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Förord 
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Sammanfattning 

 

Gefleortens Mejeriförening har problem med sjunkande produktionstakt vilket till stor del 

beror på den multiväxel som denna rapport behandlar. Multiväxeln är en maskin som styr 

mjölkpaket från en förpackningsmaskin in på fem olika banor för vidare transport. 

Problemet ligger vid att paketen fastnar i maskinen och orsakar stopp i produktionen. 

 

Rapportens syfte är att visa konstruktionens problem samt ge principlösningar på som 

löser dessa. Genom bevakning av maskinen i drift, företagskontakter, internetsök, 3d-cad 

och den egna erfarenheten har konstruktionen utvärderats och flera problem har 

framkommit.  

 

Problemen utvärderades och som en följd av detta gavs nya förslag på principlösningar, 

varav de bästa sammanställdes till ett konstruktionsförslag för en ny multiväxel. 

 

Resultatet av rapporten ger en bra förutsättning för att en ny maskin byggs på rätt sätt 

enligt de önskemål som framkommit och som passar in i Mejeriets produktion.  
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Abstract 

 

This report is about the issue with decreasing production rate mainly caused by failures 

related to the multiswitch. The multiswitch is a machine at Gefleortens Mejeriförening 

which has the function of distributing milk cartons from one incoming track into five 

outgoing tracks. Milk cartons who gets stuck and there by causes the production to stop, 

is the mainly problem with this construction  

 

The purpose with this report is to understand the causing factors and make suggestions 

which can help solving these factors. By analyzing the machine during production, 

having contact with different suppliers, searching internet for information,  

3d-cad drawings and the complementary with personal experiences, this machine has 

been evaluated and as a result of this new problem has come to be known.  

 

The discovered problems was analyzed and resulted in new suggestions for alternative 

options. Later the most functional results was chosen and put as a suggestion for the new 

model. 

 

A new machine built with the suggestions from this report assures to be well adapted to 

the environment at Gefleortens Mejeriföreing and the problems it causes. 
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1 Introduktion 

Gefleortens Mejeriförening1 har ett behov av en ny multiväxel som ska användas för att 

styra mjölkpaket från en förpackningsmaskin in på fem olika banor för vidare transport. 

Befintlig modell finns att tillgå (figur 1). Behovet kommer på grund av att  nuvarande 

modells skick och konstruktion bildar en flaskhals i produktionen samt sänker utflödet av 

förpackningar avsevärt. Mejeriet har två likadana multiväxlar men det är bara den ena 

(multiväxel 2) som behandlas i denna rapport. De förpackningar som går genom 

multiväxeln är av 1- och 1,5 – liters storlek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Syfte 

Syftet me denna rapport är att ge förslag på en alternativ konstruktion av en ny 

multiväxel. 

1.1.1 Inledande frågeställningar 

• Ska en helt ny modell konstrueras? 

• Vad fungerar bra på nuvarande modell? 

• Finns de specifika problemområden? 

                                                      
1 Gefleortens Mejeriförening, Södra Kungsgatan 58 

Figur 1. Maskinen ovan är en multiväxel 
och är den konstruktion som skall 
utredas i denna rapport. 
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1.1.2 Mål 

Arbetet skall leda till en färdig prototyp som ersätter den gamla multiväxeln. Anses den 

nya konstruktionen fungera tillfredsställande kan mejeriet tänka sig att bygga två nya 

multiväxlar. Konstruktionen ska vara enkel att handha och vara väl anpassad efter de 

omständigheter som råder med avseende på miljö- och materialkrav. 

1.2 Förutsättningar 

Paket 

Mjölkpaket: 1,5 samt 1-liters förpackningar 

 

Transportband 

Transportband 1 (övre): 85 mm (bredd). 

Transportband 2-6 (undre): 55 mm (bredd). 

Hastighet transportband: 0,2 m/s 

Avståndet mellan styrskenorna är på alla banden 85 mm. 

 

Smörjmedel 

Smörjmedel i form av bansmörjning (se bilaga 4) finns att tillgå. 

 

Material 

Aluminium och/eller rostfritt/syrafast rekommenderas. Här väljs materialet i första hand 

med avseende på funktion och uthållighet.  

 

Verkstad 

Full tillgång har givits till mejeriets mekaniska verkstad med de material och maskiner 

som finns för att ge möjlighet till framställning av en prototyp.  
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2 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen kommer från samtal med handledaren2 på Mejeriet och dessa krav 

kommer att vara styrande under framtagandet av ett konstruktionsförslag. 

Kravspecifikationen fastställdes den 3 april 2009. 

 

Ingående data 

• Mått 1 literspaket: 70x70x235 mm. 
• Mått 1,5 literspaket: 70x97x253 mm. 

 
Utrymme 

Multiväxeln har ett begränsat utrymme vilket bestämmer konstruktionens storlek. Detta 
utrymme utvärderas i Avsnitt 4.3. 
 

Ekonomi och service 

• Minimalt underhåll. 
• Få slitdelar. 
• Livslängd: 15 år. 

 

Miljö 

• Rengöring: Konstruktionen måste klara rengöring med de medel som används 
(se bilaga 4). 

• Konstruktionen får inte innehålla smutsfickor. 
• Smörjning: den ska vara enkel att smörja om nödvändigt. 
• Väldigt fuktig och korrosiv miljö, produktspill förekommer. 

 
Övriga funktioner 

Om möjligt önskas en konstruktion som är fri från el-styrning vilket avser motordrift, 

styrsystem etc. 

2.1 Avgränsningar 

• Banval kan ske med handkraft. 

• Så lite elektronik som möjligt. 

• Inget smörjmedel. 

                                                      
2 Pettersson, Krister, Teknisk chef ,den 3 april 2009 
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3 Metodik 

För att komma fram till ett resultat som väl stämmer överens med kundens krav har olika 

metoder använts genom hela projektet. Detta för att ha en utstakad väg att gå samt att inte 

missa viktiga problem som kan gömma sig i konstruktionen. Tanken var att använda flera 

metoder såsom företagskontakter, internetsök, 3D-cad och den egna erfarenheten för att 

få en bredd på rapporten samt att få en större förståelse för vad ingenjörsarbetet kan 

innebära. 

3.1 Bakgrundsundersökning 

Bakgrundsundersökningen var viktig för att verkligen förstå problemet med multiväxeln 

och den sjunkande produktiviteten. Undersökningen gick ut på samtal med berörda 

personer samt bevakning av maskinen i fråga och genom detta kunde en 

problemformulering skrivas. Maskinens funktion utreddes och efter en sammanställning 

av alla problem kunde principförslagen växa fram. 

