledande företag. CAD- programmet Inventor professional 2016 har 
använts och ritningar upprättats på ingående delar i lyftkonstruktionen, dessa bifogas i bilaga 
4. Hållfasthetsberäkningar har dimensionerat skruvar med avseende på ren dragning, i 
verkligheten förekommer också skjuvspänningar. Sammanfogning med skruvförband regleras 
i BSK 07, Eurokod 3 och i Europastandard SS EN 1090. Laster dimensioneras enligt SS-EN 
1991 Eurokod 1, laster på bärverk. SIS med nationella val som anges i BFS 2010:28, EKS 7. 
Boverket 2010. Eurokoder vilka tagits i beaktning under konstruktionsarbetet tillsammans 
med ytterligare antaganden och förenklingar redovisas under rubrik 3.2 i rapporten. 
 
Val av balkar och pelare under konstruktionsarbetet utfördes med hjälp av Tibnors 
konstruktionstabeller [21]. Handboken innehåller komplett produktredovisning för hålprofiler, 
balk, stång och rör, vilka är beräknade enligt elementarfall för knäckning och böjning av 
balkar med konstant tvärsnitt under belastning. Eurokodtabellerna medför att valet av balk 
med hänsyn till gällande regler och riktlinjer underlättas. Utdrag ur konstruktionstabellerna 
bifogas i bilaga 1. 
 
3.1.4 Kostnader. En kostnadsförfrågan till leverantör av lyftutrustning lämnades tillsammans 
med en skiss över lyftkonstruktionen. Information om lyfthöjd och lyftkapacitet framgick i 
offerten vilken bifogas som bilaga 5.  

Kostnadsförfrågan skickades med tillhörande ritningar och beredningsunderlaget i tabell 5 
och tabell 6, till ett lokalt företag vilket bland annat arbetar med mekaniska arbeten. Det 
påtalades till företaget att kostnader i förprojekteringsstadiet inte behöver vara exakta.  

Det lokala företaget innehar riktpriset 80 kronor per kilogram på material som köps in från 
underleverantör. Underleverantören står för inköp och tillverkning enligt ritningarna, 
inklusive svets av fotplåtar, borrning, målning och transport. Riktpriset gäller då vanliga 
bearbetningsmetoder kan användas under tillverkningen. Kostnad för plattstål och 
skruvförband har uppskattats av det lokala företaget. Kostnaderna presenteras i kapitel 5.1 och 
5.2 i rapporten. 

För att täcka upp vinstmarginal samt eventuella felberäkningar eller tillkommande kostnader 
påfördes 40 procent på inköpspris, vanligen påförs 20 procent. 
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3.1.5 Etiska aspekter. Intervjupersonen fick ta del av och godkänna vad som skrivits innan 
arbetet publicerats. Personen har informerats om hur intervjun är tänkt att användas innan 
tillfälle för intervju. Förbättringsarbetet innebär att onödiga moment och resurser elimineras. 
De entreprenörsfirmor vilka i dag utför momenten kan få färre arbetsuppgifter än under 
tidigare byten. Då bytet sker en gång var femte år innebär inte detta att resurser står utan 
arbete eller att personalen blir arbetslös då bytet effektiviseras. Underhållsstopp innebär hög 
arbetsbelastning för inblandade entreprenörer, och därmed många övertidstimmar. I 
dokumentationen som tillhandahållits från bruket framgår att hydraultekniker kan finnas 
tillgänglig via telefon om specialistkunskap behövs, i det fall brukets egna resurser utför bytet. 

 

3.1.6 Hållbar utveckling. Miljö- och arbetsmiljöaspekter omfattar även säkerhet. Genom att 
använda lyftutrustning vilken uppfyller gällande krav, ökar sannolikheten att varje individ ska 
komma hem välbehållen från sitt arbete.  Att minska antalet arbetsmoment och inblandade 
entreprenörer reducerar till viss del koldioxidutsläpp härledda från transport. Arbetsbördan 
kan komma att bli mer hälsosam och gynna enskild yrkeskategori (ställningsbyggare) under 
revisionsstoppen. Förbättringsarbete innebär att andelen värdeskapande tid under bytet ökas 
och därmed lönsamheten för bruket. 

BillerudKorsnäs arbetar för att säkerställa en ansvarsfull värdekedja och påskyndar 
omställningen mot ett hållbart och bio-baserat samhälle. Genom att erbjuda förnybara 
material och hållbara förpackningslösningar till den globala marknaden, möjliggör 
BillerudKorsnäs goda val för både kunder och konsumenter i hela världen [2]. 

 

3.2 Beräkningar under konstruktionsarbetet 
Balkböjning av raka balkar med konstant tvärsnitt och homogena randvillkor beräknades med 
hänsyn till momentbärförmåga enligt Eurokod 3-1-1, avsnitt 6.2.5 samt tvärkraftsbärförmåga 
enligt Eurokod 3-1-5, avsnitt 5.3. Vid beräkning av axialbelastade balkar med konstant 
tvärsnitt har hänsyn till böjknäckning enligt Eurokod 3-1-1, avsnitt 6.3.1 tagits genom 
användning av Tibnors konstruktionstabeller för rör balk och stång [21].  

Tabellerna gäller inte som redovisning av statiska beräkningar gentemot kommunala och 
statliga myndigheter. Tabellvärden vilka redovisas baseras på lastfall 1 i Bilaga 1, tabell 1.1. 
Tibnor tillåter eftertryck om källan anges [21]. I Bilaga 1, tabell 1.2. bifogas ekvationer vilka 
används för att med hjälp av lastkonstanter räkna om tabellvärden för att gälla andra typer av 
lastfall samt beräkningsexempel. Lyftkonstruktionen i figur 5 klargör var balkböjning 
respektive böjknäckning är dimensionerande.  
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Figur 5. Lyftkonstruktion, den överliggande balken samt den bärande balken dimensioneras för 

balkböjning, likaså de korta underliggande stöden. Fyra pelare dimensioneras för böjknäckning enligt 

Eulerfall. Lasten m representerar lyftutrustningen och kiken. Lyftschaktet är placerat rakt nedanför 

lasten i skissen. 

Befintlig övre balk är fäst mellan två av byggnadens betongpelare, vilket hindrar 
konstruktionen att röra sig i Y-led. Högtryckskiken har skjutits fram till schaktet innan lyft 
sker på två åkvagnar vilka löper längs med de befintliga undre balkarna. Lasten antas verka 
rakt ner och kan betraktas som statisk på grund av låga hastigheter under baxningsarbetet. Det 
mest påfrestande lastfallet balken utsätts för ska beaktas vid dimensionering enligt gällande 
förordning för laster på bärverk [20]. 

 

3.2.1 Balkar. Den last den överliggande balken i figur 6 utsätts för är summan av samtliga 
nyttiga laster, balkens egentyngd försummas. Förenklingar har gjorts så att hela den bärande 
balkens vikt verkar på den överliggande balken, trots att balkens andra ände bärs upp av den 
befintliga övre balken. Stödkrafter mellan pelare har försummats. Stödkrafter från pelare har 
ersatts med rullstöd respektive fast stöd i figur 7. 

-  den bärande balkens egentyngd (baserades på HEB 500 vilken är den balk som finns på 

linje 2 och är godkänd för lasten 30 

- lyftokens egentyngd (baserades på te två tryckluftblocken som används i dag) 

- åkvagnarnas egentyngd (baserades på två haspeldrivna åkvagnar från en leverantör, vilken 

är dimensionerad att lyfta 20 000 kilogram) 
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Figur 6. Överliggande balk med punktlasten Föb verkande på mitten av balken. Stödkrafter mellan 

pelarna försummas. 
 

 
Figur 7. Friläggning och förenkling av den överliggande balken med punktlast på mitten. Stöden A 

och B är ett rullstöd respektive ett fast stöd. 

 

Lasten  

ö 	 2 ∙ 2 ∙ ∙ ∙ 10     kN  (1) 

fördelas på den överliggande balkens mitt genom fyra skruvförband, vilket förenklades till en 
punktlast enligt lastfall 18 ur tabell 1.1. Balkböjning beräknas på samma sätt oavsett om 
lasten verkar ovanpå balken, eller om den verkar på balkens nedre fläns. 

Den last den bärande balken i figur 8 utsätts för under baxning av högtryckskik är summan av 
kikens, lyftokens och åkvagnarnas egentyngder.  

Lasten  

	 2 ∙ 2 ∙ ∙ ∙ 10   kN   (2) 

fördelas ut på balken av blockvagnarnas hjul, vilket sågs som en punktlast.  
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Figur 8. Bärande balken med punktlasten Fbb verkande mitt mellan stöden. Stöden förenklas till ett 

rullstöd och ett fast stöd. 

Balken utsätts för störst påfrestning när lasten befinner sig i mitten mellan stöden, därför 
används lastfall nummer 18 ur tabell 1.1. Friläggning av balken visas i Figur 9. 

 

I enlighet med tabell 1.2 användes 

 ∙   mm  (3) 

för att approximera balkböjningen i millimeter vid andra lastfall än tabellvärdets. 

 

För att approximera tillåten last vid andra lastfall än tabellvärdets användes 

∙ ∙ , kN  (4) 

där PQ är den punktlast som verkar på balken. L är den närmast övre redovisade längden ur 
tabell, om balkens exakta längd inte redovisas. Ur ekvation (4) har lasten q brutits ut för att få 

∙
  kN/m  (5) 

vilket är det värde för tillåten last som kan utläsas ur konstruktionstabellerna.  

Ekvation (5) ger det minsta tillåtna tabellvärdet q, men kan benämnas qa för att beräkna 
balkböjningen i millimeter för ett lägre lastvärde än q-värdet i tabellen. Nedböjningen 
approximeras i förhållande till lasten qa genom 

 
Figur  9.  Friläggning  av  den  bärande  balken med  punktlast  på mitten mellan  stöden. 

Stöden A och B är ett  rullstöd  respektive ett  fast  stöd. Det mest påfrestande  lastfallet 

infinner sig när lasten verkar i mitten mellan stöd A och B. 
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∙

  mm.  (6) 

Balkböjningen i ekvation (6) behöver kontrolleras utifrån balken tillåtna balkböjning vilket 
ges av 

.    mm.    (7) 

Om ekvation (6) ger ett lägre värde än ekvation (7) är balken godkänd att använda. 

 

3.2.2 Pelare. Varje pelare och de två underliggande stöden utsätts i extremfall för hälften av 

den last vilken verkar på den överliggande balken 

ö 	.  kN    (8) 

Vid dimensionering av axialbelastade balkar (pelare) utgår tabellvärdet för knäckning enligt 
Eulerfall 2a i figur 10. Det fanns vid böjknäckning inte lastkonstanter att tillgå varvid 
jämförelse mellan olika elementarfall gjordes, för att ta reda på hur stor last konstruktionens 
pelare kan ta upp. De fyra pelare vilka dimensionerades mot böjknäckning förväntas få en 
formation som överensstämmer bättre med Eulerfall 1 och 4 enligt figur 11 och figur 12. 

