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Sammanfattning 

Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå tillverkar kraftliner med sina två pappersmaskiner. I 

dagsläget transporteras tamborer, rullar med kraftliner, mellan pappersmaskinerna till 

rullmaskinerna med traverser. Traversanvändningen i produktion ger slitage med hög 

underhållskostnad som följd, vilket de vill minska. Detta examensarbete utförs för att 

erhålla en marknadsundersökning på alternativa transportsystem. I undersökningen jämförs 

kostnaderna för alternativens system mot kostnaderna för det befintliga systemet. 

Underhållskostnaden för de två befintliga traverssystem blev 996 400 SEK/år, vilket är en 

medelsumma för åren 2005-2009. I medelsumman är förebyggande åtgärder inräknade. Då 

Smurfit Kappa är med i programmet för energieffektivisering, PFE, måste 

energiförbrukningen tas i beaktning vid val av ny utrustning. Är årsförbrukningen lägre än 

30 MWh så behövs inte PFE tas i beaktning, vilket den är i detta fall. Så den jämförbara 

totalkostnaden för traverserna per år är underhållskostnaden. 

De lösningsalternativ som har undersökts bygger på två olika tekniska principer. Antingen 

med räls mellan maskinerna som tamborerna dras fram på eller att tamborerna förflyttas 

med autotruck som kör mellan maskinerna helt fritt på golvet. De olika principerna skiljer 

mycket i investeringskostnad. De företag som ingår i undersökningen är Voith AG, Metso 

Corporation, Trancel System AB och AB Solving OY. Voith och Metso är två stora 

utrustningstillverkare till bland annat pappersindustrin, Voith är från Tyskland och Metso 

från Finland. Trancel är ett företag från Sverige som är specialiserade på materialhantering 

för pappersindustrin. Solving är ett företag från Finland som är specialiserade på transport 

av tunga laster. 

 

Eftersom de alternativen som undersökts inte ger en helautomatisk lösning som klarar 

återtransport av tomma rullar, tamborjärn, har en blandad lösning med utrustning från två 

företag slagits ihop till ett alternativ.  

 

Investeringskostnaden för ett nytt system varierar mellan 7-57 miljoner SEK, vilket ger en 

pay back-tid på 8-79 år. Detta är väldigt lång tid så investeringskostnaden för nya traverser 

undersöktes, i syfte för att kunna jämföra LCC-kostnaden.  

Den dyraste är den blandade lösningen som ger en helautomatiserad hantering.
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Abstract 

Smurfit Kappa Kraftliner in Piteå produces Kraftliner with their two paper machines. 

Today tambors, which are rolls with Kraftliner, are transported from paper machines to roll 

machines by use of overhead cranes. The use of overhead cranes in the production leads to 

high costs for maintenance due to wear of the equipment, which is what they want to 

eliminate. This master thesis is carried out in order to acquire a market research on 

alternative transport systems. In the research the costs for alternative systems and the costs 

for use of overhead cranes are compared.  

996 400 SEK/year are the cost for maintenance for the two overhead crane systems, which 

is an average cost for the years 2005-2009. In the average cost preventive actions are 

included. Due to the fact that Smurfit Kappa takes part in the program of energy efficiency, 

PFE, the energy consumption must be taken into account when new equipment is 

investigated. If the annual consumption is below 30 MWh, the PFE does not have to be 

taken into account, which it is in this case. So the cost for maintenance is the comparable 

annual total cost for the overhead cranes.  

The alternative solutions that has been investigates are based on two different technical 

principles. Either with rails between the machines that the tambors can be transported on, 

or with an auto truck that moves totally free on the floor between the machines. These two 

different principles are distinguished in terms of investment costs. The companies that are 

included in the research are Voith AG, Metso Corporation, Trancel System AB and AB 

Solving OY. Voith and Metso are two big equipment manufacturers to the paper industry 

and other industries, Voith are from Germany and Metso from Finland. Trancel is a 

company from Sweden that is specialized on material handling for the paper industry.   

Solving is a company from Finland that is specialized on transportations for heavy loads. 

 

Since the alternative solutions that are investigated does not give a total automatic solution 

that can handle return transport for empty tambours, reel spools, a mixed solution with 

equipment from two companies has been merged into one alternative solution. 

 

The investment costs for a new system varies between 7-57 million SEK, which gives a 

pay back-time of 8-79 years. This is a quite long time so the investment costs for two new 

overhead cranes were investigated, in the purpose to be able to compare the LCC-costs. 

The most expensive system is the mixed solution that gives a totally automatic handling. 
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Förord 
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1 Inledning 

Här beskrivs examensarbetets bakgrund, dess syfte och mål. Även en företagspresentation 

ingår. 

1.1 Bakgrund 

Smurfit Kappa Kraftliner Piteå vill ersätta befintliga produktionstraverser, som finns på 

deras två linjer. Traverserna används i produktionen för transport av tamborer. En tambor 

är en stor pappersrulle med diameter på 3 meter, bredd på 9 meter och en vikt på 40-45 ton. 

Tamborer transporteras mellan pappersmaskinerna, PM, och rullmaskinerna, RM. 

Rullmaskinen rullar av pappret och skär det i beställda bredder och längder och rullar upp 

pappret igen. Traverserna ska ersättas med någon typ av automatisk transportör. Detta jobb 

utförs för att minska slitaget på traverserna. I dagsläget under normal produktionstakt fyller 

pappersmaskinen två tamborer på 45 minuter.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ta fram förslag på hur transporteringen av tamborer kan 

ske från pappersmaskinen till rullmaskinen för båda linjerna. Transporten ska bli 

automatiserad likaväl som lyftet från pappersmaskinen samt lyftet till rullmaskinen. 

Examensarbetet omfattar även att göra en kostnadsberäkning av vad det skulle kosta att 

implementera lösningarna. Inom examensarbetet ska även förslag för återtransporten av 

tomma tamborer till pappersmaskinen tas med. Slutligen ska en ekonomisk kalkyl göras på 

kostnadsbesparingarna, det innebär att när traverserna används mindre så leder det till 

mindre slitage. Dessa ska sedan jämföras mot kostnaden för att implementera 

transportanordningen och därmed få ut en pay back-tid för varje förslag. 

 

1.3 Företagspresentation 

Smurfit Kappa Kraftliner Piteå ingår i Smurfit Kappa Group, ett företag som bildades efter 

en fusion mellan Jefferson Smurfit och Kappa Packaging i december 2005. Smurfit Kappa 

Group är med en omsättning på mer än 7 miljarder euro och med mer än 40 000 anställda 

marknadsledande inom pappersbaserade förpackningar. Företaget har 339 enheter i Europa 
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och 75 enheter i Latinamerika. Smurfit Kappa Group är i Europa uppdelad i tre 

affärsenheter. Piteåfabriken ingår i Pappersdivisionen, de övriga är Wellpappdivisionen 

och Specialproduktdivisionen. 

  

Smurfit Kappa Kraftliner Piteå har kapacitet att årligen tillverka 700 000 ton brun och ytvit 

kraftliner, ett baspapper för tillverkning av högklassig wellpapp. Kraftlinern tillverkas 

huvudsakligen av ny vedråvara.  