3.2 Pro/Engineer 

Genom användning av cad-programmet Pro/ENGINEER kunde bilder av befintlig miljö 

ritas i 3D-miljö. Dessa bilder byggs upp av flera separata delar som motsvara alla de delar 

som multiväxlarnas upphängningar samt paketbanor består av. Ur dessa bilder kan man 

sedan enkelt utreda vilka max-mått som finns för en ny konstruktion. Ett stort plus är 

även de bilder som kan framställas och användas i rapport samt redovisning då dessa inte 

blir lika röriga som en verklighetsbild blir. 

3.3 Principlösningar 

Då problemen med multiväxeln framställts via problemformuleringen samt det nuvarande 

utseendet och funktionen fastställts kunde arbetet med att ta fram olika principlösningar 

börja. Konstruktionen delades upp i tre delar och genom att använda papper och penna 

skissades förslagen fram för att sedan ritas om till bilder i datorn. Dessa principlösningar 

jämfördes med kravspecifikationen för att de bästa förslagen ska komma ut som de 

slutgiltiga alternativen. De förslag som valdes ut kunde sedan testas genom att bygga 

modeller av dessa och testa på ett mer verklighetstrogen sätt. 
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3.4 Mekanisk verkstad 

Den mekaniska verkstaden har varit ett hjälpmedel för att tillverka de testmodeller som 

senare kom att prövas. 
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4 Konstruktionsförslag 

4.1 Problemformulering 

Dagens konstruktion av multiväxeln gör att den totala produktiviteten sällan överstiger  

80 % och sjunker snabbt till 50 % när ett fel uppstår, dessa siffror kommer från ett samtal 

med produktionschefen3 på mejeriet. Ett stopp i multiväxeln leder till en lång kö av paket 

som tillslut stoppar förpackningsmaskinen vilket i sin tur leder till en tidsfördröjning 

innan processen kommit igång. Genom multiväxeln passerar tiotusentals paket om dagen4 

vilket gör att produktivitetens stora nedgång får förödande konsekvenser. 

4.2 Bakgrundsundersökning 

Bakgrundsundersökningen genomfördes för att utreda nuvarande funktion samt dess 

brister. 

4.2.1 Funktion multiväxel 

Mjölkpaketen kommer in mot multiväxeln på en paketbana, svänger 90° till vänster och 

transporteras sedan nedåt, fastklämda mellan två band som drivs av varsin elmotor. I 

slutet av dessa band ställs paketen ned på nästa paketbana för vidare transport. De 

ingående delarna samt multiväxeln i produktion kan ses i figur 2 till 4 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Wikström, Hans, Produktionschef den 3 april 2009 
4 Pettersson, Krister, Teknisk chef den 9 juni 2009 

Figur 3. Multiväxel, vy från 
inmatningsband. 

Figur 2. Multiväxel, sidovy. 

Drivande motorer 

 

Ingående band (band 2) 

 

Klämband 

 

Insväng 

 

 Ingående band (band 2) 

 

Figur 4. Multiväxel 2, Full produktion 
med paket kommande från tre olika 
förpackningsmaskiner. 
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4.2.2 Faktainsamling 

För att kunna svara på de inledande frågeställningarna har en noggrann faktainsamling 

utförts som i sin helhet redovisas i bilaga 2. En stor del av faktainsamlingen var redan 

gjord innan rapporten påbörjades då jag arbetat vid Gefleortens mejeriförening som 

semestervikarie under flera år och har då bevakat multiväxeln och dess problem vid flera 

tillfällen.  

 

Faktainsamlingen har utförts med följande metoder: 

• Fotodokumentation av nuvarande system. 

• Bevakat nuvarande maskin. 

• Diskussion med berörda personer. 

• Undersökning av skum- samt rengöringsmedel. 

• Sökt i maskindirektiven. 

• Konstruktion av begränsande delar i 3d-miljö. 

 

Genom bevakning samt fotodokumentation av multiväxeln lades en bra grund till 

utvecklingen av en ny konstruktion. Med detta framkom problemområdena gällande 

konstruktionen vilka initierade nya idéer på förbättringar. För att få en uppfattning om 

vad de personer som använder dagens maskin anser sig vara problemet var samtal med 

berörd personal av stor vikt. Genom detta minimerades risken att utveckla den nya 

produkten på fel sätt.  

 

Mejeriet använder ett skum som rengöringsmedel5 till sina maskiner samt ett smörjmedel6 

till paketbanor, dessa medel innehåller ämnen som till stor del bestämde valet av material, 

därför gjordes en undersökning om dessa medel och kan ses i bilaga 4. Genom sökning i 

maskindirektiven7 gavs de bestämmelser som finns för maskiner i livsmedelsmiljö, dessa 

bestämmelser kan ses i bilaga 5. 

 

Paketbanor och dess upphängningar konstruerades i 3d-miljö med hjälp av cad-

programmet Pro/Engineer. Detta för att bestämma vilket utrymme som finns att tillgå för 

den nya konstruktionen. 

                                                      
5 Ecolab, (www.ecolab.se/UserFiles/VarePDF/254_2_1.pdf) 
6 Ecolab, (www.ecolab.se/UserFiles/VarePDF/1461_2_1.pdf) 
7 Arbetsmiljöverket, (www.av.se), Lag och rätt/Föreskrifter, 2009-06-03 
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4.2.3 Utvärdering faktainsamling 

En utvärdering av faktainsamlingen visar vilka problem som finns samt vilka lösningar 

andra konstruktioner har på dessa problem. 

 

Problemområden 

Efter bevakningen av multiväxeln konstaterades följande problem: 

• Paketen fastnar. 

• Maskinen måste justeras ofta. 

• Drivbanden stannar. 

• Dålig placering samt funktion på bansmörjning. 

• Fästen som sliter på paketen. 

• Det är en konstant kö med 8 – 13 paket. 

 

Problemet som ger de flesta stoppen är området 

(se figur 5) som ligger mellan den transportkedja 

som paketen åker in på och de drivband som ska 

föra paketen nedåt. Denna yta gör att paketen 

stannar och det krävs ca 8 st paket för att de ska 

dras med av drivbanden. Konstruktionen medför 

även problem med renhållningen vilket kan ses i 

figur 6 och 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Problemområdet 
inringat. 

Figur 6. Smörjmedel ligger kvar 
och ansamlar smuts. 

Figur 7. Område som är svårt att 
rengöra. 
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4.3 Utrymme 

En undersökning gjordes för att utreda vilket utrymme som finns för den nya multiväxeln. 

Det intressanta låg i att jämföra de två växlarna mot varandra för att få fram gemensamma 

mått då den nya maskinen skall passa på båda platserna. Undersökningen gick till så att 

banorna samt deras stödjande konstruktion konstruerades i 3D-miljö för att ge bilder av 

de kritiska måtten. Nedan följer undersökningen gav maxmåtten 

. 