Jämförelse mellan knäcklasterna Pk för elementarfall 1, 2a och 4 ger  

∙ ∙ 		  N  (9) 

  

∙ ∙ ∙ 4 ∙ 	   N  (10) 

 

∙ ∙

∙
∙      N    (11) 

Eulerfall 4 kan ta upp fyra gånger så stor last som redovisade värden ur tabell. Eulerfall 1 kan 
ta upp 78 procent av lasten som redovisas i tabell. Detta måste tas i beaktning när pelare 
dimensioneras. 
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De kortare pelarna som visas till vänster i 
figur 13 fästs med fyra skruvar vardera 
mot befintligt betongfundament. Enligt 
gällande standard bör pelare som fästs 
mot betong rostskydds behandlas för att 
motstå korrosion. Övre fotplåt fästes med 
fyra skruvar i den befintliga övre balken 
och riskerar endast att knäckas om den 
befintliga övre balken skulle ge vika från 
sina infästningar i betongpelarna. Vid 
beräkning antas pelarens ändar vara fast 
inspända enligt Eulerfall 4 i figur 12. 

De två längre pelarna utsätts för 
böjknäckning enligt Eulerfall 1 och kan 
därför ta upp 78 procent av lastens 
redovisade tabellvärden vilka grundar sig 
på Eulerfall 2a. 

 

 

 

   
Figur 10. Formation vid 

böjknäckning vid Eulerfall 2a. 

Tabellvärdet för tillåten last med 

avseende på böjknäckning är 

baserat på fallet i figuren [21]. 

Figur 11. Formation vid 

böjknäckning vid Eulerfall 1 

gäller vid dimensionering 

av de längre pelarna. 

Figur 12. Formation vid 

böjknäckning vid Eulerfall 4 

gäller vid dimensionering av de 

kortare pelarna mot fundament. 

 

 

Figur 13. Formation vid böjknäckning. Till vänster 

visas de kortare pelarna vilka fästs mot fundament 

som vid böjknäckning förväntas forma sig enligt 

Eulerfall 4. Till höger visas de längre pelarna som 

vid knäckning förväntas forma sig enligt Eulerfall 1. 
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3.2.3 Skruvförband. Skruvförband vilka håller den bärande balken på plats har dimensionerats 
mot sträckning. Lasten Föb fördelas i extremfall på fyra skruvar där tvärsnittsarean för var och 
en är 

∙
	    mm2    (12) 

Lasten som utsätter varje skruv för dragning är 

ö     kN.    (13) 

Spänningen i skruvarnas material ska inte överskrida den undre sträckgränsen 

∙ 	    MPa.    (14) 

Vid dimensionering mot sträckning i skruvförband användes säkerhetsfaktorn 4,0. Utöver den 
rent dragande lasten påverkas skruvarna också av förspänningskraft och skjuvningskraft. 
Skruvarna bör förspännas så dessa sitter ordentligt och inte riskerar att självurgängning 
uppstår.  

Ur ekvation (14), löses den erforderliga diametern ut 

∙ ∙

∙
    mm.    (15) 

Förutom skruvarnas diameter har även skruvarnas längd bestämts.  

Enligt gällande standard bör minst fyra 
gänglängder av skruven gå utanför muttern 
på förspända skruvförband vilket illustreras i 
Figur 14. Minsta tillåtna dimension på 
skruvar i stålkonstruktioner är M12 [20]. På 
grund av de höga laster som verkar på 
skruvförbanden kommer dimensionen vara 
större än så. 

 

 

 

 

3.3 Lyftutrustning 
Enligt Projekthandbok för lyftdon (tillhandahållen av handledande företag) [23] köps färdig 
telfer in från ett urval av standardiserade typer och storlekar. Kättingtelfer används vid tyngre 
lyft. Telfer är vanligen försedd med åkvagn med åkverk vilket ger bättre precision vid 
förflyttning. I de fall telfer ej installeras permanent kompletteras lyftbalken vanligen med en 
åkvagn, så att lyftblock tillfälligt kan monteras. I svåra miljöer bör även åkvagnen demonteras 

 
Figur 14. Minst fyra gängor av skruven bör gå 

utanför muttern vid förspända skruvförband 
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efter lyft. Vid högt placerad eller svårtillgänglig lyftbalk är en permanent telferinstallation att 
rekommendera. Ändstopp ska monteras i lyftbalkens båda ändar. 

 

4. Resultat av nulägesanalys och kartläggning 
I kapitlet presenteras samtliga ingående moment under bytet av högtryckskiken, vad är det 
som skiljer de tre linjerna åt? Vilka problem har identifierats, och vilken förbättringspotential 
finns? Tid och resursåtgång presenteras i Bilaga 2, främst i tabellformat. För att särskilja den 
gamla högtryckskiken som ska demonteras, och den nya renoverade högtryckskiken som ska 
monteras kallas den gamla för HT-kik och den nya för utbyteskik i tabell 2.1. Kompletterande 
uppgifter har införts från tillhandahållen dokumentation. Anteckningar har sammanställts för 
att ge en röd tråd och presenteras därför inte i sin ursprungliga ordning. Under analysen av 
nuläget lyfts problem eller förbättringar vilka berör enskilda moment.  

Antalet arbetsmoment uppgår under bytet till 28 stycken, där vart och ett tilldelas ett nummer 
efter den ordning de utförs i tabell 2.1. Utifrån kartläggningen har Gantt scheman med samma 
arbetsmomentsnummer upprättats vilka bifogas i Bilaga 3. 

 

4.1 Byte av högtryckskik på fiberlinje 1, 2 och 3 

Högtryckskikar byts ut genom periodiskt förebyggande underhållsarbete med fem till sex års 
intervall. Livslängden framgår i den tillståndsanalys utfärdad av Valmet 2014-02-18 och 
bestäms av ansättningen, vilken enligt rekommendation bör vara 20 millimeter per år. Då 
ansättningen uppnått 100 millimeter måste högtryckskiken bytas ut och renoveras.  I de flesta 
fall sker byten planerat. Bruket behöver vara förberett på att ett haveri kan komma att inträffa. 
På grund av att högt tryck verkar från kikarnas insida är flänsförbanden på högtryckssidan 
bestående av kopplingar av hona och hane. Det innebär att underhållsmässigheten blir lidande 
då anslutningar behöver föras bort tillräckligt långt för att lösgöra kikarna. Bruket har tre 
fiberlinjer där linje 1 är äldst och linje 3 är yngst (1968, 1972 och 1986). 

Linje 1. Bytet av högtryckskik till linje 1 utförs i de allra flesta fall planerat (till nittio 
procent). Bytet sker mellan fem till sex års intervall. En felaktig ansättning kan leda till haveri 
eller körtekniska problem då kiken riskerar att inte hålla tätt invändigt mellan låg och 
högtryckssida. Ett akut haveri inträffade för sju år sedan, vilket ledde till ett produktionsstopp 
på 96 timmar. Närmare ett dygn gick till att ta beslutet att kiken skulle bytas. Vid det senaste 
bytet av kiken sommaren 2017 kunde stoppet planeras en vecka innan utförandet och 
resulterade i ett produktionsstopp på ungefär 64 timmar.  

Högtryckskiken i figur 15 är belägen vid ett grettingplan av gallerdurk tre meter ovanför 
byggnadens golvnivå och saknar lyftbalk. Lyftöglor används på vilka två trycklyftsblock, 
vilka är gemensamma för linje 1 och 2 fästs. För att fästa tryckluftblocken byggs en ställning 
från grettingplanet där kiken är placerad upp till taket, en sträcka på 6,3 meter (enligt 
underhållssystemet Maximo). Utrymmet runt platsen är mycket begränsat, en smal trappa 
leder upp till grettingplanet. Schaktet är placerat långt från en port vilket försvårar frakten av 
högtryckskiken på den speciellt anpassade åkvagnen. Det tar längre tid att utföra ett byte på 
linje 1, därför funderar bruket på att bygga en lyftkonstruktion vilken kan användas under 
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bytet. Lyftkonstruktionen kan inte fästas i taket på grund av rörstråk, inte heller får pelare på 
vilka en eventuell balk skulle vila försvåra baxningsarbetet.  

 
Figur 15. Högtryckskiken är placerad på ett grettingplan med en ansluten trapp. För att 
baxa ned kiken demonteras gallerdurken mellan balkarna. Det finns närliggande 
rördragningar och utrustningar runt kiken som inte är med i skissen. Innan arbetet 
påbörjas byggs en ställning från planet till lyftöglorna. 

 

Linje 2. Vid högtryckskiken linje 2 finns en lyftbalk. Ställning byggs upp inför bytet för att 
på balken montera två manuellt drivna åkvagnar med vardera fyra hjul. Till åkvagnarna 
används två tryckluftsblock vilka tidigare nämnts. Åkvagnar bör inte sitta kvar mellan byten 
då miljön är påfrestande. Schaktet vid linje 2 är placerat invid en port och därmed 
lättillgängligt. Under hösten 2018 kommer ett av högtryckskikens flänsförband att 
demonteras. Samtliga skruvar ska bytas för att vara säker på att de är i gott skick, och dragna 
med rätt moment. Samtidigt kommer flänsförbandets kontaktytor att fräsas ned för att bli 
plana. 

Skevheten i kontaktytorna uppkom vid ett läckage, där skruvarna i flänsförbandet efterdrogs 
vid upprepade tillfällen med för stort moment i syfte att täta läckaget, utan att behöva stoppa 
produktionen för att byta packning. Detta resulterade i att skruvarnas sträckgräns överskreds. 

Linje 3. Vid högtryckskik linje 3 finns i dag en lyftbalk med motordriven travers, därav 
behöver inte ställning byggas upp inför byte av högtryckskik. Schaktet vid linje 3 är placerat 
invid en port och därmed lättillgängligt. 

 

4.2 Effektivisering på fem olika sätt 

För att optimera underhållsinsatsen och undvika slöseri behöver varje moment som påverkar 
kostnad- och tidsaspekter granskas. Lösningarna kommer användas och implementeras vid 
nästa byte av högtryckskiken och därmed gynna företaget positivt Det har framkommit att det 
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finns möjlighet att effektivisera underhållsarbetet på minst fem olika sätt. En översiktlig bild 
av uppmärksammat slöseri, problem, konsekvenser och risker klarläggs i figur 16. 