Anläggningen består av en sulfatfabrik med två barrmassalinjer, en lövmassalinje med 

blekeri, en returfiberanläggning samt två pappersmaskiner. Omsättningen ligger på 3,3 

miljarder kronor per år och antalet anställda är ca 600 personer. Piteå fabrikens kunder är 

tillverkare av förpackningar gjorda av wellpapp. Kraftlinern från Smurfit Kappa levereras 

huvudsakligen till kunder i Skandinavien och nordvästra Europa. 90 % av produktion 

exporteras. Kraftliner används till wellpappens plana ytskikt, ses i Figur 1. Mellanskiktet 

görs av fluting och basskiktet av testliner, båda dessa skikt är returfiberbaserade. Figur 1 

visar vilket skikt som är vad i wellpapp.  

 

 
Figur 1. De olika skikten i wellpapp 

 

Fabriken byggdes mellan 1959 och 1962. Dess kapacitet var från början 100 000 ton/år. 

Efter 10 år, 1972, fördubblades produktionen när pappersmaskin 2 togs i drift. Kapaciteten 

har ständigt ökat genom investeringar och förbättringar genom åren och 2001 var 

kapaciteten uppe i 642 000 ton/år. Ytterliggare investeringar under 2002 gjorde att 

kapaciteten år 2003 uppgick till 700 000 ton/år. År 2004 togs den biologiska reningen av 

avloppsvatten i drift och miljötillståndet höjdes till 750 000 ton/år. Under 2005-2006 

genomfördes den största enskilda investeringen i fabrikens historia, den nya 

biobränslepannan byggdes och togs i drift våren 2007. Det innebar att andelen 

egenproducerad el ökade från 35 % till 50 % [1]. 
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Figur 2 visar fabrikens råvaruförbrukning för att framställa en viss mängd kraftliner samt 

biprodukter. Den visar även vilka utsläpp fabriken ger ifrån sig till luft och vatten. 

Mängden angett i Figur 2 är en normal produktionsdag. 

 
Figur 2. Produktionsflöde per dag 
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2 Befintligt transportsystem 

Dagens förflyttning av tamborer mellan pappersmaskin, PM, och rullmaskin, RM, utförs 

av traverser. När en full tambor stöts ut ur rullstolen i pappersmaskinen rullar tamboren på 

ett stativ där den rullar mot en stopp. Där åker bromsar upp och stoppar rotationen på 

tamboren. När rotationen är stoppad plockas den upp av en travers och förflyttas till 

rullmaskinens rullbock, eller placeras på tamborstället, som är mitt mellan maskinerna, om 

det redan är en tambor i rullbocken.  

När den fulla tamboren är placerad i rullbocken har redan den tomma tamboren stötts ut på 

rullmaskinens stativ. Där plockar traversen sedan upp den tomma tamboren.  

Den fraktas då antingen direkt till pappersmaskinens tambormagasin eller till ett ställ 

framför pappersmaskinen där överblivet papper rullas av, sedan upp i pappersmaskinens 

tambormagasin. Se Bilaga 1 för layoutritningar för PM1:s, pappersmaskin 1:s, sida och 

PM2:s, pappersmaskin 2:s, sida samt sidovy för båda pappersmaskinerna. Lasermätning 

utfördes mellan pappersmaskin och rullmaskin på båda linjerna, detta för att få fram 

golvens lutning. I bilaga 2 kan en 3D modellerad full och tom tambor ses samt ritning för 

tambor. En tom tambor kallas bland annat för moderjärn, tamborjärn, och väger nästan 8 

ton. En full tambor väger upp mot 40-45 ton. 

 

2.1 Kostnad 

För att ta reda på hur lång pay back-tid som ett nytt system får, måste kostnaderna för det 

befintliga transportanordningen tas fram. Dessa kostnader är uppdelade i driftkostnader, 

underhållskostnader och förebyggandeåtgärder samt kostnader för produktionsbortfall.  

 

2.1.1 Driftkostnad 

Driftkostnaden för en travers är dess elförbrukning. För att beräkna driftkostnaden 

behövdes historik om elpriset tas fram. Tabell 1 visar medelpriserna för el från 2005 till 

och med 2009, dessa uppgifter är hämtade från nordpools hemsida [2]. För att kunna ta 

med år 2009 behövdes ett professionell utlåtande om hur elpriset kommer att ändras under 

detta år.  

Telge Energi förutspår att elpriset kommer att sjunka med 20 % under 2009 jämfört med 

2008[3]. 
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Tabell 1. Elpriser för åren 2005 till 2010 

År SEK/MWh 

2005 273 

2006 450 

2007 259 

2008 431 

2009 394 

 

För att få fram traversernas energiförbrukning mättes inledningsvis körtiden. För att få 

fram produktionstraversens körtid per år mättes tiden det tar att transportera en full tambor 

från pappersmaskinens stativ till rullmaskinens rullbock. Även att transportera tillbaka en 

tom tambor från rullmaskinens stativ till pappersmaskinens tambormagasin räknades in i 

körtiden, i Tabell 2 är körtiderna listade. 

  

Tabell 2. Traverskörning per tambor 

Körning Tid [Sekunder] 

Lyfter upp tambor vid PM 30 

Långåk, kör mot RM 30 

Tväråk, sidledsförflyttning 15 

Sänker ner tambor vid RM 30 

Lyfter upp tamborjärn vid RM 30 

Tväråk, sidledsförflyttning 15 

Långåk, kör mot PM 30 

Sänker ner tamborjärn vid PM 30 

 

Produktionstraverserna förflyttar 64 fulla tamborer från pappersmaskinen till rullmaskinen 

per dag. Det är samma takt på båda sidorna, pappersmaskin 1 och pappersmaskin 2. 

För att få fram energiförbrukningen per år multiplicerades den uppmätta körningstiden per 

år i timmar med den märkta effekten på elmotorerna, Tabell 3. 
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Tabell 3. Märkeffekt på traversmotorer 

Motor Effekt [kW] 

Tralla 30 

Långåk 4 

Tväråk 1,5 

 

Effektförbrukningen per år multiplicerades sedan med elpriset för åren 2005 till och med 

2009 för att få fram den årliga driftkostnaden per produktionstravers. Eftersom det är två 

produktionstraverser multiplicerades elkostnaden med två för att erhålla den totala 

elkostnaden. Se Tabell 4 för resultatet. Medelkostnaden för åren 2005 till och med 2009 

blev 18 080 SEK. 

  

Tabell 4. Driftkostnad per år 

År 

Effektförbrukning 

[KWh] 

Elpris 

[SEK/KWh] Elkostnad travers/år 

Total 

elkostnad/år 

2009 25 140 0,394 9 900 19 800 

2008 25 140 0,431 10 800 21 600 

2007 25 140 0,259 6 500 13 000 

2006 25 140 0,447 11 200 22 400 

2005 25 140 0,272 6 800 13 600 

 

2.1.2 Underhållskostnad och förebyggandeåtgärder 

För varje produktionstravers togs underhållskostnaden fram genom Smurfit Kappa 

Kraftliner Piteås program Diveport. För att få fram fakta ur Diveport utfördes en utbildning 

i programmet[100]. För att hitta underhållskostnaden för en travers i Diveport användes 

traversens platsnummer. Produktionstraversen på pappersmaskin 1:s sida har platsnumret 

09200, och pappersmaskin 2:s 50007. 