Mätning 

Undersökningen började med att på plats ta alla mått på banor samt ramkonstruktion som 

behövdes för att få en exakt kopia som 3D-modell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Multiväxel 1 till vänster och 
multiväxel 2 till höger, dessa sitter sedan fast 
i en ramkonstruktion. 
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Cad-modell 

Med hjälp av måtten på den verkliga konstruktionen kunde sedan en 3d-bild med exakta 

mått ritas som en sammanställning med banor och ramkonstruktion (figur 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måttbestämmning 

När hela sammanställningen av banor och upphängning var gjorda kunde måtten tas ut 

med hjälp av ritningar (figur 9 och 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Ramkonstruktionen med alla banor 
ihopsatta. 

Figur 9. Bestämning av max-mått för 
bredden samt höjden mellan in- och 
utloppsbana. 
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Sammanställning 

En sammanställning av data från undersökningen ger en bra utgångspunkt för 

konstruktion av en ny modell och resultatet visas i tabell 1. Värdet för höjden bestäms av 

den kabelstege som går ovanför konstruktionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Multiväxel 1 2 Resultat

Längd 1100 1050 1050

Höjd 1500 1500 1500

Bredd 990 990 990

Höjd mellan banor 350 350 350

Tabell 1. Sammanställning av måtten för de 

två multiväxlarna. 

Figur 10. Uttagning av max-längd. 
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4.4 Principlösningar 

Konstruktionen delas in i tre delar vilka kommer av de problemområden som 

framkommit ur faktainsamlingen. Dessa tre områden är: 

 

• Insvängning av paket. 

• Transport nedåt av paket. 

• Manövrering av konstruktionen. 

 

En principlösning för varje del har tagits fram genom att problemet definierats och några 

förslag till lösningar ritats. Den eller de lösningar som bäst stämmer överens med 

kravspecifikationen har sedan valts och testats så verklighetstroget som möjligt för att 

slutligen utvärderas. 

4.4.1 Principlösning insvängning 

4.4.1.1 Problem 

Problemet med insvängningen är att paket stannar på den yta som finns mellan den 

ingående paketbanan och de nedtagande banden. Denna yta samt styrplåten är i stort 

behov av smörjmedel8 för att paketen inte skall stanna och bygga upp en lång kö (8 – 13 

paket). Ytor samt de ingående delarna som benämns kan ses i figuren nedan (figur 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Information om smörjmedlet finns i bilaga 4 

Figur 8. Visar ytan samt 
styrplåten som för paketen mot de 
nedtagande banden. 

Nedtagande band 

 

Problematisk yta 

 

Styrplåt 

 

Ingående paketbana 
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4.4.1.2 Principlösningar 

För att lösa de beskrivna problemen kan några olika lösningar tänkas och dessa följer 

nedan. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av dessa lösningar valdes en kombination av förslag 2 och 5 då dessa tillsammans inte 

behöver någon drivning eller smörjmedel som var ett önskemål i kravspecifikationen.  

Figur 10. Rullar som styr paketen. 

Figur 11. Roterande skiva som 
svänger in paketen 

Figur 12. Paketen åker upp på en 
roterande skiva som svänger in 
paketen. 

Figur 13. Bottenplattan förses 
med rullar. 

Figur 9. Pusher som trycker 
paketen. 

Förslag 1. En pusher som trycker in paketen in i 

multiväxeln (figur 9). Denna konstruktion gör 

dock att paketen kommer in med fel sida mot 

nästa bana och måste vändas på något sätt. 

Förslag 2. Rullar som styr in paketen mot 

multiväxeln (figur 10). Om det skall fungera bra 

måste avståndet till nedtagningen vara så kort 

som möjligt för att inte paketen skall stanna. 

Förslag 3. En roterande skiva som trycker in 

paketen i multiväxeln (figur 11) samtidigt som de 

vänds åt rätt håll. Dock krävs någon form av 

drivning på skivan vilket strider mot 

kravspecifikationen. 

Förslag 4. Paketen åker upp på en roterande skiva 

som svänger in paketen i multiväxeln (figur 12). Här 

behövs också drivning på skivan. 

Förslag 5. För att komma ifrån smörjningen på 

bottenplattan kan rullar monteras i botten på 

denna (figur 13).  
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4.4.1.3 Utvärdering  

För att genomföra utvärderingen konstruerades en ny bottenplatta samt styrskena till 

insvängningen. Bottenplattan försågs med rullar (figur 14) på hela den yta som paketen 

använder. Även styrskenan fick rullar på hela den yta som paketen går emot samt böjda 

rör (figur 15) som hindrar paketen att åka in för långt mellan rullarna och fastna. För att 

konstruktionen skulle passa i den befintliga multiväxeln tillverkades rullar och alla andra 

delar i mejeriets mekaniska verkstad och var i detta läge alltså bara prototyper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insvängningskonstruktionen skruvades på plats  

och några mjölkpaket ställdes på paketbanan som  

startades och paketen åkte mot multiväxeln.  

Ett problem som uppstod direkt var att några  

paket fastnade mellan de stående rullarna trots de  

begränsande rören. Lösningen på problemet blev  

att ta bort rullarna och efter detta fick paketen en  

bättre gång genom insvängningen (figur 16). 

 

Testet med den omgjorda modellen visade att med denna konstruktion minskades antalet 

paket som behövs för att de ska kunna tas ned av nedtagningsbanden till maximalt 4 

stycken, vilket är en minskning med upp till 9 paket. Detta resultat är en klar förbättring 

mot tidigare och därför gick försöken vidare till nedtagningsanordningen. 

 

 

 

 

Figur 14. Visar den nya bottenplattan med 
sina rullar klar för att sättas in i den 
befintliga multiväxeln. 

Figur 15. Här syns styrskenan med 
stående rullar och det böjda röret som 
minskar gapet mellan rullarna. 

Figur 16. Slutgiltig insvängnings- 
konstruktion utan de stående 
rullarna. 
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4.4.2 Principlösning nedtagning 

4.4.2.1 Problem 

Ur kravspecifikation framkommer att den nya konstruktionen helst skall vara utan el-

styrning vilket gör att en ny form av nedtagning är önskvärd. Ett av problemen med 

denna del är att de rörliga delarna måste smörjas vilket medför att smuts lätt fastnar runt 

dessa områden (figur 18). Ett annat problem är att banden (figur 17) inte har någon 

styrning vilket leder till att inspänningen av rullarna (figur 18) måste göras noggrant och 

ofta för att dessa inte ska fastna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.2 Principlösningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Visar nedtagningsbanden från 
sidan. 

Figur 18. Visar smörnippeln 
samt rullen som sitter fast i sina 
inspänningsskenor. 

Smörjnippel 

 

Inspännings- 

Skenor 

 

Band 

 

Rulle 

Figur 19. Sidoskenor försedda 
med rullar. 

Förslag 1. Sidorna på nedtagaren förses med 

rullar för att öka stabiliteten (figur 19), dessa 

motverkar att paketen faller framåt. Sidorna ställs 

in så att paketen kläms fast och styrs hela vägen 

ner. 

Figur 20. Enbart sidoskenor som 
styr paketen. 