 

Figur 16. Felträdsanalys. Problem, slöseri eller brister som uppdagats under kartläggningen 

struktureras. Pilar visar orsak eller lösning till problemen. Säkerhet och hälsa ges en central plats för 

att upplysa om delar som kan komma att leda till tillbud och skador. 
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4.2.1 Beredning och dokumentation. Det är av stor vikt att tillräcklig information och 
underlag tillhandahållits inför underhållsstoppet [4]. Det är inte säkert att resurser med 
tidigare erfarenhet av kikbytet utför arbetet. Teknikern påpekar att det slarvas med 
dokumentation i underhållssystemet Maximo. Företaget står inför ett kommande 
generationsskifte vilket gör dokumentation mer aktuellt än någonsin tidigare. Figur 17 visar 
den instruktion vilket bruket idag använder vid beredning av högtryckskiken. 

 

 

Figur 17. Underlag för beredning vilket i dag används på bruket. Namn på Entreprenörsfirmor har 

retuscherats i instruktionen. 

 
4.2.2 Inhyrd personal och entreprenörer. Demontering och montering av hydraulmotorn 
(Moment 8 och 22) utförs i dag av tillverkaren av hydraulmotorn från Örnsköldsvik. Lång 
väntetid mellan arbetsmoment och lång resväg innebär kostnader för övernattning samt resor. 
Kunskap att utföra arbetet med egna resurser finns på bruket. En rutinlista behöver upprättas 
för hur demontering och montering går till. Om inte rutinen kan upprättas med hjälp av egna 
resurser är ett alternativ att ta hjälp av tillverkaren. 

Arbetet som enligt tekniker ska vara ett rent mekaniskt arbetsmoment ska i framtiden kunna 
utföras av egen personal. Resurs som utför arbetet behöver inte vara utbildad hydraultekniker, 
i synnerhet inte om en instruktion finns att tillgå. Det framkommer i den dokumentation som 
finns i underhållssystemet att tillverkaren finns tillgänglig via telefon under demontering och 
montering av hydraulmotorn, om arbetsmomentet utförs av egen personal. 
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4.2.3 Baxning och kringliggande moment. En stor del av förberedelserna inför bytet går till 
byggnation av ställning, vilken behövs för att hänga upp tryckluftsblock i taket intill kiken. En 
lyftbalk skulle direkt eliminera moment som rör ställningsbyggnation och förenkla 
baxningsmomentet. Konstruktionen medför att flera tidskrävande moment under bytet kan 
elimineras. 

Demontering och montering av stödben till den bakre lyftbalken (Moment 21). 
Omkonstruktion av bakre lyftbalks stödben på ett sådant sätt att bakre åkvagn kan vara 
positionerad intill kiken skulle leda till att momentet utgår. 

 

4.2.4 Förebyggande underhållsinsatser. Flänsförband var svåra att få loss, då skruvar dragits 
för hårt under det tidigare bytet. Tekniker skulle gärna se att förebyggande underhåll infördes 
på skruvförbanden. Förebyggande underhåll innebär i det här fallet att demontera en skruv i 
taget och byta ut den om gängan uppfattas trög eller visuella skador uppkommit (om skruven 
suttit monterad i fem år bör den bytas oavsett skick). Smörj och montera tillbaka 
skruvförbanden med lämpligt åtdragsmoment. Det är i regel alltid lättare att demontera än att 
montera. Detta gäller inte vid demontering av flänsförbandets skruvar. 

Även om trycket i systemet är högt gör flänsförbandets utformning (hona och hane) att 
skruvarna inte behöver dras med så stort moment som mekanikerna tror. Lämpligt intervall 
för den här typen av förebyggande underhållsarbete är två år, vilket innebär att skruvarna 
hinner smörjas och kontrolleras en till två gånger mellan bytet av högtryckskik. Att byta ut 
skruvar innebär en låg kostnad i jämförelse med de extra timmar som kan gå åt för att 
demontera skruvförbanden och kapa de skruvar som inte går att lossa under ett byte.  

 

4.2.5 Reservdelar på förrådet. Lagerförda reservdelar på förrådet behöver kontrolleras för att 

tillse att inget onödigt som inte använts tar plats i förrådshyllorna. 

Domkrafter till basningskärlet (Moment 11) finns inte artikelförda på förrådet. Under det 
senaste bytet uppkom problem med att hitta två domkrafter med rätt lyfthöjd vilka klarade 
belastningen. Det bör finnas två artikelförda domkrafter vilka vardera klarar lasten 5 ton, och 
är i rätt höjd för att passa både linje 1 och 2. I dag plockas delar till domkrafter ihop på någon 
av brukets mekaniska verkstäder. Om någon del saknas på en verkstad går mekanikern till 
nästa för att hitta en passande del.  

Kikvagnen med 36 hjul (Moment 3) ligger inte artikelförd på förrådslistan. 

 

4.2.6 Säkerhetsaspekter att ta hänsyn till. Den undre respektive övre flänsen (Moment 10) 
demonteras av säkerhetsskäl var för sig då skruvar och verktyg kan tappas. Genom god 
kommunikation kan det övre och undre flänsförbandet demonteras samtidigt om resurserna 
håller sig till varsin sida. De övre demonterar först skruvarna på vänster sida, samtidigt som 
de undre demonterar höger sida. 
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Av säkerhetsskäl bör gallerdurkar ligga på plats så länge som möjligt (Moment 14). Om 
grettingplanet konstrueras om kan gallerdurkarna närmast kiken lämnas kvar under hela 
baxningsarbetet. Tillfälliga räcken som löper utanför de befintliga balkarna i grettingplanet 
skulle öka säkerheten då risk för fallolyckor föreligger. 

 

4.3 GAP analys  

Tidigare produktionsstopp vid byte av kiken har inte utförts under den tid Ganttschemat i 
bilaga 3, tabell 3.1 visar. Vid det senaste bytet är skillnaden mellan verkligt utfall och möjligt 
utfall 19 till 23 timmar. Det innebär att 30 till 36 procent av tiden under bytet var slöseri 
orsakade av väntetider och problem. I tabell 2 och figur 18 presenteras de senaste två utfallen 
tillsammans med möjligt utfall och framtida möjligt utfall i enighet med Ganttschemat i tabell 
3.1 och tabell 3.2.  

Tabell 2. Tidsåtgång med inkluderad rast och lunch. Nuläge och framtid utgår från att 

skruvförbanden demonteras problemfritt. Variation i tid beror på avställning och igångkörning av 

produktionen. Observera att det senaste bytet inte endast kunde planeras en kort tid innan. 

 Planerat FU 
[h] 

Akut AU 
[h] 

Underhållstid, 
planerat stopp [h] 

Möjligt utfall utan 
lyftbalk  

(Bilaga 3, tabell 3.1) 

41,0–45,0 49,0–59,0 33,0 

Möjligt utfall, 
lyftbalk  

(Bilaga 3, tabell 3.2) 

40,5–44,5 44,5–48,5 32,5 

Senaste utfall 64,0 - - 
Tidigare utfall  - 96,0 - 

 

Vid akut haveri och tillgång till lyftbalk kommer produktionsstoppets längd att förkortas med 
4,5 till 10,5 timmar. Start av underhållsinsatsen förskjuts med den tid det tar att få resurser, 
verktyg och utrustning till platsen. Fyra timmar påförs stoppet.  

Vid akut haveri i nuläget förlängs stoppet med åtta till tio timmar. Det finns en smal trappa att 
använda för att ta sig upp och ner till platsen. Ställningen uppförs innan arbetet med 
demontering av hydraulmotor och flänsförband kan påbörjas. Skillnaden i arbetsmomentens 
ordning vid planerad och avhjälpande underhållsinsats framkommer i tabell 3.  

Det planerade produktionsstoppet är i nuläget möjligt i att utföra på tiden 41 till 45 timmar, tre 
timmar rast och lunch inkluderat. Problem med skruvförbanden har inte tagits med i 
beräkningen. Det optimala planerade bytet med användande av lyftbalk kan utföras med en 
tidsbesparing på 30 minuter. 
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Figur 18. Produktionsstoppens längd vid det två senaste utfallen jämförs med möjligt framtida utfall. 

1, vid användande av lyftbalk vid ett planerat byte. 2, Vid användande av lyftbalk vid ett akut haveri. 

3, vid planerat stopp utan lyftbalk. 4, Vid akut haveri utan lyftbalk. 5, Verkligt utfall sommaren 2017. 

6, Verkligt utfall vid akut haveri för sju år sedan. 

 

Tabell 3. Skillnad i arbetsmomentens ordning, vid planerad och avhjälpande underhållsinsats, enligt 

befintlig dokumentation. 

Planerad UH insats: 
 
Uppbyggnation av lyftbommar 
Transport 
STOPP PRODUKTION 
Avställning 
Demontering 
Baxning av gammal kik 
Baxning av den renoverade kiken 
Montering 
Återställning 
START PRODUKTION 

Avhjälpande UH insats: 
 
STOPP PRODUKTION 
Jakt på resurser, tid till infinnande på plats 
Uppbyggnation av lyftbommar 
Transport 
Avställning 
Demontering 
Baxning av gammal kik 
Baxning av den renoverade kiken 
Montering 
Återställning 
START PRODUKTION 
 

 

 

 

 

40,5 44,5 41
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4.4 Reducering av kostnader 

Ganttscheman i bilaga 3 används för att beräkna reducering av kostnader vid uppbyggnation 
av lyftkonstruktion med tillhörande lyftutrustning. Ur schemat avläses antalet arbetstimmar 
för resurser som kan sparas samt hur mycket produktionsstoppet kan förkortas. Möjlighet till 
reducerade kostnader avgör om det är ekonomiskt försvarbart att genomföra investeringen.  

Under bytet finns möjlighet att ta bort moment som berör ställningsarbete samt upp- och 
nedbaxning av tryckluftsblock. Moment där den gamla kiken baxas ner och den nya upp kan 
förkortas med trettio minuter, då den nya lyftutrustningen är snabbare. 50 mantimmar kan 
sparas vid ett byte när en lyftbalk kan användas. 36 av dessa mantimmar är resurser som ingår 
i ställningsmomenten vilka inkluderas separat. Kostnaden per timme för en resurs uppskattas 
till 400 kronor. Observera att antalet mantimmar inte är detsamma som antalet timmar 
produktionsstoppet kan reduceras med. 

Den totala kostnadsreduceringen visas i Figur 19, figur 20 och figur 21. Under ett planerat 
byte kan kostnader upp till 135 600 kronor reduceras. Reduceringen under ett akut byte kan 
variera från 330 500 till 735 600 kronor. 