För att erhålla en tillförlitlig genomsnittkostnad för underhållskostnaden undersöktes åren 

2005 till och med 2009. I Tabell 5 ses en sammanställning för varje år samt 

medelkostnaden. 2009 års underhållskostnad är uppskattad av kunnig personal för 

månaden december.  
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Tabell 5. Underhållskostnad för åren 2005 till och med 2009 för produktionstraverserna 

 Platsnummer 09200 50 007 

UR kostnad 2005 131 000 255 000 

UR kostnad 2006 265 000 518 000 

UR kostnad 2007 383 000 183 000 

UR kostnad 2008 290 000 327 000 

UR kostnad 2009 60 000 250 000 

Medel summa [SEK] 225 800 306 600 

 

Reservtraversernas underhållskostnad togs fram på samma sätt som för 

produktionstraverserna. I Tabell 6 ses en sammanställning för reservtraverserna. 

Pappersmaskin 1:s reservtravers har platsnummer 09260 och pappersmaskin 2 50005,2. 

 

Tabell 6. Underhållskostnad för åren 2005 till och med 2009 för reservtraverserna 

 Platsnummer 09 206 50 005,2 

UR kostnad 2005 277 000 31 000 

UR kostnad 2006 51 000 99 000 

UR kostnad 2007 128 000 165 000 

UR kostnad 2008 300 000 334 000 

UR kostnad 2009 110 000 85 000 

Medelsumma [SEK] 173 200 142 800 

 

Förebyggande åtgärder är byte av komponenter som har en beräknad livslängd. I Tabell 7 

ses traversernas komponenter som måste bytas inom ett bestämt antal år. 

 

Tabell 7. Livslängd på traversernas delar 

Platsnummer 09200 09206 50007 50005,2 

Tralla [år] 15 20 15 20 

Lyftväxel [år] 30 30 30 30 

El-utrustning [år] 20 20 20 20 

 

På varje travers finns det tre trallor, två stycken på 32 ton och en på 63 ton. Till varje tralla 

finns det en lyftväxel, totalt tre stycken på en travers. I el-utrustning ingår motorer, 

frekvensomriktare, kopplingar, m.m. Prisuppgifter för byte av tralla, lyftväxel och el-

utrustning är tagen från en konditionsanalysrapport utförd av Det Norske Veritas 

Inspection AB[4]. Priserna för dessa delar till varje travers delat på livslängden ses i Tabell 

8. Längst ner i Tabell 8 ses vad traverserna kostar i förebyggande åtgärder per år. 
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Tabell 8. Priserna på delarna fördelade på livslängden 

Platsnummer 09200 09206 50007 50005,2 

Tralla 32ton 73 000 55 000 73 000 55 000 

Tralla 32ton 73 000 55 000 73 000 55 000 

Tralla 63ton Ej i produktion Ej i produktion Ej i produktion Ej i produktion 

Lyftväxel 32ton 13 000 13 000 13 000 13 000 

Lyftväxel 32ton 13 000 13 000 13 000 13 000 

Lyftväxel 63ton Ej i produktion Ej i produktion Ej i produktion Ej i produktion 

El-utrustning 60 000 60 000 60 000 60 000 

Summa/år [SEK] 232 000 196 000 232 000 196 000 

 

Adderas medelsummorna underhållskostnad och förebyggande åtgärder med varandra fås 

den totala driftkostnaden för traverserna. Vilket ses i Tabell 9. 

 

Tabell 9. Total driftkostnad för traverserna 

Platsnummer 09200 09206 50007 50005,2 

Total driftkostnad/år [SEK] 457 800  369 200 538 600 338 800 

  

2.1.3 Produktionsbortfall 

Eftersom det finns en reservtravers som transporterar tamborer när den ordinarie är ur 

funktion blir det aldrig något produktionsbortfall. Det har aldrig inträffat att båda 

traverserna har varit trasiga samtidigt. 
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2.1.4 Totalkostnad 

Totalkostnaden är summan av driftkostnaden samt underhållskostnader och förebyggande 

åtgärder, ses i Tabell 10. Eftersom reservtraverserna kommer att vara kvar med den nya 

transportlösningen kan enbart produktionstraversernas kostnad användas för att beräkna 

pay back-tiden för den nya lösningen. Den årliga kostnaderna för båda 

produktionstraverserna blir då 1 016 200 SEK. 

 

Tabell 10. Totalkostnad för traverserna 

Platsnummer 09200 09206 50007 50005,2 

driftkostnad/år 457 800 369 200 538 600 338 800 

kostnad el/år 9 900 0 9 900 0 

produktionsbortfall 0 0 0 0 

Totalkostnad/år [SEK] 467 700 369 200 548 500 338 800 
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3 Programmet för energieffektivisering 

Programmet för energieffektivisering (PFE) riktar sig till svenska energiintensiva 

industriföretag. Företagen anmäler sig till ett femårigt program, ett deltagande som innebär 

att deras energiskatt på el reduceras. Förutsättningen är att företaget arbetar strukturerat 

med energifrågor och genomför effektiviserade åtgärder. Industriföretagen har möjlighet 

till ”dubbel vinst” genom skattebefrielse och på sikt, även lägre kostnader för 

energianvändningen.  

PFE:s positiva effekter är många; företag sänker sin energikostnad, programmet bidrar till 

ökad kunskap om energieffektivitet hos företagens anställda och miljöpåverkan minskar. 

Programmet är ett led i arbetet med att skapa ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart 

energisystem i Sverige där utvecklingen av industrin är en central fråga.  

Företagen står för drygt hälften av industrins förbrukning. 

Runt om i landet deltar i dag 110 företag och tillsammans använder de drygt 30 TWh el per 

år (inköpt och egenproducerad). Det motsvarar drygt en femtedel av den totala 

förbrukningen i Sverige och drygt hälften av industrins förbrukning. Det handlar om 

massa- och pappersindustrin, gruvindustrin, järn- och stålindustrin, kemikalieindustrin med 

flera.  

De flesta företag lämnade under år 2006 sin första redovisning till Energimyndigheten. 

Senast i september 2009 ska företagen lämna sin slutliga redovisning. Indikationer visar att 

det kommer handla om mycket stora besparingar i både elanvändning och annan 

energianvändning[5]. 

 

3.1 Rutin för inköp av elkrävande utrustning 

För att få delta i PFE krävs att företaget skapar och inför en rutin för hur inköp av 

elkrävande utrustning ska gå till enligt de krav som ställs. Genom att beakta utrustningens 

kostnader ur ett livscykelperspektiv synliggörs möjligheten att välja utrustning som är mer 

energieffektiv än standardutrustning, och därmed långsiktigt minska företagets 

elanvändning och elkostnader. 

Enligt PFE definieras elkrävande utrustning som sådan utrustning som använder minst 30 

MWh el per år. Exempel på sådan utrustning är motorer, pumpar och fläktar. Vid köp av 

större system av elkrävande utrustningar, till exempel en produktionslinje, kan detta oftast 

räknas till projekteringsrutinen PFE kräver. 
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PFE:s krav på rutinen för inköp innehåller två möjliga alternativ. Det första alternativet 

innebär att företaget väljer att köpa utrustning av högsta energieffektiva klass om 

merkostnaden för det energieffektiva alternativet är återbetald inom tre år. Det andra 

alternativet innebär att man utför en livscykelkostnadsberäkning för minst två alternativa 

utrustningar, ett konventionellt och minst ett energieffektivt alternativ, och en beräkning av 

återbetalningstiden för merkostnaden. Grundkravet är i detta fall att det energieffektiva 

alternativet ska väljas om återbetalningstiden för merkostnaden är högst tre år. 