Förslag 2. Styrskenor styr paketen nedåt (figur 

20). detta ger en sämre stabilitet men en mycket 

lättare konstruktion samt med väldigt få delar, allt 

enligt kravspecifikationen. 
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Här ska förslag 1 tillsammans med förslag 4 testas vidare då dessa tillsammans anses vara 

den bästa kompromissen för en driftsäker konstruktion. 

 

4.4.2.3 Utvärdering  

Till testet konstruerades en modell av den nya nedtagaren först i 3d-miljö (figur 23) med 

programmet Pro/Engineer så en ritning kunde skrivas ut. Efter ritningen kunde en verklig 

modell byggas (figur 24) och sedan testas. Rullarna som syns i figurerna nedan köptes in 

till testet och om dessa går det att läsa mer om i avsnitt 5.1. Testet gick till så att paketen 

släpptes längst upp i konstruktionen för att åka genom hela nedtagaren och slutligen 

stanna på bordet, där paketen stannar skall sedan ett paketband föra paketen vidare. 

Resultatet blev tillfredställande då paketen styrdes som tänkt av sidorullarna utan att 

ramla och lämnades sedan stående på bordet vid utgången.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22. Glidskena till 
nedtagarens botten. 

Förslag 4. Botten byggs enbart med glidskenor 

(figur 22) för att få en enklare konstruktion med 

att få delar. Detta kan även öka livslängden på 

konstruktionen då paketen ofta är blöta på 

undersidan. 

Figur 21. Hjul till botten av 
nedtagaren. 

Förslag 3. Botten av nedtagaren förses med hjul 

som sitter omlott (figur 21). detta för att paketen 

inte ska fastna och ramla framåt. 

Figur 23. 3d-modell av den tänkta 
konstruktionen med rullar och 
styrskenor. 

Figur 24. Hela nedtagningskonstruktionen med 
rullar och glidskenor, konstruerad och testad 
med gott resultat i mejeriets mekaniska 
verkstad. 
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4.4.3 Principlösning manövrering 

 

4.4.3.1 Problem 

Enligt kravspecifikationen önskas ett alternativ till de luftstyrda cylindrar som den 

befintliga multiväxeln manövreras med (figur 25 och 26). Med en styrning som kräver 

konstanta eller tillfälliga tillsatser av t.ex. luft eller el tillkommer automatiskt konstanta 

kostnader vilka skulle kunna elimineras med en annan metod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3.2 Principlösningar 

På marknaden finns olika lösningar för att manövrera liknande konstruktioner. Några 

tänkbara metoder är elektriskt-9 , pneumatiskt-10, hydrauliskt-11 samt gasstyrda 

cylindrar12. Nedan följer en specifikation för nämnda lösningar (figur 27 till 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 LINAK 
(www.linak.se/corporate/openpdf.aspx?pdffile=/corporate/pdf/english/la22_eng.pdf) 
10 Airtec (www.airtec.se/dokument/CM%20Rostfria.pdf) 
11 Nike Hydraulics 
(www.nikehydraulics.com/sv/downloads/pdf/leaflet/1_datasheet_sv.pdf) 

Figur 27. Elektrisk 
cylinder från Linak. 

Material: Rostfritt stål/plast  

Styrning: 12 / 24 V DC 

Hygienisk: Ja 

Figur 25. Multiväxeln i sitt 
arbetsläge. 

Figur 26. Multiväxeln i 
upplyft läge. 
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4.4.3.3 Utvärdering 

En överblick av dessa leder till slutsatsen att användandet av gasfjädern är att starkt 

föredra framför de andra alternativen. Detta grundas med hänseende till 

kravspecifikationen då den inte behöver konstanta tillsatser samt går att få helt i ett 

rostfritt material vilken klarar miljön den ska sitta i. De övriga metoderna har alla svaga 

punkter som gör dem till sämre val. Därför rekommenderas gasfjädern som 

manövreringsmetod för multiväxeln. 

 

                                                                                                                                                 
12 Lesjöfors (www.lesjoforsab.com/gasfjadrar/rostfria_sv_id995.pdf) 

Figur 30. Gasfjäder 
från Lesjöfors. 

Figur 29. Hydrauliska 
cylindrar från Nike 
hydraulics. 

Figur 28. Pneumatisk 
cylinder från Airtec. 

Material: Rostfritt stål / plast  

Styrning: Tryckluft 

Hygienisk: Ja 

Material: Rostfritt stål  

Styrning: Hydraulolja 

Hygienisk: Nej, Risk för läckor 

Material: Rostfritt stål  

Styrning: Ingen,  

Hygienisk: Ja 
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5 Materialval 

5.1 Plastrullar 

De rullar som rekommenderas till konstruktionen  

är plastrullar (figur 31) med lager och axel i  

rostfritt stål. Dessa rullar kan köpas via LyftAB13  

varifrån även rekommendationen kommer till ett  

pris av ca: 70 Kr/rulle, priset gäller för rullar med  

en effektivlängd på 100 mm. 

 

5.2 Rostfritt stål 

Vid val av material till konstruktionen togs kontakt med Damstalh14. Damstalh är det 

företag som Gefleortens Mejeriförening vanligtvis beställer sitt rostfria material från 

därför valdes detta företag som leverantör. Valet av material står mellan två olika sorter, 

EN 1.4301 samt EN 1.4404. skillnaden mellan dessa är att EN 1.4404 är syrafast. En 

utredning för vilket material som krävs av de smörj- och rengöringsmetoder som används 

gjordes vilka kan följas i bilaga 4. Resultatet av utredningen blev att rostfritt stål av klass 

1.4301 kan användas vilket sänker totalkostnaden gentemot att material 1.4404 skulle 

användas. För att bättre förstå skillnaden mellan de två rostfria stålen följer nedan ett 

utdrag från Damstahls hemsida. 

 

”EN 1.4301/AISI 304 

Det klassiska 18/8-standardstålet och fortfarande det viktigaste, rostfria 

konstruktionsmaterialet för allt från diskbänkar och gafflar till mejerier och 

slakteriutrustning.  Duktilt (segt) och svetsbart, men inte särskilt korrosionsbeständigt i 

kloridhaltiga medier – i synnerhet inte vid förhöjd temperatur. För korrosiva medier bör 

”syrafast” 4401 eller ännu högre legerade stål övervägas.”15 

 

 

                                                      
13 LYFTAB,(www.lyftab.se), och Joakim Olsson, säljare, Lyftab, 2009-05-28 
14 Damstalh,( www.damstahl.se), och Björn Gavelin, säljare, Damstalh, 2009-06-02 
15 Damstalh (www.damstahl.se) Nerladdning/Publikationer om rostfritt stål/Användningsområden 

 

Figur 31. Plastrulle tänkt 
till konstruktionen. 
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”EN 1.4404 

Standard ”syrafast” stål. Mekaniskt att jämställas med 18/8-STÅL, MEN MED 2,0–2,5% 

Mo-halt markant bättre korrosionsbeständighet i nästan alla medier. Borde i verkligheten 

ersätta 4301-stål på många ställen, där detta är korrosionsmässigt alltför svagt. Att så inte 

sker, bör tillskrivas en våldsam prisutveckling på nickel och delvis på molybden.”16 

 

5.2.1 Rostfri stång 

För att se lättare se skillnaden i pris följer nedan tabeller med priser för olika stänger som 

kan tänkas användas i konstruktionen. Tabellerna visar även skillnaden i pris mellan de 

olika kvalitéerna. 