 

 

Figur 19. Kostnader som kan reduceras under ett byte med lyftkonstruktion vid planerat och akut byte 

fördelat på olika moment. De två högra staplarna visar den totala reduceringen. 
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Figur 20. Fördelningen av reducerade kostnader vid ett planerat byte av kiken fördelat på 
olika moment. 

 

 
Figur 21. Fördelning av reducerade kostnader vid ett akut byte av kiken fördelat på olika 

moment. 
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Mantimmar. Tre resurser sköter upp och nedbaxning av tryckluftsblock under totalt fyra 
timmar. Fyra resurser arbetar under baxningsmomenten som kan reduceras med totalt 30 
minuter. Möjlig kostnadsreducering motsvarande 5 600 kronor. 

Ställning. Kostnadsreducering för ställning motsvarande 100 000 kronor. 

Stopptid. En produktionstimme på linje 1 är värderad till mellan 50 till 60 tusen kronor. Vid 
ett planerat byte och användande av lyftbalk kan stopptiden minskas med trettio minuter på 
grund av den nya lyftutrustningen. Vid ett akut byte kan stopptiden minskas med 4,5 till 10,5 
timmar. 

 

5. Resultat av beräkning och dimensionering av balk och pelare 
Kapitlet presenterar resultat och grunder till val av balkar, pelare och skruvförband vilka ingår 
i konstruktionen i figur 22. Detalj och sammanställningsritningar bifogas i bilaga 4. Antal 
delar och ritningsnummer står tillsammans med delens benämning i rubriken, för att 
underlätta att hitta rätt ritning i bilagan. 

 

Figur 22. Översiktlig bild av lyftkonstruktionen. Följande ritningsnummer används: Överliggande balk 

100. Pelare mot fundament 101. Pelare 102. Underliggande stöd 103. Bärande balk 104. 

 

5.1.1 Bärande balk 1x104  

Den bärande balken är den längsta av de som ingår i konstruktionen och redovisas därför 
först. Den nyttiga lasten balken utsätts för under baxning av kik är 283 kN, enligt ekvation 
(2). Längden mellan stöden är 4 meter. Tabellen presenterar närmast längd 4,8 meter. 
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PQ = 283,0 kN/m 

L = 4,8 m  

kQ = 0,5 

kf = 0,8 

Ekvation (5) ger det minsta godkända tabellvärdet qa 118 kN/m. 

Godkända balkar som kan ta upp lasten enligt konstruktionstabellerna [21] är IPE 360, HEA 
280 eller HEB 240, samtliga har tabellvärden närliggande 125 kN/m vid längden 4,8 meter. 

Balk IPE 360 i figur 23 har flänsbredden 170 millimeter och passar inte till de blockvagnar på 
marknaden som kan ta upp lasten.  

 

 
Figur 23. Balk IPE 360 kan ta upp lasten. Bredden b är för kort för att passa flera 

av de blockvagnar på marknaden vilka är klassade för att ta upp lasten [21]. 

 

De två övriga balkarna jämförs mot varandra vad gäller pris och vikt i tabell 4. HEA 280 har 
ett lägre pris och en lägre vikt än HEB 240, på dessa grunder väljs HEA 280 till den 
överliggande balken vars tabellvärden redovisas i bilaga 1, tabell 1.3. 

 

Tabell 4. Pris och vikt för balkarna HEA 280 och HEB 240 från leverantör [22]. Att välja HEA 280 till 

konstruktionen ger en lägre kostnad och en lägre vikt än HEB 240. 

Balktyp och längd [kr/m] [kg/m] [Kr/st.] 
HEB 240 (10,1 m) 1 656 83,2 16 722 
HEA 280 (10,1 m) 1 547 76,4 15 626 

 

Nedböjning på balkens mitt enligt ekvation (6), fQp = 22,7 mm. 

Tillåten nedböjning enligt ekvation (7), ftill = 24 mm. 

24,0 ≥ 22,7, vilket är godkänt. 
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Lasten under beräkningsstadiet baserades på de laster som tillhör linje 2:s lyftutrustning och 
lyftbalk. Efter att aktuell lyftutrustning fastställts utförs kontroll genom ekvation (2),  

Fbb = 286 kN. 

283 ≤ 286, den aktuella lasten har ökar något. 

Kontroll att tabellvärdet är oförändrat utförs genom ekvation (5), q = 119 kN/m. 

125 ≥ 119, vilket är godkänt. 

 

5.1.2 Överliggande balk 1x100 

Enligt ekvation (1) är lasten Föb= 293 kN, vilket är den tillåtna punktlasten PQ vid aktuellt 
lastfall. 

PQ = 293,0 kN 

L = 3,6 m  

kQ = 0,5 

kf = 0,8 

Ekvation (5) ger minsta tillåtna tabellvärdet, q =162,8 kN/m. 

Ur bilaga 1, tabell 1.3 avläses att närmast högre last 182 kN/m kan tas upp av balk HEA 260, 
vilket är dimensionen mindre än den bärande balken. Balkar levereras i längder om minst 10,1 
meter, samma dimension av balk väljs därför till båda balkarna. 

Enligt tabell 1.3 kan HEA 280 ta upp lasten 221 kN/m. I aktuellt lastfall Enligt ekvation (5) 
överdimensioneras balken och kan ta upp punktlasten 398 kN. 

Nedböjning på balkens mitt enligt ekvation (6) ger fQp = 10 mm. 

Tillåten nedböjning enligt ekvation (7) ger ftill = 18 mm. 

18,0 ≥ 10, vilket är godkänt. 

Lasten under beräkningsstadiet baserades på de laster som tillhör linje 2:s lyftutrustning och 
lyftbalk. Efter att aktuell lyftutrustning fastställts utförs kontroll genom ekvation (1),  

Föb= 290 kN 

293 ≥ 290, vilket är godkänt då lasten minskat. 

 

5.1.3 Pelare mot fundament 2x101 

Pelaren i figur 24 utsätts för böjknäckning enligt Eulerfall 4. Total längd 3,45 m, varav 2,4 
meter riskerar att knäckas, om den befintliga övre balken skulle ge vika från sina infästningar 
i betongpelarna vilka håller byggnaden uppe. Varje pelare utsätts i extremfall för hälften av 
den totala lasten enligt ekvation (8). 



33 
 

Fp = 147,0 kN 

L = 2,4 m 

Bärförmågan med hänsyn till böjknäckning i den riktningen med lägst yttröghetsmoment 
anges i form av NRz i Bilaga 1, tabell 1.4. Ur tabellen kan avläsas att pelare i dimensionen 
UPE 120 är godkänd för knäcklasten 147 kN, vid Eulerfall 2a. 

Jämförelse mellan knäcklasterna för 
elementarfall 2a och 4 enligt ekvation (10) 
visar att Eulerfall 4 kan ta upp fyra gånger 
så stor last innan pelaren knäcks. 
 
Till kännedom angriper lasten på bakkant 
av ovanliggande fotplåt med förstyvnings 
stöd, vilken är svetsad ovan pelaren enligt 
figur 24. Tabellerna ger pelarens 
bärförmåga vid centrisk last. Av 
säkerhetsskäl väljs därför en grövre 
dimension, UPE140 med bärförmågan 202 
kN. 
 

 
Figur 24. Lastens angreppspunkt är huvudsakligen  

bakom själva pelaren, varvid ytterligare säkerhet  

tas vid val av dimension. 

 

5.1.4 Pelare 2x102 

Pelare utsätts för böjknäckning enligt Eulerfall 1, och utsätts i extremfall för hälften av den 
totala lasten 147 kN, enligt ekvation (8). 

Fp = 147 kN 

L = 5,5 m  

Från bilaga 1, tabell 1.5 avläses att HEA 160 är godkänd för knäcklasten 321 kN i den 
riktning med lägst yttröghetsmoment vid elementarfall 2a. Knäcklast för mindre dimension av 
HEA- balk vid den aktuella längden anges inte i tabellen. Därför bör HEA 160 väljas för att 
konstruktionen ska kunna godkännas enligt gällande regelverk och lagar [21]. 

Jämförelse mellan knäcklasterna Pk för elementarfall 2a och 1 enligt ekvation (11), ger det 
minsta tillåtna tabellvärdet 250 kN. 

321 ≥ 250, vilket är godkänt. 
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5.1.5 Underliggande stöd 2x103  

De två kortare underliggande stöden kan 
liksom den bärande och överliggande balken 
tillverkas av HEA 280. Balken köps i längder 
om minst 10,1 meter vilket gör att materialet 
räcker. Skruvförbandet kommer utsättas för 
skjuvningskrafter enligt figur 25, skruvarna 
bör dimensioneras därefter för att undvika 
plastisk deformation.  

Balken utsätts i extremfall för hälften av den 
last enligt ekvation (8), som verkar på övriga 
balkar, där samma typ av balk valts.  

L= 0,6 m 

Tabeller redovisar längder från 1,2 meter, 
hållfastheten behöver inte närmare 
kontrolleras för de underliggande stöden. 

 

 

5.1.6 Fyrkantsprofil 2x105 

Mellan den överliggande balken och pelare 
svetsas KKR-rör med dimensionen 80x80x3, se 
figur 26. Dessa stadgar upp konstruktionen och 
kan bytas ut till närliggande dimensioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 25. Sammanställning av underliggande 

stöd och pelare. Skjuvningskrafter kommer att 

uppstå i skruvförbanden varvid extra säkerhet 

behöver vidtagas. 

 
Figur 26. Fyrkantsprofil, beräkning av 

hållfasthet för Fyrkantsprofiler behövs inte. 



35 
 

5.1.7 Skruvar och skruvförband 

De skruvförband vilka utsätts för störst dragande kraft är de som sitter i anslutning till den 
bärande balken. Lasten som ska tas upp av skruvförbandet är enligt ekvation (13),  

Fs= 73,25 kN.  

Lasten fördelas på fyra skruvar där tvärsnittsarean för var och en är enligt ekvation (12). 
Spänningen i materialet får inte överskrida den undre sträckgränsen enligt ekvation (14). 

Skruvar i hållfasthets klass 8.8 har en undre sträckgräns på 640 MPa. Den minsta godkända 
diametern varje skruv erfordrar ges av ekvation (15), d = 24 mm. Utöver den rent dragande 
lasten påverkas skruvarna också av förspänningskraft och skjuvningskraft. Skruvarna bör 
förspännas så dessa sitter ordentligt och inte riskerar att självurgängning uppstår. 
Sexkantskruv av dimensionen M20X75 väljs till största delen av konstruktionen. 
Sexkantskruvar med större tvärsnittsarea än i övriga konstruktionen väljs mellan de 
underliggande stöden och de befintliga undre balkarna, samt vid den bärande balken 
M24X75. Kravet på att minst fyra gänglängder ska gå utanför muttern är då säkerställt. 