 

3.2 Rutin för energieffektiv projektering 

Ytterligare ett krav på de företag som deltar i PFE är att de måste skapa och införa en rutin 

för hur energieffektiv projektering ska genomföras och följas upp. Projekteringsrutinen ska 

beskriva hur företaget arbetar med att identifiera och jämföra olika alternativa lösningar 

vid projektering. 

Företaget ska värdera livscykelkostnaden för olika alternativ vid en projektering. 

Investeringsbeslut ska tas med beaktande av genomförda livscykelkostnadsberäkningar 

samtidigt som krav på bibehållen driftsäkerhet, produktkvalitet med flera relevanta krav 

ska kunna uppfyllas. 

Projekteringar görs för olika typer av ombyggnationer, tillbyggnader, förändringar och 

renoveringar. Processen vid projektering innefattar flera olika faser, som till exempel 

förstudie, förprojektering, projektering, genomförande, idrifttagning samt utvärdering och 

verifiering. De fyra förstnämnda stegen av denna process innefattar en rad olika 

valsituationer som påverkar den slutliga energianvändningen, och det är väsentligt att 

beakta livscykelkostnaderna för det enskilda projektet så tidigt som möjligt. 

 

3.3 LCC-beräkning enligt PFE 

Livscykelkostnadskalkylering är ett verktyg som kan användas för att öka medvetenhet och 

kunskap om energianvändningens betydelse för totalkostnaden för en utrustning och som 

styrmedel för att nå en effektivare energianvändning.  

Livscykelkostnad(LCC) är ett begrepp som används för att värdera en utrustnings eller ett 

systems kostnad under hela dess livscykel. Definitionen av livscykelkostnad för en 

utrustning eller ett system är summan av investeringen (grundbetalningen), driftkostnader 

(i första hand energi), underhållskostnad och miljökostnad minus utrustningens restvärde. 
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Den vanligaste kalkylmetoden vid LCC-beräkning kallas nuvärdesmetoden. Denna metod 

går ut på att investeringsalternativens alla kostnader omräknas till tiden för investeringen. 

En annan kalkylmetod som också kan användas är annuitetsmetoden, som går ut på att 

investeringsalternativens alla kostnader omräknas till årligen lika stora belopp, så kallade 

annuiteter. Livscykelkostnaden enligt nuvärdesmetoden beräknas enligt nedanstående 

ekvation: 

LCC = I + LCCenergi + LCCunderhåll + LCCmiljö – R   

 

Där följande variabler uttrycker nuvärdet: 

I  investeringen 

LCCenergi  livscykelkostnaden för energi 

LCCunderhåll  livscykelkostnaden för underhåll 

LCCmiljö  livscykelkostnaden för miljörelaterade kostnader 

R  restvärdet 

 

 
Figur 3. Principiell illustration av beräkningsmetoden för livscykelkostnadskalkyl. 

 

Investeringen görs initialt och är normalt en engångskostnad. I investeringskostnaden kan 

förutom investeringsbeloppet även kostnader som är direkt eller indirekt relaterade till 

inköpet av utrustningen innefattas, t.ex. installations- och utbildningskostnader. I 

driftkostnad ingår främst energikostnad, men även andra driftskostnader kan innefattas. I 

underhållskostnad ingår allt underhåll som krävs för att en utrustning ska fungera över dess 

brukstid. Underhållskostnaden kan vara uppdelad i årliga och periodiska underhålls- och 

reparationskostnader. Miljökostnaden kan bestå av en avvecklingskostnad eller en kostnad 

att uppfylla miljöpolicyn med mera. Restvärdet slutligen är det värde utrustningen har vid 

slutet av brukstiden. 

 

3.4 Beräkning av återbetalningstid för merkostnad 

Återbetalningstiden av merkostnaden för PFE beräknas genom en rak pay back-beräkning. 

Merkostnaden är den eventuella högre investeringskostnad som den energieffektiva 
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utrustningen har i förhållande till den konventionella utrustningen. Återbetalningstiden för 

merkostnaden ska beräknas i förhållande till den minskade driftkostnad som det 

energieffektiva alternativet ger. Driftkostnaderna innefattar årliga energikostnader, 

dessutom får hänsyn tas till årliga skillnader i underhålls- och miljökostnader om dessa 

kostnader bedöms ha en betydande effekt. Däremot ska återbetalningstiden beräknas utan 

hänsyn till restvärde, kalkylräntan eller förväntad energiprisförändring. Återbetalningstiden 

beräknas enligt ekvation nedan. 

 

T = ∆I / ∆K 

 

Där variablerna är: 

T  återbetalningstiden, uttryckt i år. 

∆I den eventuella högre investeringskostnaden för den 

energieffektiva utrustningen i förhållande till 

investeringskostnaden för den konventionella utrustningen (Ie-

eff - Ikonv), uttrycks i SEK. 

∆K är skillnaden i driftkostnader för den energieffektiva 

utrustningen i förhållande till den konventionella utrustningen. 

(Främst energikostnad, vid skillnad i årlig kostnad för underhåll 

och miljö får även dessa kostnader räknas med). Uttrycks i 

SEK/år. 

 

PFE:s krav för inköp är att det energieffektiva alternativet ska väljas om 

återbetalningstiden för merkostnaden för den energieffektiva utrustningen är högst tre år. 

 

3.5 PFE-mall för LCC-beräkningar 

För att underlätta för PFE-företagen (och andra) att genomföra LCC-beräkningar och 

beräkning av återbetalningstid har Energimyndigheten låtit ta fram en mall för sådana 

beräkningar. Beräkningarna baseras på de två ekvationerna i kapitel 3.3 och 3.4. Resultatet 

av beräkningarna visas i tabellform, i stapeldiagram respektive i pajformsdiagram. 

Dessutom redovisar LCC-beräkningsprogrammet automatiskt vilket alternativ som har 

lägst livscykelkostnad och vilken återbetalningstid som det eller de energieffektiva 

alternativen har[6]. 
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4 Investeringskalkylering 

Investeringskalkylering är lönsamhetsbedömningar på lång sikt. Med lång sikt avses flera 

år, ibland 10-20 år fram i tiden. Avkastning på satsat kapital kan antingen komma i form av 

ökade intäkter eller i form av minskade kostnader[7]. 

 

Investeringar brukar främst förknippas med följande anläggningstillgångar: 

• Fastigheter 

• Maskiner 

• Inventarier 

 

4.1 Investeringsformer 

Det finns olika faktorer som kan leda till investeringar och dessa beror mycket på vilken 

bransch som företaget företräder. Generellt är det tre olika sorters investeringar som brukar 

vara aktuella för företag i tillverkningsbranschen[7]. 

 

Ersättningsinvestering 

En ersättningsinvestering innebär att företag köper in och ersätter befintlig utrustning för 

att upprätthålla produktionskapaciteten. 