 

Rostfritt stångstål 

Platt, klippt   

     

Dim. 

EN 

1.4301 

EN 

1.4404 

mm Kr/Kg Kr/Kg 

15x3 97 x 

20x3 71 89 

15x5 65 x 

20x5 45 60 

Tabell 1. Information från Damstahl17, här kan  

skillnaden i pris ses mellan de olika kvalitéerna. 

 

   

Glödgat och betat 5 - 6 m  

    

Dim. 

EN 

1.4301 

EN 

1.4404 

mm Kr/Kg Kr/Kg 

20x20x3 77 99 

25x25x3 75 93 

Tabell 2. Information från Damstahl18, här kan 

skillnaden i pris ses mellan de olika kvalitéerna. 

                                                      
16 Damstalh (www.damstahl.se), Nerladdning/Publikationer om rostfritt 
stål/Användningsområden 
17 Damstalh (www.damstahl.se), Nerladdning/Prislista/Stångstål 
18 Damstalh (www.damstahl.se), Nerladdning/Prislista/Stångstål 

Rostfritt vinkelstål 
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6 Föreskrifter 

Sökningar efter föreskrifter på Arbetsmiljöverkets hemsida19  om maskiner som verkar i 

livsmedelsmiljö kunde punkter som var viktiga för konstruktionen som denna rapport 

behandlar framställas. Utdrag av de använda föreskrifterna finns att läsa i  

bilaga 3. 

 

De publikationer som användes var följande: 

 

AFS 2008:03 - Maskiner 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpningen av 

föreskrifterna20. 

 

AFS 1993:10 - Maskiner och vissa andra tekniska anordningar 
Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling om maskiner och vissa andra tekniska 

anordningar21. 

6.1 Föreskrifter för maskiner 

Nedan följer de punkter som valdes ut, notera att nummerordningen inte stämmer överens 

med de som finns i respektive föreskrift då detta är en sammanställning från båda 

publikationer. Publikationerna är dessutom nyare än multiväxeln så detta gör inte 

maskinen olaglig som den är idag. 

 

a) ”Material som kommer eller avses komma i kontakt med livsmedel, kosmetiska 

och hygieniska produkter eller läkemedel ska uppfylla de villkor som anges i tillämpliga 

direktiv. Maskinen ska vara konstruerad och  tillverkad så att dessa material kan rengöras 

före varje användningstillfälle, och när detta inte är möjligt ska engångsdelar användas.” 

 

b) ”Alla ytor som kommer i kontakt med livsmedel, kosmetiska och hygieniska 

produkter eller läkemedel ska, bortsett från engångsdelar, 

– vara släta och får varken ha några upphöjningar eller sprickor där organiskt 

material kan fastna; samma sak gäller för fogar mellan två ytor, 

 

                                                      
19 Arbetsmiljöverket, (www.av.se), Lag och rätt/Föreskrifter (AFS) 
20 Arbetsmiljöverket, (www.av.se/dokument/afs/afs2008_03.pdf) 
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– vara konstruerade och tillverkade så att utstående delar, kanter och försänkningar 

är så få som möjligt, 

– lätt kunna rengöras och desinficeras, där så är nödvändigt efter avlägsnande 

av lätt demonterbara delar. Inre ytor ska ha tillräcklig rundningsradie 

för att medge noggrann rengöring.” 

 

c) ”Hopfogningar skall vara utförda så att utstående delar, kanter och försänkningar görs 

så små som möjligt. De bör företrädesvis utföras med svetsning eller kontinuerlig 

sammanfogning. Skruvar, skruvhuvuden och nitar får inte användas, förutom då det inte 

kan undvikas av tekniska skäl.” 

 

d) ”Alla ytor som är i kontakt med livsmedel skall lätt kunna rengöras och desinficeras, 

där så är möjligt efter avlägsnande av lätt demonterbara delar. Inre ytor skall ha tillräcklig 

rundningsradie för att tillåta noggrann rengöring.” 

 

e) ”Vätskor, gaser och aerosoler från livsmedel, kosmetiska produkter eller läkemedel 

samt från rengörings-, desinfektions- och sköljningsvätskor bör utan hinder kunna 

avlägsnas helt ur maskinen (om möjligt i ”rengöringsläge”).” 

 

f) ”Maskiner skall vara konstruerade och tillverkade så att vätskor eller levande varelser, i 

synnerhet insekter, förhindras tränga in i maskinen, eller organiskt material ansamlas på 

ställen som inte kan rengöras (t.ex. för maskiner som inte är monterade på fötter eller 

hjul, genom tätning mellan maskinen och dess sockel eller genom användning av slutna 

enheter osv.).” 

 

g) ”Maskiner skall vara konstruerade och tillverkade så att inga bisubstanser (t.ex. 

smörjmedel el. dyl.) kommer i kontakt med livsmedlen. Där så krävs skall maskiner vara 

konstruerade och tillverkade så att det fortlöpande kan kontrolleras att detta krav 

efterlevs.” 

 

h) ”Maskiner avsedda för användning tillsammans med livsmedel, kosmetiska och 

hygieniska produkter eller läkemedel ska vara konstruerade och tillverkade så att risker 

för infektioner, sjukdom eller smitta inte uppstår.”  

 

                                                                                                                                                 
21 Arbetsmiljöverket, (www.av.se/dokument/afs/AFS1993_10.pdf) 
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i) ”Bruksanvisningen för en maskin för bearbetning och hantering av livsmedel och 

maskiner avsedda för kosmetiska och hygieniska produkter eller läkemedel ska ange vilka 

produkter och metoder för rengöring, desinfektion och sköljning som rekommenderas, 

inte enbart för lättåtkomliga områden utan även för områden till vilka åtkomst är omöjlig 

eller olämplig.” 

6.2 Jämförelse med nuvarande maskin 

Efter framtagandet av de mest relevanta punkterna i maskindirektiven (se avsnitt 6.1) 

kunde den gamla multiväxelns konstruktion jämföras med de olika punkterna. Resultatet 

av denna jämförelse som gav ytterligare några punkter att förbättra kan ses i tabell 3 

nedan.  