 

5.2 Kostnader 
 

5.2.1 Tillverkning och montage 

Tabell 5 och tabell 6 användes vid offertförfrågan till det lokala företaget [23], och omfattar 
materialval, materialåtgång, montage och pris för inköp och tillverkning. Det lokala företaget 
beräknade och fyllde i kolumnen längst till höger i tabell 5. 

Tillverkningskostnad av samtliga ingående delar och fästelement, utan montage beräknas till 
136 752 kronor (Plattstål och skruvförband har uppskattats till 5000 kronor, och är inkluderat 
i priset).  

Borrning och svetsning vid montaget samt uppförande av konstruktionen uppskattas av 
företaget till fem dagars arbete, för två resurser. Kostnad montage 70 000 kronor.  

För uppförande av konstruktionen krävs en ställning, kostnaden uppskattats av företaget till 
50 000 kronor. 

 

Total kostnad 256 752 kronor. 
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Tabell 5. Redovisning av kostnader för inköp och tillverkning av ingående balkar. 

Nummer 
benämning 

Balk 
 

Längd 
[mm] 

Materialåtgång 
totalt [m] 

Kostnad 
[kr] 

1x100  
Överliggande 

balk 

HEA 280 
S355J2 

EN10025 
(CE) 

HEA 2803 

3 666  
 

10,1 

61 760 

2x103 
Underliggande 

stöd 

634 

1x104 
Bärande balk 

5 100 

2x101 
Pelare mot 
fundament 

UPE 140 
S355J2 

EN10025 
(CE) UPE 

1403 

3 450 6,9 8 000 

2x102 
Pelare 

HEA 160 
S355J2, 

EN10025 
(CE) HEA 

1603 

4 440 8,9 21 000 

2x105 
Fyrkantsprofil 

KKR 
Hålprofil  

S355J2H SS-
EN 

102019:2006 
80x80x3 

1 550 3,1 1 920 

Kostnad med 40 procent påförd vinst marginal: 136 752  

 

Tabell 6. Redovisning av övrigt ingående material samt bearbetningsmetoder. 

Övrigt ingående material 

 Dimensioner Materialåtgång  
[m2], [Antal] 

Plattstål (svetsbart för 
fotplåtar samt 

förstyvningsplåt) 
Antal x b x h x t 

 

(Nr 101) 2x235x280x20  
 (Nr 102) 4x332x280x20 

 

0,39004 m2 

(Stöd Nr 101) 2x95x95x10 0,009025 m2 

Skruv M24X75 klass 8.8  12 st. 
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M20X75 klass 8.8 32 st. 
Mutter M24 klass 8.8 12 st. 

M20 klass 8.8 32 st. 
Brickor 

Passande M24 och M20 
skruv 

(Ex; DIN 126–22) 22 mm 64 st. 
(Ex; DIN 126–26) 26 mm 24 st. 

Bearbetning 
Kapning  Två gånger/balk (ej räknat med 

kapning av plattstål vid 
fotplåtstillverkning) 

16 st. 

Borrning av hål 
 

Spelpassning till M20, ca 22 mm 40 st. 
Spelpassning till M24, ca 26 mm 16 st. 

Spelpassning till skruv M24 
montageborrning i befintliga balkar 

12 st. 

 Spelpassning till M20 
montageborrning i befintlig balk 

8 st. 

Kärlsvets 10 positioner, varav 4 utförs på plats (montagesvets) 
 

5.2.2 Lyftutrustning 

En offertförfrågan till leverantör av lyftutrustning [25] lämnades för att få en uppfattning om 
kostnader för en pneumatiskt driven kättingtelfer enligt figur 27, godkänd för lyft av 30 ton.  

Tekniker rekommenderar att inte använda linje 
2:s åkvagnar till linje 1 då dessa är tillverkade 
1972 och saknar CE-märkning. 
Tryckluftsblocken vilka används på linje 1 är 
tillverkade 1968 och mycket långsamma.  

Utöver avsaknad av CE-märkning ifrågasätts 
också intervall mellan besiktningar av 
lyftutrustning. Bruket får använda gammal 
lyftutrustning som redan är tagen i bruk. 
Lyftutrustning vid schaktet på linje 1 kan 
troligtvis sitta kvar mellan byten då schaktet 
befinner sig långt från en yttre port. 
Lyftutrustningen kan också användas då en 
lucka placerad ovanför kiken ska avlägsnas för 
kontroll och rengöring.  

Vid kontakt med leverantören framkommer att 
livslängden för lyftutrustning beräknas till tio 
år. Pris för lyftutrustningen enligt offert vilken 
bifogas i bilaga 5, 575 000 kronor. 

 
Figur 27. Luftdriven kättingtelfer med åtta hjul 
vilken är godkänd för lasten 30 ton. 
Användande av bilden har godkänts av PMH  
[25]. 
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6. Diskussion 
Kapitlet diskuterar aspekter som påverkat arbetet utifrån de metodval som gjorts, men också 
de sätt de använts. Belägg för varför olika val har gjorts och vad som kunna gjorts annorlunda 
framkommer. Det fortsatta arbetet presenteras. 

 

Under ett förbättringsarbete följs de fyra faser vilka ingår i REP metoden. Dessa är mycket 
lika de första två faserna i Demings förbättringshjul vilket använts sedan åttiotalet [12]. 
Demings förbättringshjul i figur 28 innebär att effektiviseringsarbetet skulle stannat i steg två, 
”göra” fram till år 2022 då nästa byte är aktuellt. Tre av faserna i REP metoden har passerats 
under studien. 

 
Figur 28. Demings förbättringshjul (PDSA) lämpar sig vid förbättringsarbeten som visar ett resultat på 
kort tid.  

Paretodiagrammet skulle i den här studien kunna visa att en liten del av de ingående 
momenten under bytet står för stora delar av underhållstiden, vilket är rimligt. Verktyget 
skulle alltså inte visa vilka moment som faktiskt är möjliga att reducera.  

Då bytet av kiken är komplext och flera moment kan utföras samtidigt ger ett 
cykeltidsdiagram en bättre överblick av problemet. Cykeltids diagrammet, eller Ganttschemat 
tillhör inte de sju strategiska verktygen (7 QC-verktygen) som vanligtvis används under 
effektiviseringsarbeten [4]. 

Fiskbensdiagram med andra kategorier än de ursprungliga var tänkt att användas under 
studien. Då samband mellan de olika kategorierna fanns, gav inte fiskbensdiagrammet en bra 
överblick av problemen. Därför upprättades istället en variant av felträdsanalys. 
Felträdsanalysen kan innebära risk att missa väsentliga delar eller underskatta problem med 
gemensam orsak. Kombinationen av Ganttschema och felträdsanalys är verktyg vilka 
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kompletterat varandra på ett bra sätt för att prioritera och framhäva problem och förbättringar. 
Diagrammen eller histogrammen lyfter fram information så att den blir lättare att ta in. 
 
Nulägesanalysen basera sig på information från en enskild källa. Uppskattad tids och 
resursåtgång visar sig inte överstämma med tidigare utfall. Det behöver inte betyda att GAP- 
analysen där 30 till 36 procent av bytet bestod av väntetider och problem stämmer. 
Tidsåtgången kan vara för snävt tilltagen. Hur stor del som går åt för rast och lunch varierar. 
Bytet sker sällan, informationen är baserad på de två senaste utfallen. Reducering av 
produktionsstoppets längd vid akut haveri då en lyftbalk kan användas är en uppskattning med 
Ganttschemat till grund. Underhåll kan inte påverka tiden för renkörning och avställning. 

 
Genom att använda konstruktionstabeller vilka tagit hänsyn till gällande krav och standarder 
fastställs att konstruktionen bör kunna godkännas. Det har efter studien visat sig att det är fel 
att inte ta med balkarnas egentyngd under beräkningarna. Balkens egentyngd tillsammans 
med den nyttiga lasten bör beräknas genom lastkombinationer som framkommer på sidan 44 i 
Tibnors konstruktionshandbok. Detta innebär att den bärande balkens dimensioner behöver 
räknas om då den underdimensionerats.  

Den övre befintliga balken kan förstärkas genom förstyvningsplåtar istället för de pelare som 
fästs mot fundamentet, i så fall måste det säkerställas att den befintliga övre balken kan ta upp 
lasten. Under beräkningsstadiet baserades lasten på den lyftutrustning och lyftbalk som tillhör 
linje 2. Kontroll har genomförts för att säkerställa att balkar är rätt dimensionerade även för 
den nya lasten. Andra ingående delar behöver inte kontrolleras genom beräkning då de har en 
högre säkerhet och lasten förändrats i liten grad. 

Om konstruktionen ska upprättas återstår följande att kontrollera i hållfasthetsprogram: 

- skruvförband vid den bärande balken och de underliggande stöden på grund av skjuvning. 

- betongfundamentets hållfasthet och tillåtna belastning.  

Säkerheten för skruvförbanden valdes till 4,0 för att konstruktion ska vidhålla en hög 
personsäkerhet. Extra säkerhet har tagits då inte Eulerfall exakt motsvarar verklig belastning 
samt då samma typ av balk kan användas på flera punkter.  

I förstudien är huvudintresset att se om konstruktionen är fördelaktig att upprätta. Kostnader 
behöver inte vara exakta utan kan variera 30 procent åt båda riktningar. En norm i 
konsultbolaget där studien till stor del utförts är att multiplicera kostnaden i 
projekteringsstadiet med π. Detta gäller främst större projekt. Lyftutrustningens manöverhöjd 
behöver anpassas, dessutom ingår inte ändstoppen som ska finnas i balkens båda ändar för att 
hindra åkvagnen att åka ur. Den bärande balkens dimension behöver ökas, vilket ger en ökad 
kostnad. Viss del av oförutsedda kostnader har kompenserats genom att öka vinstmarginalen. 

Kostnaden för en resurs att arbeta en timme har uppskattats till 400 kronor, men varierar 
mellan resurser. Bytet kommer innebära kostnader för övertid och obekväm arbetstid då det 
utförs alla dygnets timmar. Ställningsarbetet har uppskattats till 50 000 kronor och utförs två 
gånger under ett byte. Kostnaden för ställning är baserad på vad den ställning som uppförs vid 
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montaget av lyftkonstruktionen skulle innebära. Bruket har avtal med ett företag som uppför 
ställningar, vilket ger möjlighet till ett lägre pris. 