 

Expansionsinvestering 

Investeringar syftar ofta till att öka lönsamheten. Detta kan ske genom investeringar som 

man gör för att sänka kostnaderna, rationaliseringsinvestering, i företaget. Lönsamheten 

kan också ökas genom investeringar som man gör för att höja intäkterna, intäktshöjande 

investeringar. 

 

Miljöinvestering 

Miljöfrågor har blivit allt mer viktigare för företag och miljöinvestering innebär att 

företaget förbättrar sin yttre och inre miljö på företaget. Dessa investeringar kan ha 

lönsamhetsförbättrande effekter men det primära syftet med en miljöinvestering är att 

förbättra miljön. 
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4.2 Kalkylering, grundbegrepp 

En kalkyl kan enkelt beskrivas som en kostnadsberäkning. Genom att göra 

investeringskalkyler kan företaget överblicka de aktuella investeringsalternativen, något 

som sedan underlättar beslutstagandet för en bra investering. Det finns ett antal 

grundbegrepp som bör kännas till för att en investeringskalkyl skall kunnas utformas[7]. 

 

Grundinvestering (G) 

Den totala summan som betalas när själva investeringen sker kallas för grundinvestering, 

Dess storlek kan bedömas med relativt stor säkerhet med hjälp av offerter. 

 

Inbetalningsöverskott (a) 

En investering medför ofta att företagets inbetalningar ökar genom att produktionen ökar 

och fler varor säljs. Ibland investerar man för att minska utbetalningarna, 

rationaliseringsinvesteringar. Inbetalningsöverskott är skillnaden mellan in- och 

utbetalningar. 

 

Restvärde (R) 

Vid slutet av den ekonomiska livslängden kan investeringen fortfarande ha ett visst värde. 

Investeringen kan ha ett visst andrahandsvärde om dess fysiska livslängd inte är slut. I 

andra fall kan den ha ett visst skrotvärde. Summan av dessa värden kallas restvärde. Det 

kan emellertid inträffa att restvärdet antar ett negativt värde, det kan kosta att bli av med en 

maskin eller att riva en byggnad. 

 

Ekonomisk livslängd (n) 

En investering har en viss teknisk livslängd, den tid det tar innan investeringen är helt 

oanvändbar. En investering har också en ekonomisk livslängd, den tid som det är 

ekonomiskt meningsfullt att använda investeringen. Den tekniska livslängden skiljer sig 

ofta från den ekonomiska livslängden. Den ekonomiska livslängden är ofta kortare 

beroende på att underhållskostnaden för t.ex. en maskin stiger och medför ett negativt 

inbetalningsöverskott. 
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Kalkylränta (r) 

Kalkylräntan är ett uttryck för det krav på förräntning företaget ställer på satsat kapital. 

Kalkylräntan används för att göra de in- och utbetalningar som investeringar medför 

jämförbara. Ett företags kalkylränta kan bero på mycket men en faktor kan vara till vilken 

ränta som företaget kan låna kapital.  

 

4.3 Metoder för investeringskalkylering 

För att få reda på investeringens olika egenskaper används olika beräkningsmetoder, allt 

för att få olika svar på investeringen[7]. 

 

Nuvärdemetoden 

Denna metod innebär att vi jämför alla in- och utbetalningar vid nolltidpunkten. Denna 

tidpunkt motsvarar investeringstillfället. Alla framtida inbetalningsöverskott räknas om till 

nuvärde. En investering är lönsam om nuvärdet av inbetalningsöverskottet överstiger 

investeringens storlek. Differensen kallas kapitalvärde. Då olika alternativ jämförs är det 

alternativ som har störst positivt kapitalvärde bäst. 

 

Om a är lika stort varje år 

Kapitalvärde = a• tabell C + R• tabell B - G 

 

Om a är olika stort varje år 

Kapitalvärde = a1• tabell B + a2• tabell B + …. + an• tabell B + R• tabell B - G 

 

Där: 

tabell B: Nuvärdefaktor 

tabell C: Nuvärdesummefaktor 

 

Pay back metoden 

Pay back metoden är en enkel form av kalkylering. Man tar reda på hur lång tid det tar att 

tjäna in det investerade beloppet.  

 

Om a är lika stort varje år 

Återbetalningstid = G / a 
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Om a är olika stort summeras inbetalningsöverskotten de enskilda åren till dess att de är 

lika stora som grundinvesteringen. 

 

Annuitetsmetoden 

Generellt kan sägas att annuitets- och nuvärdemetoden bygger på samma metod men visar 

olika saker. Annuitetsmetoden studerar ett genomsnittligt år, medan nuvärdemetoden 

studerar de totala konsekvenserna under investeringens hela livslängd. Tanken med 

metoden är att differensen ska bli positiv och det alternativ som uppvisar största positiva 

differensen är lönsammast. (Olsson, Skärvad, 2005) 

 

Om a är lika stort varje år 

a - (G - R• tabell B)• tabell D = Differens 

 

Om a är olika stort varje år 

(a1• tabell B + a2• tabell B+ …+ an• tabell B)• tabell D - (G - R• tabell B)• tabell D = 

Differens 

 

Där: 

tabell D: Annuitetsfaktor 
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5 Analys av transportsystem 

Lösningarna som undersökts har ställts mot krav som dem måste kunna uppfylla. Kraven 

är följande 

• Helautomatisk lösning 

• Ska klara av produktionstakten som är 2 tamborer per 45 minuter 

• Styrning av transportsystemet ska kopplas till det befintliga styrsystemet 

• Mellanlagring av fulla tamborer, 2-3 st ska rymmas 

• Personal ska kunna passera genom transportsystemet 

• Transportsystemet får inte blockera så traversen inte tar sig förbi till rullmaskinen 

• Återtransport av tomma tamborer till pappersmaskinens tambormagasin 

• Tomma tamborer ska kunna stanna framför pappersmaskinen så överblivet papper 

kan rullas av. 

Punkterna ovan är placerade i fallande ordning så den viktigaste punkten är först, den 

lösning som uppfyller flest punkter är den lösning som är bäst lämpad för detta syfte. 

Några lösningar rensades bort i ett tidigt stadium p.g.a. att dem inte skulle kunna uppfylla 

dem viktigaste kraven som ställts. I detta kapitel beskrivs lösningarna som klarade första 

konceptgallringen. Kontaktpersoner på företagen Voith och Metso har erhållits av intern 

kontakt[101].  

 

5.1 Transportsystem från Voith AG 

Voith AG är ett tyskt företag som bl.a. tillverkar utrustning till pappersindustrin världen 

över. Företaget hade en omsättning på 4 900 miljoner euro 2008 med 40 770 anställda. 

Företaget grundades 1867 och är ett av världens största familjeägda företag i Europa.  

 

5.1.1 Teknisk specifikation 

Voiths transportsystem bygger på att det är en vågrät räls mellan pappersmaskin och 

rullmaskin som tamborerna rullas på. För att förflyttningen av tamborer på rälsen ska 

kunna utföras kontrollerat är det en arm som åker upp mot tamboren och drar den fram, 

denna utrustning på rälsen kallar Voith för traktor.   
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 Det sitter två traktorer mellan vardera tamborplats, en traktor på vardera räls. Dessa två 

traktorer är synkroniserade så dem går upp mot tambor på samma ställe efter rälsen. Figur 

4 visar hur deras system kan se ut. Vagnen till höger är för transport mellan PM1 och PM2. 