 

Bestämmelse Uppfyller Förklaring 

  a) Ja 
I maskinen kan inget komma i kontakt med själva 

livsmedlet 

  b) Nej Svårt att rengöra med fortsatt god funktion av 

      multiväxeln. 

  c) Ja Skruvar och muttrar används endast där de behövs 

      för funktionen annars används svetsfogar. 

  d) Nej Svårt att rengöra utan att vatten tränger in i motor. 

  e) Nej Vätskor som kommer in bakom nedmatningsbanden  

      kräver isärtagning för att kunna rengöras. 

  f) Nej Banden skapar glipor som är svåra att rengöra. 

  g) Nej 

Placeringen av smörjnipplarna
22

 leder vid dålig 

rengöring till att smörjmedel smutsar ner paketen 

       

  h) Ja 
I maskinen kan inget komma i kontakt med själva 

livsmedlet 

  i) Vet ej Dokumentation saknas 

 

 

                                                      
22 Smörjnipplar används för att smörja rörande delar. 

Tabell  3.Visar jämförelsen mellan de mest 
relevanta punkterna ur maskindirektiven och den 
gamla multiväxeln. 
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6.3 Utvärdering  

Rengöring 

De problem som framkommit är att det är svårt att rengöra  

multiväxeln med de rengöringsverktyg23 som finns utan  

att skada känsliga delar, t.ex. som att spruta vatten rakt på  

motorer som är känsliga mot detta (figur 32). Genom de 

slutgiltiga förslagen i avsnitt 4.3 ges en konstruktion som 

står emot påfrestningarna från rengöring.  

 

 

 

 

Smörjning 

De nya konstruktionsförslagen ger en ny  

modell vilken ej kräver smörjning. Detta leder 

till att smuts som föregående maskin drog åt  

sig kan undvikas (figur 33). 

 

 

 

 

Konstruktion 

Vid framtagande av en multiväxeln måste konstruktionen kontrolleras så att smutsfickor 

ej förekommer då detta starkt bidrar till en ohygienisk maskin (figur 34 och 35). 

 

                                                      
23 Till rengöring används en högtryckstvätt för att tvätta bort skummet. 

Figur 32. Bakifrån 
multiväxeln är det svårt att 
göra rent utan att skada 
motorerna 

Figur 33. Vid smörjning kommer fett 
ut som sedan ligger kvar och drar till 
sig smuts. 

Figur 34. Om inte 
multiväxeln justeras ofta 
åker banden upp eller ned 
på spännrullen och bildar 
smutsfickor. 

Figur 35. Här kan man se 
glipan som bildas mellan 
band samt nedtagararm.  
-Området inringat. 
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7 Sammanställning 

7.1 Konstruktion 

Den rekommenderade konstruktionen (figur 36) har i sin slutgiltiga form helt anpassats 

efter önskemålen från kravspecifikationen (se avsnitt 2). Förslaget manövreras med 

handkraft samt innehåller ej delar som behöver konstanta tillsatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Material 

För att konstruktionen ska klara av miljön som råder krävs ett material som har det 

rostfria stålet 1.4301:s egenskaper eller bättre. Aluminium har ej undersökts då det i 

produktbladet för skumrengöringsmedlet rekommenderas att ej användas. 

7.3 Föreskrifter 

Föreskrifterna som styr utformningen av konstruktionen kan läsas i bilaga 5. Dessa 

föreskrifter tar speciellt upp maskiner för livsmedelsmiljö. Vid konstruktion av en ny 

multiväxel måste dessa bestämmelser uppfyllas. 

Figur 36. Sammanställningen av rapportens rekommendationer kan ses här, 
insvängningen och nedtagaren samt den gasfjäder  som ska lyfta hela 
konstruktionen. Nere till vänster syns även en plastrulle.  
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8 Fortsatt arbete 

Efter slutförandet av denna rapport finns fortfarande vissa frågeställningar kvar samt 

möjligheten att arbeta vidare utifrån resultatet. Nedan listas de funderingar som 

framkommit vid rapportens avslutande samt tankar inför en fortsättning. 

 

 

• Vidare kontroll av ämnen i skumrengöringen då denna innehåller frätande ämnen 

som strider mot rekommendationen av material som står i dess produktblad. 

 

• Kontroll av de plastrullar som rekommenderas då på grund av oklarheterna med 

rengöringsskummets innehåll är svårt att fastställa rullarnas livslängd. 

 

• Allmän kontroll av ingående delar och material med avseende på livslängden som 

är satt till 15 år.  

 

• Använda sig av de rekommendationer som ges av denna rapport för att bygga en 

ny multiväxel. 
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9 Diskussion 

Genom att skriva denna rapport har jag fått en bra inblick i vad som krävs vid en 

ombyggnation av en befintlig maskin. Arbetet har visat mig vikten av en bra planering då 

jag genom detta har haft kontroll över rapportens framställning även om det på detta 

område finns mycket att lära. Jag har försökt att få med flera olika metoder vid 

undersökning av konstruktionen då jag genom detta inte låser upp mig vid ett visst ämne 

utan får en bredd i rapporten som jag hoppas blir uppskattad. 

 

Kontakten med olika företag samt berörda personer har varit mycket givande och 

verkligen ökat mitt intresse för ett yrkesliv med denna inriktning.  

 

Uppgiften har under projektets gång känts mycket givande då jag under flera år varit 

anställd vid Gefleortens Mejeriförening och många gånger varit i kontakt med 

multiväxeln som jag nu granskat. Multiväxeln har länge varit ett av de större problemen i 

Mejeriets produktion vilket gav rapporten större mening. 

 

Med rapporten i ryggen kommer nu arbetet fortsätta för att i slutänden ge en testmodell 

att sätta in i mejeriets produktion.  
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Bilaga 2  Faktainsamling 

 

Fotodokumentationen nedan utfördes den 6 april 2009 

 

 Multiväxlarnas placering och utseende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiväxel 1 

 

Multiväxel 2 

Figur 1. Visar multiväxel 1 och 2 
samt den omgivande miljön. 

Figur 2. Inloppet i multiväxel 2. Figur 3. Multiväxel 2 sedd  
ovanifrån. 
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Bevakning av maskinen i produktion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Multiväxel 2 med paket i nedtagaren. 

Figur 4. Multiväxel 2 sedd bakifrån. Figur 5. Multiväxel 2 sedd bakifrån med 
paket som fastnat i maskinen och bildar en 
kö. 
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Bilaga 3  Rengörings- samt smörjmedel 

 

Vid rengöring av mejeriets förpackningsmaskiner använder man ett skum som sedan 

sköljs av med vatten. Även smörjning av paketbanor förekommer med hjälp av ett 

smörjmedel som sprutas på banan och ger paketen en mer friktionsfri gång samt att 

paketen slits mindre. För att utreda vilken inverkan skummet och smörjmedlet kan ha på 

den nya multiväxelns material studerades de använda medlens produktblad. 

Produktbladen hämtades på tillverkarens24 hemsida, båda medlen användes den  

2 juni, 2009. 