 

7. Slutsats 
Produktionsstoppets längd påverkas i liten grad då en lyftbalk används vid ett planerat stopp. 
Vid ett akut haveri kan stoppet reduceras med 4,5 till 10,5 timmar, vilket gör stor skillnad på 
återbetalningstiden av investeringen. Det är utifrån kostnader i figur 29 svårt att sätta en 
återbetalningstid då den beror på om bytet utförs planerat eller akut i framtiden. Oavsett vilket 
innebär investeringen ökad säkerhet under bytet. Sannolikheten att ett akut byte inträffar 
finns, trots att bytet ska utföras genom planerat förebyggande underhåll.  

 

 

Figur 29. Investeringskostnader för lyftkonstruktionen och lyftutrustningen jämförs med reducerade 

kostnader under ett planerat och akut byte av kiken. 

Vid det senaste bytet kan 30 till 36 procent av underhållsstoppet bestått av slöseri orsakade av 
väntetider och problem. Flera av dessa problem är möjliga att reducera genom ett bra 
beredningsunderlag och instruktioner. 

Lyftutrustningen som används är gammal, hållfastheten kan ha påverkats under de femtio år 
de brukats. Att uppföra lyftkonstruktionen kan vara av intresse om bruket kontrollerar att 
befintlig lyftutrustning på linje 2 är i sådant skick att den kan användas även på linje 1. 

De effektiviseringsmöjligheter som framkommit i studien och påverkar längden av 
underhållsstoppet är införande av förebyggande underhåll på skruvförbanden. Stopptiden kan 
då reduceras med upp till fyra timmar, samt ytterligare sexton mantimmar.  

257 762

575 000

832 762

130 600

330 600
5 000

405 000

INVESTERING  OCH  REDUCERING  [KR]

Kostnad [kr] Variation i utfall [kr]
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Under det senaste bytet var det svårt att hitta domkrafter till lyft av basningskärlet, om rätt 
domkrafter funnits på platsen innan bytet skulle stopptiden reducerats.  

En förbättrad kvalitet på beredningsunderlag genom standardiserade mallar ökar 
möjligheterna för ett effektivt utfört underhåll [18]. Ett bra beredningsunderlag lyfter fram 
risker relaterade till arbetet och kan hjälpa till att nå målet med en säker arbetsplats [17]. 
Genom det beredningsunderlag som tagits fram i bilaga 2 och bilaga 3 kan ansvarig tillse att 
rätt resurser befinner sig på rätt plats vid rätt tid, samt att rätt verktyg och utrustning finns på 
platsen. I beredningsunderlaget behöver lämpligt åtdragsmoment på flänsförbandets skruvar 
införas, resurser vilka utför bytet behöver särskilt informeras om rätt åtdragningsmoment. 
Genom mindre justeringar kan underlaget också användas vid beredning och byte på kiken 
linje 2.  

 

7.1.1 Handlingsplan 

Från nulägesanalysen och den information som framkom under kartläggningen dras 
slutsatserna att de viktigaste förbättringspunkterna är: 

Säkerhet: 

- Säkerställ att lyftutrustning som används är besiktad. 

- Omkonstruera gallerdurkarna vid grettingplanet så att delar kan ligga kvar under hela 

bytet och fungera som fallskydd. 

Reducerad stopptid: 

- Inför gemensamma domkrafter till lyft av basningskärl på förrådet. 

- Upprätta en utförlig arbetsrutin för hydraulmotorn. 

- Inför förebyggande underhåll på kikens flänsförband med två års intervall.  

- Kontakta tillverkaren av kiken för lämpligt åtdragsmoment. 

Övrigt: 

- Kartlägg och dokumentera ytterligare underhållsinsatser innan resurser med lång 

erfarenhet går i pension. 
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Bilaga 1, Tabeller från Tibnors konstruktionshandbok 
 

 

 

 

 

Tabell 1.1. Urval av  lastfall från Tibnors konstruktionshandbok [21]. KQ och kf är lastkonstanter för 

att kunna välja rätt balk vid olika typer av lastfall. Tabellvärden är beräknade enligt lastfall 1, då 

lasten fördelas jämnt över hela balkens längd. 

 



 
 

Tabell 1.2. Exempel på användning av lastkonstanter för beräkning av andra lastfall än tabellerna 

redovisar (Lastfall 1) [21]. 

 

 

 

 

 



 
 

Tabell 1.3. HEA 260 är godkänd för den överliggande balken, se vänster inringat område.  

HEA 280 är godkänd för den bärande balken, se höger inringat område [21]. 

 
 

Tabell 1.4. Bärförmåga med hänsyn till böjknäckning enligt Eurokod 3‐1‐1, avsnitt 6.3.1 för pelare 

UPE vid varierande dimension och längd [21]. Tabellens längdangivelser har förskjutits. 

 



 
 

Tabell 1.5. Bärförmåga med hänsyn till böjknäckning enligt Eurokod 3‐1‐1, avsnitt 6.3.1 för pelare 

HEA vid varierande dimension och längd [21]. Inringat område visar att knäcklast i den riktningen 

med lägst yttröghetsmoment, NRz  anges inte för pelare med längden 5,5 meter. 

 

 

 

   



 
 

Bilaga 2, Kartläggning genom intervju och samarbete med tekniker 
 

Tisdagen den 13 februari klockan 13-16:00.  

Onsdagen den 4 april klockan 14-15:00.  

Fredagen den 6 april klockan 13-15:00, totalt 6 timmar.  

  

Mötet sker i ett av konferensrummen på BillerudKorsnäs, vid två tillfällen granskas samtliga 
tre HT-kikar. Under det senare mötet utförs mätningar av platsen runt HT-kiken linje 1.  

  

Följande frågor hade förberetts: 

- Vilka skillnader i underhållstid innebär ett akut haveri i jämförelse med ett planerat byte? 

- Under vilka moment har det tidigare uppkommit problem som lett till längre 

underhållstid? 

- Hur stor del av underhållstiden skulle du uppskatta består av väntetider? 

- I de dokument som finns verkar det som många olika firmor är inblandade under bytet, 

vad är ”normalfallet”?  

- Försöker bruket använda samma entreprenörer så mycket som möjligt under ett byte? 

- Utnyttjas dokumentationsmöjligheterna i underhållssystemet? 

- Kan du visa några exempel på bra rutiner, vad behöver man tänka på när man skriver 

rutiner? 

- Vilka förbättringsverktyg används på bruket? 

 

Momenten från det befintliga beredningsunderlaget för byte av högtryckskik (bifogats 
huvudrapporten) punktades upp inför intervjun för att gås igenom i tur och ordning.  

 

Anteckningar har sammanställts för att ge en röd tråd och presenteras huvudsakligen i 
huvudrapporten. Utöver antagna tider har resurser rätt till rast och lunch. Resurserna arbetar 
olika och skiljer sig i om de tar gemensam rast och lunch eller om de går i omgångar för att 
skynda på arbetet. Yrkeskategorier med kortare arbetsmoment tar rast före eller efter 
momentet.  

För att särskilja på den gamla HT-kiken som ska demonteras, och den nya renoverade HT-
kiken som ska monteras kallas den gamla för HT-kik och den nya för utbyteskik i tabell 2.1. 
där tid- och resursåtgång presenteras.  

 

 



 
 

Tabell 2.1. Tid‐ och resursåtgång för samtliga arbetsmoment under bytet av högtryckskik på linje1. 

Kompletterande uppgifter är införda under respektive moments beskrivning. Grön text innebär 

moment som utgår genom byggnation av fast balk. Röd text innebär moment som i framtiden bör 

utföras av egna resurser.  

Nr   Arbetsmoment och beskrivning   Yrkeskategori   Resurser  
[st.]  

Tid 
[h]  

1   Byggnation av ställning  
Lyftöglor på vilka trycklyftsblocken hängs fast sitter i 
taket 6,3 meter ovanför grettingplanet, där 
högtryckskiken är placerad  
  

Ställningsbyggare  
Utförs i god tid 
innan stopp av 

produktion  

2   5.0  

2   Upphängning av två tryckluftsblock 
Trycklyftsblocken väger 150 kg styck och har  
artikelnummer 94 456  

Baxare  
Utförs i god tid 
innan stopp av 

produktion  
  

3   2.0  

3   Transport av utbyteskik samt montering av lyftok  
Den renoverade utbyteskiken är förrådsförd på 
Gävlevarv och transporteras på särskilt anpassad 
åkvagn med 36 hjul till KF3. Åkvagnen finns att tillgå 
vid transportavdelningen. Montering av lyftok för HT-
kik (en stor platta med lyftöglor) artikelnummer 85 
615, på utbyteskikens övre flänsförband för att inte 
skada utbyteskiken under baxningsarbetet  

Transport  
Utförs i god tid 
innan stopp av 

produktion  

2   5.0  

4   Ta fram material, lyftstroppar och verktyg 
Reservdelar, stroppar och verktyg tas till platsen. 
Kiken väger 28 ton. Använd förslagsvis två stycken 
stroppar klassificerade för tio ton, vilka båda kopplas 
i U. Domkrafter till basningskärlet är inte 
artikelförda, se moment 11. För övriga verktyg och 
lyftutrustningar se  
underhållssystemet  
  

Beredare /  
Koordinator  

Utförs under tiden  
produktionen kör  

rent och ställer  
av processen  

  

1   3.0  

5   Rivning av ställning  
Ställningen måste rivas för att kunna använda schaktet 
under baxningsarbetet  

Ställningsbyggare  
Utförs i god tid 
innan stopp av 

produktion  
  

2   4.0  

6   Stopp, renkörning och avställning av produktion  
Tidsåtgången kan variera 

Operatör   1–2   4–6  

7   Upphängning av åkvagn och block på bakre balk, 
för lyft av hydraulmotor  
Lyftöglor fästs på hydraulmotorn om de inte redan 
sitter på plats 
 

Baxare  
Utförs i god tid 
innan stopp av 
produktion 

2   0.5  



 
 

8   Demontering av hydraulmotor  
Tillverkaren från Örnsköldsvik utför i dag 
demontering och montering av hydraulmotorn 
(moment 8 och 22). Kunskap att utföra arbetet med 
egna resurser finns på bruket, en rutinlista behöver 
upprättas för hur demontering och montering går till. 
Arbetet ska i framtiden utföras av egen personal. 
Motorn drivs från hydraul aggregat 442–014 

Hydraultekniker / 
Mekaniker  

2   2.0  

9   Demontering av ansättningsmotor  
Kabeln från ansättningsmotorn leds ned genom 
gallerdurken, kabelstegen förs åt sidan när 
grettingplanet demonteras, om det finns risk att kabeln 
skadas eller är i vägen under baxningsarbetet. Vid 
tvångskörning med mutterdragare på elmotorn får 25 
Nm ej överstigas. Vid demontage av 
ansättningsautomatiken ska den parametreras om av 
Metso Karlstad. 
  