 

 
Figur 4. Tamborhantering från Voith 

 

Vid rullmaskinerna installeras lyftare som lyfter ur tomma tamborer ur rullbocken, se Figur 

5 eller Figur 6. Detta så traverserna inte behöver hämta tomma tamborer för att 

rullmaskinerna ska kunna börja på en ny full tambor. På denna lyftare går det sedan bygga 

vidare med räls så tomma tamborer transporteras tillbaka till rullmaskinerna utan att travers 

används. På PM1:s sida är en transportvagn inplanerat på grund av att pappersmaskinen 

och rullmaskinen inte ligger i linje och att tamborer ska kunna skickas mellan PM1 och 

PM2:s sida. Denna transportvagn går på räls, transportvagnens förflyttningsområde ses i 

Figur 7. 

 

 
Figur 5. Sidovy PM1 

 

För att personal ska kunna passera på PM2:s sida har upp- och nedfällbara armar planerats 

in närmast rullmaskinen, under lyftaren av tomma tamborer. Det ses i Figur 6. 
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Figur 6. Sidovy PM2 

 

 
Figur 7. Layoutritning över linje 1 och 2 
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5.2 Transportsystem från Metso Corporation 

Metso Corporation är ett finskt företag som tillverkar bl.a. utrustning till pappersindustrin 

världen över. Omsättningen uppgick till 6 400 miljoner euro för året 2008 med 28 000 

anställda. 

 

 
Figur 8. Typ av tamborhantering från Metso 

 

5.2.1 Teknisk specifikation 

Metsos transportsystem bygger på samma princip som Voiths med vågräta rälser från 

pappersmaskinen till rullmaskinen som tamborer ska rullas på. För att flytta tamborer efter 

rälsen finns det elektrisk styrda synkroniserade transportvagnar på vardera sida. Ses i 

närbild i Figur 9.  

 
Figur 9. Transportvagn efter rälsen 

 

Då Pappersmaskin 1 och rullmaskin 1 inte är i linje har en tamborvagn ritats in på den 

sidan för att utföra sidledsförflyttningen, samt att den vagnen kan flytta tamborer från 
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pappermaskin 1:s transporträls till andra linjens lokal. Figur 10 och Figur 11 visar linjernas 

layouter. Vid rullmaskinerna har en urlyftare av tomma tamborer ritats in. Detta för att 

traversen som för tillbaka tamborer inte behöver vara där för att byta tambor i rullbocken. 

Metso kallar den utrustningen för Autoreel. Detta system går att bygga vidare på så tomma 

tamborer kan åka på en räls tillbaka till pappersmaskinens tambormagasin. I deras system 

ingår utrustning för avrullning av överblivet papper från tamborjärnen. 

 

Figur 10. sidovy PM1 

 

 
Figur 11. Sidovy PM2 

 

5.3 Transportsystem från Trancel System AB 

Trancel system AB är ett svenskt företag som är specialiserad på materialhantering för 

pappers- och cellulosaindustrin. Företaget grundades 1977 i Göteborg. Deras omsättning 

för året 2008 uppgick till 48,3 miljoner kronor. 

 

5.3.1 Teknisk specifikation tamborvagn 

Tamborvagnen består av två torn uppbyggda av kraftiga fackverk. På dessa torn placerar 

man tamborerna. De två tornen är sammanlänkade genom stålbalkar. Under varje torn 

finns fyra hjul. Hjulen är sammanlänkade så att styrningen är simultan på alla hjulen. 

Samtliga hjul är drivna. På varje torn monteras en rörlig mula, se figur 14. Denna mula kan 

röra sig ut från tamborvagnen för att hämta tamborerna i de olika anslutningspunkterna. På 
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mulan finns pneumatiskt styrda klaffar för att kunna låsa fast tamborerna, se Figur 12. 

Mulan rör sig längst en kuggstång. Vagnen orienterar sig med hjälp av magnetslingor i 

golvet. Det finns inga bilder på sådan tamborvagn men i Figur 13 ses en svängande 

tamborvagn, dock är denna på räls. 

 

 
Figur 12. Låsningsmekanism för tamborer 
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Figur 13. Transportvagn från Trancel 

 

5.3.2 Tamborställ med mula 

Tamborställen är uppbyggda av kraftiga stålbalkar. Tamborjärnens lager rullar på dessa 

balkar. Ställen är utrustade med tre parkeringsplatser för tamborerna. Dessa platser har 

försetts med pneumatiskt styrda klaffar för att hålla fast tamboren. På var sida av ställen 

monteras en mula. Denna mula kan röra sig längs hela ställets sträckning för att hämta och 

lämna tamborerna i de olika positionerna. På mulan finns pneumatiskt styrda klaffar för att 

kunna låsa fast tamborerna, samma mekanism som på tamborvagn vilket ses i Figur 12. 

Mulan rör sig längst en kuggstång. Nedan ses en mula på ena rälsen av ett tamborställ. 

 

 
Figur 14. Mula på tamborställ 
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5.3.3 Tamborställ  

Tamborställen är uppbyggda av kraftiga stålbalkar. Tamborjärnens lager rullar på dessa 

balkar. Ställen är utrustade med en parkeringsplats för tamborerna. Denna plats har försetts 

med pneumatiskt styrda klaffar för att hålla fast tamboren. Ställen är utrustade med en 

parkeringsplats för tamborer. Dessa ställ är placerade framför pappersmaskinerna och 

rullmaskinerna. 

 

5.3.4 Layoutritning 

Nedan ses layoutritning för linjerna 1 och 2. Där markeringen 1 är tamborvagnen, 2 är 

tamborstället med mula och 3 är tamborstället. 

 
Figur 15. Layoutritning över linje 1 och 2 
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5.4 Transportsystem från AB Solving OY 

AB Solving Oy är ett finskt företag som är specialiserad på transport av tunga laster. 

Företaget grundades 1977 och började med att sälja enkla luftfilms-system för 

hemmamarknaden. Under åren har detta system utvecklats för att idag klara av många 

olika applikationer världen över.   

 

5.4.1 Teknisk specifikation tamborvagn 

Till detta ändamål har Solving föreslagit laserstyrda luftkuddeautotruckar.  Autotruckens 

chassi är tillverkad av svetsat stål och är utrustad med dubbla svängbara drivhjul samt 

lastbärande luftkuddar. Hjulmaterialet är polyuretan och hjuldiametrarna är för drivhjulet 

400mm. Autotrucken är utrustad med AC-motordrivna drivverk, som omfattar motorer för 

både drivning och styrning, magnetbromsar, växellådor samt drivhjul. Autotruckens 

hjulkonfiguration möjliggör körning både i längdled och i sidled. Autotrucken är utrustad 

med fyra kassettmonterade luftkuddelement som kan tas ut för inspektion utan att lyfta 

vagnen eller lasten. Trycket i luftkuddarna regleras automatiskt i förhållande till aktuell 

last och tyngdpunktens placering, vilket optimerar luftförbrukningen. Autotrucken hanterar 

liggande tamborer på ”stativ” som har ”låga V-vaggor”. ”stativ” omfattar hydrauliskt 

lyftrörelse. Truckens lyftslag är 100mm. Det innebär att autotrucken åker in under en 

tambor och lyfter upp, sedan åker vidare och sänker ner tamborn där den ska lastas av. I 

figur 16 ses en autotruck som går på luftkuddar men den har inte lyftfunktionen. 