 

Skumrengöring 

P3-topax M 55 

 

Beskrivning 
Flytande, alkaliskt rengöringsmedel med klor till 

skumrengöring inom livsmedelsindustrin. 

 

Produktfördelar  • Utomordentlig till borttagning av proteiner och fett 

• Lämplig till hårt nedsmutsade eller missfärgade ytor 

• Effektiv mot mögel 

Egenskaper 

Koncentrat   Utseende:   Klar gulaktig vätska * 

Förvaring:   -19°C till + 40°C 

Hållbarhet:   Min. 6 månader 

Löslighet:   Fullständigt löslig i vatten. 

Densitet/20°C:  1,130 − 1,170 g/cm3 * 

P-innehåll:   0,1%  

N-innehåll:   0,17% 

COD:   89 − 109 mg 02/g 

Flampunkt:  > 100°C 

Brukslösning  pH:   11,8 − 12,8 * 

(1%, 20°C, demineraliserat vatten) 

Skumkaraktäristik:        Skummande, inte lämplig till CIP 
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* Parameter för användning vid leveranskontroll 

 

Innehållsdeklaration  Kaliumhydroxid, natriumhypochlorit, nonjoniska tensider 

och fosfonat. 

 

Korrosionsförhållande  Vid rekommenderat användningssätt är P3-topax M 55 

förenligt med 

 

• Metall:   Rostfritt stål, järn, zink. 

• Plast:  Oxidations- och alkalibeständig som tex PTFE, PVDF, 

hård-PVC. 

• Packningar:   Oxidations- och alkalibeständig som t ex NBR, EPDM. 

• Övriga material:  Glas, emalj. 

 

Användning 
P3-topax M 55 används till rengöring vid skumrengöring på inventarier 

och anläggningar på slakterier, fiskeindustrin och annan 

livsmedelsindustri.  

 

P3-topax M 55 har goda fettlösande egenskaper och är lämplig för 

rengöring av mycket smutsiga eller missfärgade ytor. Produkten är lämplig 

till användning i lågtryckssytem, som t ex P3-Topax Hygien System. 

 

P3-topax M 55 bör inte användas på aluminium. 

 

Dosering:   1 - 5% 

(0,9 - 4,3 dl P3-topax M 55 till 10 l vatten) 

Användningstemperatur:  Kallt till 60 grader 

Verkningstid:  5 - 15 minuter. Undvik intorkning, då 

rengöringseffekten härmed försvinner. 

 

Efter avslutad rengöring skall alla ytor som kan komma i kontakt med 

livsmedel, eftersköljas grundligt med vatten. 

Kontroll 
Koncentrationen av P3-topax M 55 kan bestämmas med 

konduktivitetsmätning eller titrering. 

                                                                                                                                                 
24 Ecolab, (www.ecolab.se) 
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Se ev. särskild kurva eller titrerföreskrift 

Titrerfaktor:   0,270 

Förlag:   20 ml brukslösning 

Indikator:   fenolftalein 

Titrervätska:  0,1 N saltsyra (HCI) 

 

Säkerhet  
Faromärkningen på P3-topax M 55 är: Frätande (C) 

För relevanta risk- och säkerhetsfraser hänvisas till tillhörande 

säkerhetsdatablad. 

 

Uppgifterna i detta produktdatablad grundas på våra nuvarande kunskaper och 

erfarenheter. De utgör inte bindande försäkran för någon bestämd egenskap eller för 

lämpligheten för något speciellt ändamål. Vidare, på grund av att ett flertal parametrar 

kan påverka användningen av våra produkter, fritages inte användaren från att själv 

undersöka produktens lämplighet och att vidta erforderliga 

säkerhetsåtgärder. Dessutom skall eventuella patentintrång förhindras. 

 

 

Bansmörjning 

P3-lubostar CP 

 

Beskrivning 

Flytande tvålfritt bandsmörjningsmedel till band för 

pappkartonger inom livsmedelsindustrin 

 

Produktfördelar 

• Speciellt bra smörjeffekt vid transport av pappkartonger 

• Passar alla vattenhårdheter 

• Låg dosering 

• Fosfatfri 

 

Egenskaper 

Koncentrat   Utseende:   Vitaktig vätska * 

Förvaring:   -2°C till 40°C 

Hållbarhet:   min. 2 år 
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Löslighet:   Fullständigt löslig i vatten 

Densitet/20°C:  0,98 − 1,02 g/cm³ * 

P-innehåll:   0,00% 

N-innehåll:   0,04% 

COD:   135 – 155 mg O2/g 

Flampunkt:   > 100°C 

 

Brukslösning  pH:   7,1 − 7,5 * 

(1%, 20°C, demineraliserat vatten) 

Skumkaraktäristik:  Ej skummande 

* Parameter för användning vid leveranskontroll 

 

Innehållsdeklaration  Silikonföreningar och konserveringsmedel. 

 

Korrosion Vid rekommenderat användningssätt är P3-lubostar CP 

förenligt med: 

 

• Metall   Rostfritt stål, aluminium, koppar och mässing. 

• Plast  PE, PP, PA och polyacrylat samt co- och blockpolymerer. 

• Packningar   Buna, NBR, SBR och EPT. 

 

Användning  

P3-lubostar CP används till smörjning av alla typer av transportband, 

som t e x material av rostfritt stål, kromnickelstål och plast samt 

används primärt vid transport av pappkartonger. 

 

P3-lubostar CP doseras med en koncentration om 0,1 – 0,4% vid en 

kontinuerlig eller intervall dosering. Effektiviteten av produkten är 

beroende av temperatur och vattenkvalitet. 

 

P3-lubostar CP kan användas i alla former av bandsmörjningssystem 

(droppsystem, doppningssystem samt centrala smörjsystem). Före 

ett byte till P3-lubostar CP skall bandsmörjningssystemet rengöras 

grundligt och sammanblandning med andra produkter bör undvikas. 
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Kontroll  

Koncentrationen av P3-lubostar CP kan bestämmas med hjälp av 

följande uträkning: 

CPlubostar -P3 %
period sammaunder  gd vattenmängFörbruknin

100 x (liter) CPlubostar -P3 av gFörbruknin
=  

Säkerhet   

Faromärkningen på P3-lubostar CP är: Ingen faromärkning 

För relevanta risk- och säkerhetsfraser hänvisas till tillhörande 16- 

punkters varuinformationsblad. 

 

Uppgifterna i detta produktdatablad grundas på våra nuvarande kunskaper och 

erfarenheter. De utgör inte bindande försäkran för någon 

bestämd egenskap eller för lämpligheten för något speciellt ändamål. Vidare, på grund av 

att ett flertal parametrar kan påverka 

användningen av våra produkter, fritages inte användaren från att själv undersöka 

produktens lämplighet och att vidta erforderliga 

säkerhetsåtgärder. Dessutom skall eventuella patentintrång förhindras.  