Elektriker   1   1.0  

10   Demontering av flänsförband på HT-kik 
Sidoflänsar kan demonteras samtidigt, två stycken 
resurser på respektive sida. Undre och övre 
flänsförband demonteras var för sig pga. 
säkerhetsrisken att bultar och verktyg kan tappas. Det 
är mycket vanligt att skruvar dragits för hårt, (M42) 
byt ut de skruvar som upplevs tröga eller innehar 
visuella skador. Tillse att brickor sitter runt samtliga 
skruvar. Skrapa av rester av packningar på 
flänsförband, smörj och rengör skruvarna. 
Demontering av ång- och lut ledningar vilka går till 
HT-kiken  
  

Mekaniker   4   6.0– 
10.0  

11   Upphöjning av HT-kikens övre flänsförband med 
hjälp av två stycken domkrafter vid basningskärl  
Det är tillräckligt att höja basningskärlet 10 
millimeter då det övre och undre flänsförbandet inte 
är utformade som hona och hane.  
Domkrafterna finns inte artikelförda på förrådet, 2X5 
ton är mer än tillräckligt.   
Se av säkerhetsskäl till att ingen befinner sig vid HT-
kiken när det övre flänsförbandes höjs om det skulle 
finnas lutrester kvar i stupet 

Mekaniker   2   1.5  

12   Demontering av fixt rörstöd på båda sidor av 
flänsförband  
Lösgöra fixeringsklammor vilka håller 
anslutningsrören i fast position. Flänsförbandets sidor 
har hona och hane på grund av högt tryck i systemet 

Mekaniker   4   0.5  



 
 

13   Nedläggning av hydraulmotor, lyft av åkvagn och 
lyftblock från lyftbalk. Demontering av bakre 
balkens stödben   
För att kunna positionera bakre vagga intill HT-kiken  
  

Baxare   2   2.0  

14   Demontering av grettingplan i två etapper Av 
säkerhetsskäl ligger en del gallerdurk kvar så länge 
som möjligt för att hindra fallolyckor  
  

Mekaniker   2   1,5  

15   Baxning av HT-kik i sidled på två vaggor,  
samt nedbaxning av kiken med  
tryckluftsblock till särskilt anpassad åkvagn med 
36 hjul  
Dra de två vaggorna intill kikens båda sidor, montera 
ihop vaggorna med två stycken långa stänger vilka är 
placerade intill balkarna i höjd med grettingen. 
Placera de fyra domkrafterna på vaggorna 
(Artikelnummer 86 176) och lyft upp HT-kiken 
underifrån. Dra HT-kiken åt sidan genom att använda 
stroppar och block som fästs allra längst fram på 
balkarna i grettingplanet (på vilka vaggorna åker). 
Trycklyftsblocken bör inte utsättas för stora sidolaster 
utan är avsedda för lyft i lodrät riktning. När kiken 
dragits fram till schaktet på vaggorna, fäst 
tryckluftsblocken med stroppar runt HT-kiken på 
lämplig plats och lyfts ned på åkvagnen med 36 hjul  

Baxare & 
Mekaniker  

3+1   4.0  

16   Omlastning av HT-kik vid KF3 samt transport av 
utbyteskik till schakt KF1 på särskilt anpassad 
åkvagn med 36 hjul  
En mycket skicklig förare krävs för att backa till vid 
schaktet linje 1. Vagnen kan dras av en ”8 tons truck”  

Transport   2   2.0  

17   Uppbaxning av utbyteskik med trycklyftsblock 
samt baxning i sidled på vaggorna till platsen  
Använd lyftöglorna i lyftoket (en stor platta med  
Lyftöglor, artikelnummer 85 615), vilket bör vara 
monterat (under moment 3) på utbyteskikens övre 
flänsförband för att inte skada utbyteskiken under 
baxningsarbetet. Utbyteskiken baxas upp med hjälp av 
trycklyftsblocken och placeras på vaggorna. Dra HT-
kiken åt sidan genom att använda stroppar och block 
vilka fästs på lämplig plats. Demontera lyftoket från 
utbyteskikens övre flänsförband. Använd de fyra 
domkrafterna och lyftverktyg (artikelnummer 1883 
046) för att lösgöra vaggorna från utbyteskiken och 
ställa den på plats. Glöm inte att skrapa bort rester av 
gammal packning (bör utförts under moment 10) 
innan den nya packningen på undre flänsförbandet 
sätts dit och utbyteskiken sänks 

Baxare & 
Mekaniker  

3+1   4.5  



 
 

18   Sänk övre flänsförbandet och justera in 
utbyteskikens anslutningar  
Kontrollera att inte rester av gammal 
packning finns kvar på flänsförbandens 
kontaktytor (moment 10). Montera ny 
packning vid övre flänsförband, avlägsna de 
två domkrafterna vid basningskärlet samt 
justera in utbyteskikens anslutningar  
  

Mekaniker   4   1.0  

19   Montering av grettingplan  
Ur säkerhetssynpunkt viktigt för att undvika 
fallolyckor 

Mekaniker   2   1.0  

20   Montering av flänsförband Montering av 
nya packningar till flänsförbandens sidor. 
Kontrollera att skruvar är rengjorda och 
smörjda. Att skadade skruvar är utbytta 
(moment 10). Rätt moment vid åtdragning är 
viktigt, maximalt 3640 Nm (M42). Montering 
av ång- och lut ledningar vilka går till HT-
kiken 

Mekaniker   4   8.0  

21   Montering av stödben, åkvagn och 
lyftblock till hydraulmotorns bakre 
lyftbalk När den bakre vaggan har 
använts färdigt  

Baxare   2   2.0  

22   Montering av 
hydraulmotor Se moment 8 
 Axeln till kiken behöver inte bearbetas före 
montage av hydraulmotorn. 
Åtdragningsmoment axelkoppling 
hydraulmotor 490 Nm. 
 

Hydraultekniker /  
Mekaniker  

  

2   2.0  

23   Montering av fixt rörstöd på båda sidor av 
flänsförband   
Eventuell injustering av röranslutningar  

Mekaniker   4   1.0  

24   Återställning och uppstart av produktion  
  
  

Operatörer   1–2   4.0‐ 
6.0  

25   Byggnation av ställning  
Upp till taket för att möjliggöra nedbaxning av 
tryckluftsblocken  

Ställningsbyggare  
Kan utföras efter start av 

produktion 

2   4.0  

26   Nedbaxning av de två tryckluftsblocken 
Trycklyftsblocken väger 150 kg styck  

Baxare  
Kan utföras efter start av 

produktion  
  

3   2.0  

27   Demontering av ställning och bortforsling 
av ställningsmaterial  
  

Ställningsbyggare  
Kan utföras efter start av 

produktion   

2   5.0  



 
 

28   Transport av HT-kik på särskilt anpassad 
åkvagn med 36 hjul  
  

Transport  
Kan utföras efter start av 

produktion  

2   3.0  

  



 
 

Bilaga 3, Ganttscheman 
Tabell 3.1. Uppskattad tid‐ och resursåtgång för respektive arbetsmoment som krävs vid byte av högtryckskik vid planerat stopp då ingen fast balk kan användas. Moment vilka uppskattas till 0,5 timmar visas i schemat som 1 timme, 

vilket kompenserar 2 timmar rast och lunch vilka inte är införda. Ytterligare minst 1 timme kan påföras den totala tiden för att kompensera samtliga raster och luncher. 

Moment nr\ Timmar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 T

1 5 h

2 2 h

3 5h

4 3 h

5 4 h

6 4‐6 h

7 0.5 h

8 2 h

9 1h

10 2h 4‐8 h Demontering av flänsförband. Övre först, sidoflänsar parallelt, Undre sist. 4 st mekaniker

11 1,5 h

12 0,5 h Demontering av fixt rörstöd på båda sidor om flänsar, för att lösgöra HT‐kiken. 4 st mekaniker

13 2 h

14 1 h Demontering av grättingplan ettapp 1, 2 st mekaniker 0,5h

15 4 h Nedbaxning av HT‐kik m.h.a 2 åkvagnar, 4 st domkrafter för lyft underifrån, lyftstroppar och pneumatisktdrivna lyftok. 3 st Baxare samt 1 st mekaniker

16 2h Omlastning av HT‐kik vid KF3 samt transport av utbyteskik till lyftschaktet KF1, 2 st transport

17 4,5 h Uppbaxning av utbyteskik, 3 st Baxare samt 1 st mekaniker. Lyftok för HT‐kik (plattan) monteras på övre flänsförbandet för att inte skada utbyteskiken!

18 1h Placera kiken på plats, sänka övre flänsförbandet m.h.a 2  domkrafter vid basningskärlet, 4 st mekaniker

19 1 h Montering av grättingplan, 2 st mekaniker

20 Montering av samtliga flänsförband, 4 st mekaniker. VIKTIGT att inte åtdragningsmomentet är för högt (M42) 8 h

21 2 h

22 Montering av hydraulmotor, 2 st hydraultekniker 2 h

23 Eventuell Injustering av röranslutningar, montering av fixt rörstöd på båda sidor av flänsförbanden, 4 st mekaniker 1 h

24 Återställning och uppstar av produktion, 2 st operatörer 4‐6 h

25 Byggnation av ställning, 2 st ställningsbyggare 4 h

26 Nedbaxning av tryckluftsblock, 3 st baxare 2 h

27 Demontering av ställning samt bortforsling av ställningsmaterial, 2 st ställningsbyggare 5 h

28 Transport av HT‐kik på särskild åkvagn, 2 st transport 3 h

Demontering av grättingplan ettapp 2, 2 st mekaniker

Nedläggning av hydraulmotor, lyft av åkvagn och lyftblock. Demontering av bakre balkens stödben för att möjliggöra användning av bakre åkvagn, 2 st baxare

Montering av stödben till bakre lyftbalk samt åkvagn och lyftblock för lyft av hydraulmotor, 2 st baxare

Upphöjning av övre flänsförbandet m.h.a 2 st 5 tons domkrafter vid basningskärl, 2 st mekaniker. VIKTIGT Kontrollera att ingen befinner sig vid HT‐kiken, om lut finns kvar i stupet!

Byte av högtryckskik linje 1 vid planerat stopp då  ingen fast balk kan användas

Upphängning av tryckluftsblock, 3 st baxare

Stopp av produktion, renkörning och avställning, 2 st operatörer

Upphägning av åkvagn och lyftöglor för lyft av hydraulmotor, 2 st baxare

Demontering av ansättningsmotor, 1 st elektriker

Byggnation av ställning, 2 st ställningsbyggare

Transport av utbyteskik från Gävle varv på särskilt anpassad åkvagn med 36 hjul, lasta av utbyteskik vid KF3, 2 st transport

Ta fram material, lyftstroppar och verktyg, 1 st beredare alt koordinator

Rivning av ställning, 2 st ställningsbyggare

Demontering av hydraulmotor, 2 st hydraultekniker

Arbetsmoment utförs innan stopp av produktion vid planerat byte

Stopp av Produktion, renkörning och avställning / Start av produktion, återställning. 