 

 
Figur 16. Autotruck på luftkudde 
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För att veta autotruckens position används ett kontrollsystem med laserstyrning av NDC 

(Danaher Motion, Sverige). Kontrollsystemet innehåller bl.a. vagnsdator, navigerings-

scanner, användarpanel samt handmanövreringsenhet. Kommunikationen sker med 

radiomodem med 400MHz frekvensområde. 

 

 
Figur 17. Exempelbild på navigering 

 

Autotrucken har 48 V/ca 190 Ah NiCd-batteri som energikälla. Batterierna laddas 

automatiskt vid automatladdningsstationer via golv- eller sidoladdkontakter. Truckarna 

utrustas med motsvarande vagnkontakter. Laddstationerna skall placeras på lämpliga 

ställen i layouten. Laddning av blybatteri möjliggör kontinuerlig användning av truckar 

under 24 timmar per dygn med ca 83 % tillgänglighet. Batteriets snabbladdningscykel tar 

ca 10 minuter. 

 

Autotruckens konstruktion omfattar följande säkerhetsutrustningar/funktioner. 

2 laserbumprar 

4 nödstoppsknappar 

Klämlister som sidoklämskydd 

2  2 blinkljus (körriktningsvisare) 

Akustisk larmutrustning 

 

Autotruckarna kontrolleras av ett system baserat på en standard PC som har Windows XP 

Professional operativsystem. Datorn installeras i ett styrskåp eller i ett kontrollrum inom 

funktionellt område av truckar. 

Kommunikation mellan det stationära styrsystemet och autotruckarna sker med hjälp av 

radio.  



 28  
______________________________________________________________________ 

5.4.2 Tamborställ 

Tamborställ är en stålkonstruktion som gjuts fast i golvet. Konstruktionen består av ben, 

rälser och liggande U-vaggor som håller tamborer på sina platser. På/avlastning sker med 

hjälp av sidledkörning av autotruckar och den lilla lyftrörelsen som utförs hydrauliskt. 

Tamborplatser övervakas med fotoceller som är kopplade till autotrucksystemstyrning. 

5.4.3 Layoutritning 

I figuren nedan ses en layoutritning över hur autotrucken ska kunna röra sig samt var 

tamborställen är placerade. 

 

 
Figur 18. Layoutritning från AB Solving OY 
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6 Kostnader 

Kostnaderna för installation av transportsystemen inklusive ombyggnationer och 

demontering av utrustning till befintligt transportsystem har beräknats. Kostnaden för 

transportsystemen har erhållits via offerter från leverantörer, medan övriga kostnader har 

uppskattats av författare och personal på Smurfit Kappa Kraftliner Piteå. Övriga kostnader 

kan röra sig med ± 20 %. 

 

6.1 Offerter 

De offerter som lämnats in från företagen är budgetofferter. Företagen som tillfrågats har 

haft 2D ritningar, bilaga 1, samt kravlistan från kapitel 4 att gå efter. Detta medför att de 

priserna företagen uppgett inte ska ändras mycket. Detta underlag kan därmed användas 

vid beslut om installation eller inte. 

 

6.1.1 Företag 1 

Deras lösning kostar 40 600 000 SEK. 

 

6.1.2 Företag 2 

Deras lösning kostar 6 969 000SEK. 

 

6.1.3 Företag 3 

Deras lösning kostar 34 256 000SEK. 

 

6.1.4 Företag 4 

Deras lösning kostar 4 600 000SEK. 
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6.2 Övriga kostnader 

För att få fram en totalkostnad för transportsystemen måste allt arbete runtomkring som 

möjliggör installationen beräknas och tas med i totalkostnaden. Dessa beräkningar visar 

kostnaderna i grova drag och kan därför skilja mot verklig upphandling. 

 

6.2.1 Övriga kostnader företag 1 

Ombyggnationer och rivningar 

För att kunna installera företag 1:s system krävs att Smurfit Kappa utför vissa arbeten. I 

Tabell 11 nedan listas alla jobb som måste utföras med uppskattade priser. 

 

Tabell 11. Ombyggnationer företag 1 

Ombyggnationer Pris [SEK] 

Dem. av bana omrullningsstation 80 000 

Dem. av ställ framför PM1 70 000 

RM1 avrullställ Demontering 100 000 

Dem. räls mellan PM1 & PM2, gjuta plant, måla 300 000 

Dem. tamborställ PM2 20 000 

Dem. ställ framför PM2 70 000 

RM2 avrullställ demontering 100 000 

Demontering avrullningsutrustning vid rullmaskinerna 350 000 

Gjuta fundament 350 000 

Ombyggnad stoppen PM1 250 000 

Ombyggnad stoppen PM2 250 000 

Total 1 940 000 

 

Installation 

Det kostar ungefär 500 000 SEK totalt, i det ingår kraftkabel samt inkoppling till befintligt 

styrsystem. 

 

Driftkostnader 

Enligt tillverkaren ligger energiförbrukningen någonstans mellan 2 och 6 kWh per 

transportsystem. Vilket ger en liten skillnad jämfört med befintligt system. 
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Underhållskostnader 

Den årliga underhållskostnaden för detta system är låg, i huvudsak är det hydraulikslangar 

och tätningar. Uppskattningsvis 80 000 SEK/år. 

 

Produktionsbortfall 

Eftersom reservtraversen blir kvar när det nya transportsystemet är installerat så blir det 

inget produktionsbortfall p.g.a. denna del av produktionskedjan. 

 

6.2.2 Övriga kostnader företag 2 

Ombyggnationer och rivningar 

För att kunna installera företag 2:s system krävs att Smurfit Kappa utför vissa arbeten. I 

Tabell 13 nedan listas alla jobb som måste utföras med uppskattade priser. 

 

Tabell 13. Ombyggnationer företag 2 

Ombyggnationer Pris [SEK] 

Dem. av bana omrullningsstation 80 000 

Dem. av ställ framför PM1 70 000 

Omgjutning golv PM1 320 000 

Dem. räls mellan PM1 & PM2, gjuta plant, måla 300 000 

Dem. tamborställ PM2 20 000 

Dem. Ställ framför PM2 70 000 

Tryckluftsmatningar 70 000 

fundament, basbultar samt pågjutning av tamborställ 20 000 

Tillverkning och montering tamborställ RM1 och PM1, enl. figur 20 200 000 

Ombyggnad stoppen PM1 250 000 

Tillverkning och montering tamborställ RM2 och PM2, enl. figur 20 200 000 

Ombyggnad stoppen PM2 250 000 

Total 2 050 000 

 

I Figur 19 ses ett förslag på stativ som tamborerna rullar på när dem åker till 

avrullsbocken. En FEM-test är utfört på stativet med en last på 45 ton, detta för att försäkra 

att den kommer att hålla när tamborer lastas. Figur 20 visar förskjutningen när halva lasten 

appliceras på halva stativet. Von Mises spänningar i stativet och fler förskjutningsbilder 

kan ses i bilaga 5. 
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Figur 19.  Stativ vid rullmaskinen 

 

 
Figur20.  Förskjutning stativ vid lastning 

 

En typ av skruvmotor eller linjär förflyttningsutrustning med fällbar arm kan monteras på 

stativets utsida. Detta för att möjliggöra förflyttningen av tamborer på stativets räls till 

avrullsbocken. 
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Stativen på pappersmaskinerna måste byggas om på samma sätt som ovan samt att 

stopparna måste byggas om så dem går att fälla ner. 