 

Sammanställning 

 

Ur tillverkarens produktblad kan läsas att man i båda fall rekommenderar rostfritt som 

material, alltså inte rostfritt/syrafast, (se avsnitt korrosion i respektive produktblad). 

Denna rekommendation anses tillräcklig för att välja rostfritt stål av typ 1.4301 som 

material till multiväxeln, vilket minskar totalkostnaden.
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Bilaga 4  Föreskrifter 

 

Nedan följer utdrag ur de föreskrifter som behandlar maskiner i livsmedelsbranschen. 

 

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Utkom från trycket den 5 oktober 1993 
AFS 1993:10 
 

MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA 
ANORDNINGAR 
Beslutad den 19 augusti 1993 
(Ändringar införda t.o.m. 2000-12-15) 
 

Avsnitt 2.  
Grundläggande hälso- och säkerhetskrav för vissa 
maskinkategorier 
 

2.1 Maskiner för bearbetning och hantering av livsmedel 

Maskiner avsedda för beredning och bearbetning av livsmedel (t.ex. tillagning, kylning, 

upptining, tvättning, hantering, förpackning, lagring, transport eller distribution) skall 

vara konstruerade och tillverkade så att risk för infektioner, sjukdom eller smitta undviks. 

Följande hygienbestämmelser skall iakttas: 

a) Maskiner skall vara konstruerade och tillverkade så att material som är eller avses 

komma i kontakt med livsmedlen kan rengöras före varje användningstillfälle. 

b) Alla ytor och fogar skall vara släta och får inte ha några upphöjningar eller sprickor 

där organiskt material kan fastna. 

c) Hopfogningar skall vara utförda så att utstående delar, kanter och försänkningar görs så 

små som möjligt. De bör företrädesvis utföras med svetsning eller kontinuerlig 

sammanfogning. Skruvar, skruvhuvuden och nitar får inte användas, förutom då det inte 

kan undvikas av tekniska skäl. 

d) Alla ytor som är i kontakt med livsmedel skall lätt kunna rengöras och desinficeras, 

där så är möjligt efter avlägsnande av lätt demonterbara delar. Inre ytor skall ha tillräcklig 

rundningsradie för att tillåta noggrann rengöring. 

e) Vätskor och gaser från livsmedel liksom för rengöring, desinfektion och sköljning bör 

utan hinder kunna tömmas ur maskinen (eventuellt i så kallat "rengöringsläge"). 

f) Maskiner skall vara konstruerade och tillverkade så att vätskor eller levande varelser, i 

synnerhet insekter, förhindras tränga in i maskinen, eller organiskt material ansamlas på 
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ställen som inte kan rengöras (t.ex. för maskiner som inte är monterade på fötter eller 

hjul, genom tätning mellan maskinen och dess sockel eller genom användning av slutna 

enheter osv.). 

g) Maskiner skall vara konstruerade och tillverkade så att inga bisubstanser (t.ex. 

smörjmedel el.dyl.) kommer i kontakt med livsmedlen. Där så krävs skall maskiner vara 

konstruerade och tillverkade så att det fortlöpande kan kontrolleras att detta krav 

efterlevs. 

Anvisningar 

Förutom den information som krävs enligt avsnitt 1 skall anvisningarna rekommendera 

produkter och metoder för rengöring, desinfektion och sköljning (inte enbart av 

lättåtkomliga områden, utan även för områden till vilka tillträde är omöjligt eller 

olämpligt, t.ex. rör som måste rengöras på platsen). 
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Maskiner 

 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna 

råd om tillämpningen av föreskrifterna 

AFS 2008:3 

 

Avsnitt 2. 

Ytterligare grundläggande hälso- och säkerhetskrav för 

vissa maskinkategorier 

 

Maskiner för bearbetning och hantering av livsmedel, maskiner avsedda för kosmetiska 

och hygieniska produkter eller läkemedel, handhållna eller handstyrda maskiner, 

bultpistoler och andra bärbara slagmaskiner samt maskiner för bearbetning av trä och 

material med liknande fysiska egenskaper ska uppfylla samtliga grundläggande hälso- 

och säkerhetskrav som anges i detta kapitel (se allmänna principer, punkt 4). 

 

2.1 Maskiner för bearbetning och hantering av livsmedel och 

maskiner avsedda för kosmetiska och hygieniska produkter eller 

läkemedel 

2.1.1 Allmänt 

Maskiner avsedda för användning tillsammans med livsmedel, kosmetiska och hygieniska 

produkter eller läkemedel ska vara konstruerade och tillverkade så att risker för 

infektioner, sjukdom eller smitta inte uppstår. Följande bestämmelser ska iakttas: 

a) Material som kommer eller avses komma i kontakt med livsmedel, kosmetiska 

och hygieniska produkter eller läkemedel ska uppfylla de villkor som anges i tillämpliga 

direktiv. Maskinen ska vara konstruerad och  kontrollerad så att dessa material kan 

rengöras före varje användningstillfälle, och när detta inte är möjligt ska engångsdelar 

användas. 

b) Alla ytor som kommer i kontakt med livsmedel, kosmetiska och hygieniska 

produkter eller läkemedel ska, bortsett från engångsdelar, 

– vara släta och får varken ha några upphöjningar eller sprickor där organiskt 

material kan fastna; samma sak gäller för fogar mellan två ytor, 

– vara konstruerade och tillverkade så att utstående delar, kanter och försänkningar 

är så få som möjligt, 
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– lätt kunna rengöras och desinficeras, där så är nödvändigt efter avlägsnande 

av lätt demonterbara delar. Inre ytor ska ha tillräcklig rundningsradie 

för att medge noggrann rengöring. 

c) Vätskor, gaser och aerosoler från livsmedel, kosmetiska produkter eller läkemedel samt 

från rengörings-, desinfektions- och sköljningsvätskor bör utan hinder kunna avlägsnas 

helt ur maskinen (om möjligt i ”rengöringsläge”). 

d) Maskiner ska vara konstruerade och tillverkade så att substanser eller levande varelser, 

i synnerhet insekter, inte kan tränga in i maskinen, eller så att organiskt material inte 

ansamlas på ställen som inte kan rengöras. 

e) Maskiner ska vara konstruerade och tillverkade så att inga hälsofarliga bisubstanser, 

däribland de smörjmedel som används, kommer i kontakt med livsmedel, kosmetiska och 

hygieniska produkter eller läkemedel. Där så krävs ska maskiner vara konstruerade och 

tillverkade så att det fortlöpande kan kontrolleras att detta krav uppfylls. 

2.1.2 Bruksanvisning 

Bruksanvisningen för en maskin för bearbetning och hantering av livsmedel och maskiner 

avsedda för kosmetiska och hygieniska produkter eller läkemedel ska ange vilka 

produkter och metoder för rengöring, desinfektion och sköljning som rekommenderas, 

inte enbart för lättåtkomliga områden utan även för områden till vilka åtkomst är omöjlig 

eller olämplig. 

 

 

 