Arbetsmoment vilka bestämmer underhållstiden

Total tid för stopp av produktion utan slöseri 41‐ 45 h, Beroende av tidsåtgång för moment 6 och 24.

33 h är underhållstid vilket endast kan utföras under stopp av produktion.

Resurs och tid som krävs under respektive moment är en uppskattning och kan variera från fall till fall

Möjliga moment att reducera genom byggnation av lyftbalk

Arbetsmoment som i framtiden bör utföras av egna mekaniker Möjlig tidsbesparing i det fall skruvar lätt kan demoteras

Gant schemat är begränsat till fyra mekaniker  i arbete samtidigt. 0,5 h redovisas som 1 h vilket kompenserar för rast och lunch, ytterligare 1 h påförs redovisad tid för att raster ska inkluderas.  



 
 

Tabell 3.2. Uppskattad tids‐ och resursåtgång för respektive arbetsmoment som krävs vid byte av högtryckskik vid planerat optimalt stopp då fast balk kan användas. Moment vilka uppsattas till 0,5 timmar visas i schemat som 1 timme. 

Vilket kompenserar 2,5 timmar rast och lunch vilka inte är införda. Ytterligare minst 0,5 timme kan påföras den totala tiden för att kompensera samtliga raster och luncher.  

Moment nr\ Timmar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

3 5 h

4 3 h Ta fram material, lyftstroppar och verktyg, 1 st beredare alt koordinator

6 4‐6 h

7 0.5 h

8 2 h

9 1 h

10 2 h 4 h Demontering av flänsförband. Övre först, sidoflänsar parallelt, Undre sist. 4 st mekaniker

11 1,5 h

12 0,5 h Demontering av fixt rörstöd på båda sidor om flänsar, för att lösgöra HT‐kiken. 4 st mekaniker

13 2 h

14 1 h 0,5 h Demontering av grättingplan ettapp 1 och 2, 2 st mekaniker

15 3,5 h Nedbaxning av HT‐kik m.h.a 2 åkvagnar, 4 st domkrafter för lyft underifrån, lyftstroppar och pneumatisktdrivna lyftok. 3 st Baxare samt 1 st mekaniker

16 2 h Omlastning av HT‐kik vid KF3 samt transport av utbyteskik till lyftschaktet KF1, 2 st transport

17 4,5 h Uppbaxning av utbyteskik, 3 st Baxare samt 1 st mekaniker. Lyftok för HT‐kik (plattan) monteras på övre flänsförbandet innan baxning!

18 1 h Placera kiken på plats, sänk övre flänsförbandet m.h.a 2  st domkrafter vid basningskärl, 4 st mekaniker

19 1 h Montering av grättingplan, 2 st mekaniker

20 Montering av samtliga flänsförband, 4 st mekaniker. Skruvförbanden får ej dras för hårt, smörj och byt ut samtliga skadade!

21 Montering av stödben till bakre lyftbalk samt åkvagn och lyftblock för lyft av hydraulmotor, 2 st baxare 2 h

22 Montering av hydraulmotor, 2 st mekaniker 2 h

23 Eventuell Injustering av röranslutningar, montering av fixt rörstöd på båda sidor av flänsförbanden, 4 st mekaniker 1 h

24 Återställning och uppstar av produktion, 2 st operatörer 4‐6 h

28 Transport av HT‐kik på särskild åkvagn, 2 st transport 3 h

Arbetsmoment vilka bestämmer underhållstiden

Stopp Produktion, renkörning och avställning / Återställning, Start av produktion

Resurs och tid som krävs under respektive moment är en uppskattning och kan variera från fall till fall. Ovanstående Gant schema bygger på en vision då en fast balk upprättats i anslutning till HT‐kiken. 0,5 h motsvara 1 h i Gant scheamt, för att kompensera rast och lunch, ytterligare 0,5 h påförs 

Gant schemat är begränsat av fyra mekaniker i arbete samtidigt, med avvikelse under moment 8 och 22, mekaniker ska i framtiden utföra dessa.
Total tid för stopp av produktion 40,5‐ 44,5 h. Beroende på tiden för moment 6 och 24.

Byte av högtryckskik linje 1 vid planerat optimalt stopp då fast balk kan användas

Stopp av produktion, renkörning och avställning, 2 st operatörer

Upphägning av åkvagn och lyftöglor för lyft av hydraulmotor, 2 st baxare

Demontering av ansättningsmotor, 1 st elektriker

Demontering av hydraulmotor, 2 st mekaniker

Transport av utbyteskik från Gävle varv på särskilt anpassad åkvagn med 36 hjul, lasta av utbyteskik vid KF3, 2 st transport

Nedläggning av hydraulmotor, lyft av åkvagn och lyftblock. Demontering av bakre balkens stödben för att möjliggöra användning av bakre åkvagn, 2 s

Upphöjning av övre flänsförbandet m.h.a 2 st 5 tons domkrafter vid basningskärl, 2 st mekaniker. Kontrollera att ingen befinner sig vid HT‐kiken om rester av lut kvarstår i stupet!

Arbetsmoment vilka utförs innan stopp av produktion. Vid AU påverkas längden av stoppet med den tid det tar att ta fram material, lyftstroppar och vertyg samt få resurser på plats 4‐5 h.

Varav 32,5 h är underhållstid vilket endast kan utföras under stopp av produktion.



 
 

Bilaga 4, Ritningar 
Detaljritning Överliggande balk, ritningsnummer 100 och Fyrkantsprofil, ritningsnummer 105 



 
 

Detaljritning Bärande balk, ritningsnummer 104 



 
 

Detaljritning Underliggande stöd, ritningsnummer 103. 



 
 

Detaljritning pelare mot fundament, ritningsnummer 101.1, 101.2 och 101.3 



 
 

Delsammanställning pelare mot fundament, ritningsnummer 101 



 
 

Detaljritning Pelare, ritningsnummer 102.1 och 102.2 



 
 

Delsammanställning pelare, ritningsnummer 102 



 
 

Delsammanställning balkkonstruktion, ritningsnummer 200 



 
 

Huvudsammanställning Balkkonstruktion, ritningsnummer 210 



 
 

 

Bilaga 5, Offert lyftutrustning 
 

    Offert nr: 109187 ‐ 13415  
     

ÅF‐Consult AB  

Norra Kungsgatan 5  

  

803 20 GÄVLE  

  

  

Vår referens                                                   Er referens                                         Datum  

Ronnie Nilsson                      Therece Jansson               Ystad 2018‐05‐08         

0411–13803                                               

RN@pmh.se                            0702–345636                 

  
  

Angående PROFI luftdriven kättingtelfer  
  
Vi tackar för Er förfrågan och har härmed nöjet att budgetofferera följande:  

  

  

  
  



 
 

  

  

1 st. PMH Profi luftdriven kättingtelfer  

  
Typ: Profi EH 30  

Lyftkapacitet: 30 ton vid 6 bar  

Dubbelpartig kätting  

Lyfthöjd: 9 m  

Manöverhöjd: 8 m  

Lyfthastighet vid max last: 1 m/min  

Lyfthastighet utan last: 2,4 m/min  

Sänkhastighet vid max last: 2,8 m/min   

Åkhastighet vid max last: 12 m/min   

Luftförbrukning vid max last: 6,5 m³/min  

Luftförbrukning åkvagn: 2,6 m³/min  

 

Arbetstryck: 6 bar  

Egenvikt, ca 1150 kg  

Bygghöjd från åkbalk till lastkrok 998  

mm  

    

• Manöverdon försett med nödstopp.   

• Uppfyller Ex klass Ex II 2GD IIA T4(x) / II 3GD IIB T4(x).   

• Levereras inklusive luftförsörjning för befintlig H‐balk  

      

  

             PMH Luftdrivna kättingtelfrar finns i kapaciteter från 125 kg ‐ 100 ton.   
PMH Lufttelfer finns bl.a. i utförande för gruvdrift, som lågbyggd version eller i gnistfritt 

utförande.  

  

  

Läs mer om PMH Profi: http://www.pmh.se/luftdrivna‐telfrar  

  

Artikel nr: 33000999 .......................................................... Budgetpris/st: 575.000:‐   
  
  

  



 
 

PMH Service   
  

PMH erbjuder även montage och service på lyftutrustningar.   
Genom att teckna ett serviceavtal får Ni bl. a följande fördelar:  

- Planerad service som prioriteras och följs upp.  

- Lägre tim‐ och reskostnader.  

- Fördelaktigare priser på reservdelar.  

- Komplett servicedokumentation.  

- Certifierade, välutbildade tekniker    

  

Planerat underhåll ger hög tillgänglighet och god driftsekonomi  
samt ökad personsäkerhet.  
  
  

Om PMH International AB  
  
PMH International AB bildades som juridiskt bolag 1974, efter att under åtskilliga år ingått som 

en avdelning i Persöner AB, med huvudsäte i Ystad. PMH erbjuder ett totalkoncept inom “lyft” 

där även konstruktion, montage och service ingår.   

  

I vårt breda lyftprogram är vi auktoriserad generalagent för ett antal etablerade världsledande 

kvalitetsvarumärken på den svenska marknaden.  

  

  
  
PMH International AB bedriver även ett affärsområde för försäljning och uthyrning av 

PMH‐Hallen för lager, industri och produktion. Läs mer på www.pmh‐hallen.se  

  
  
  
  



 
 

Övriga villkor  
  

- Leveranstid: 8 till 10 arbetsveckor med reservation för mellanförsäljning.  

- Ovanstående priser är i SEK och exkl. mervärdesskatt.  

- Valutaklausul: Ovanstående pris är baserat på €=10,30 SEK. Vid valutaförändringar större än 

+/‐ 2 procent förbehåller vi oss rätten till motsvarande justering av priset. ‐ 

  Leveransvillkor: EXW Ystad INCOTERMS® 2010, exkl. emballage ‐ 

  Leveransbestämmelser: NL 09.  

- Betalningsvillkor:  

30 procent vid order 10 dagar netto  

30 procent innan leverans  

40 procent vid leverans 30 

dagar netto ‐       Offertens 

giltighetstid: 1månad.   

  

Vi förbehåller oss rätten till sedvanlig kreditprövning.  

  

Det skulle glädja oss att få leverera ovanstående och vi ser fram emot att 

erhålla Er beställning. Besök gärna vår hemsida www.pmh.se.  
  

Med vänlig hälsning  

PMH INTERNATIONAL AB   
Ronnie Nilsson                                                      
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