 

Installation 

Det kostar ungefär 400 000 SEK totalt, i det ingår kraftkabel samt inkoppling vid 

transportsystemet och i ställverket. Samt inkoppling av styrning till befintligt styrsystem. 

 

Driftkostnader 

Energiförbrukningen för detta system är lägre jämfört med befintligt system. Skillnaden är 

en liten summa i förhållande till inköpspriset. 

 

Underhållskostnader 

Enligt tillverkaren ligger den årliga underhållskostnaden mellan 2-3 % av 

investeringskostnaden. Det betyder att underhållskostnaden hamnar på 174 000 SEK med 

2,5 %.  

 

Produktionsbortfall 

Eftersom reservtraversen blir kvar när det nya transportsystemet är installerat så blir det 

inget produktionsbortfall p.g.a. denna del av produktionskedjan. 

 

6.2.3 Övriga kostnader företag 3 

Ombyggnationer och rivningar 

För att kunna installera företag 3:s system krävs att Smurfit Kappa utför vissa arbeten. I 

Tabell 14 nedan listas alla jobb som måste utföras med uppskattade priser. 
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Tabell 14. Ombyggnationer företag 3 

Ombyggnationer Pris [SEK] 

Dem. av bana omrullningsstation 80 000 

Dem. av ställ framför PM1 70 000 

RM1 avrullställ Demontering 100 000 

Dem. räls mellan PM1 & PM2, gjuta plant, måla 300 000 

Dem. tamborställ PM2 20 000 

Dem. ställ framför PM2 70 000 

RM2 avrullställ demontering 100 000 

Håltagning vägg mellan PM1 & PM2 4*4m 550 000 

Gjuta fundament 350 000 

Flytta rälsen 250 000 

Ombyggnad stoppen PM1 250 000 

Ombyggnad stoppen PM2 250 000 

Total 2 390 000 

 

Installation 

Ett uppskattat pris för komplettmontage, utcheckning och igångkörning uppskattar företag 

1 till 1 928 500 SEK vilket är inräknat i offertpriset. Då förutsätter företag 3 att beställaren 

har inkopplingspunkter max 1 m från utrustningen. Det kostar ungefär 500 000 SEK totalt, 

i det ingår kraftkabel samt inkoppling till befintligt styrsystem. 

 

Driftkostnader 

Driftkostnaden för detta system ligger lägre jämfört med befintligt system, skillnaden är en 

liten summa i förhållande till inköpspriset. 

 

Underhållskostnader 

Den årliga underhållskostnaden för detta system är låg, i huvudsak är det hydraulikslangar 

och tätningar. Uppskattningsvis 80 000 SEK/år. 

 

Produktionsbortfall 

Eftersom reservtraversen blir kvar när det nya transportsystemet är installerat så blir det 

inget produktionsbortfall p.g.a. denna del av produktionskedjan. 
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6.2.4 Övriga kostnader företag 4 

Ombyggnationer och rivningar 

För att kunna installera företag 4:s system krävs att Smurfit Kappa utför vissa arbeten. I 

Tabell 15 nedan listas alla jobb som måste utföras med uppskattade priser. 

 

Tabell 15. Ombyggnationer företag 4 

Ombyggnationer Pris [SEK] 

Dem. av bana omrullningsstation 80 000 

Dem. av ställ framför PM1 70 000 

Omgjutning golv PM1 320 000 

Dem. räls mellan PM1 & PM2, gjuta plant, måla 300 000 

Dem. tamborställ PM2 20 000 

Dem. ställ framför PM2 70 000 

Tryckluftsmatning 70 000 

Tryckluftsmatning 70 000 

Gjutning fundament 20 000 

Ombyggnad avrullställ RM1 50 000 

Ombyggnad stoppen PM1 250 000 

Ombyggnad avrullställ RM2 50 000 

Ombyggnad stoppen PM2 250 000 

Total 1 620 000 

 

Installation 

Det kostar ungefär 500 000 SEK att dra fram elkabel med inkoppling i ställverk och vid 

transportsystemet. Att koppla in utrustningen till det befintliga styrsystemet och få det att 

fungera kostar ungefär 300 000 SEK.  

 

Driftkostnader 

Energiförbrukningen för detta system är lägre jämfört med befintligt system. Skillnaden är 

en liten summa i förhållande till inköpspriset. 

 

Underhållskostnader 

Enligt företag 4 är det max 20 000 SEK/år fem första åren. Uppskattningsvis 60 000 

SEK/år därefter. 
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Produktionsbortfall 

Eftersom reservtraversen blir kvar när det nya transportsystemet är installerat så blir det 

inget produktionsbortfall p.g.a. denna del av produktionskedjan. 

 

6.3 Kalkyl 

Då energiförbrukningen är under 30 MWh per år för alla systemlösningar måste inte 

energiförbrukningen beaktas vid val av lösning, enligt PFE kapitel 3.1. Kostnaden för 

befintligt system blir då summan av underhållskostnaderna och förebyggandeåtgärder för 

båda produktionstraverserna. Enligt kapitel 2.1.2 blir den totala kostnaden för det befintliga 

systemet 996 400 SEK. I Tabell 15 nedan har kostnaderna för vardera lösning 

sammanställts. Det visar sig att den enda lösning som ger ett positivt resultat är företag 4.  

 

Tabell 15. Kalkyl 

Kalkyl Enhet Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 

Offertpris EUR 4 000 000 686 600 3 375 000 453 200 

Offertpris SEK 40 600 000 6 969 000 34 256 000 4 600 000 

Installation SEK 500 000 400 000 500 000 800 000 

Ombyggnationer SEK 1 940 000 2 050 000 2 390 000 1 620 000 

Total investeringskostnad SEK 43 040 000 9 419 000 37 146 000 7 020 000 

            

Underhållskostnad nytt system SEK 80 000 174 000 80 000 60 000 

Produktionsbortfall nytt system SEK 0 0 0 0 

kostnad befintligt System SEK 996 400 996 400 996 400 996 400 

Överskott nytt system SEK 916 400 822 400 916 400 936 400 

            

kalkylränta % 11 11 11 11 

Ekonomisk livslängd År 20 20 20 20 

Pay back-tid År 46,97 11,45 40,53 7,50 

Nuvärde SEK -35 730 000 -2 863 800 -29 836 000 443 000 

Annuitet av kapitalvärde SEK -4 487 700 -359 700 -3 747 400 55 600 

Life Cycle Cost SEK 43 664 700 10 798 400 37 770 700 7 491 600 

 

Beräkningen ovan i Tabell 15 visar vad man tjänar på att ersätta produktionstraverserna, 

men man kan se investeringen ur ett annat perspektiv. Nämligen att man står inför valet att 

antingen satsa på nya traverser eller något transportsystem nämnt ovan. Att installera två 

nya traverser, en på pappersmaskin 1:s sida och en på pappersmaskin 2:s sida, kostar 
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10 000 000 SEK. En uppskattad underhållskostnad de tjugo första åren ligger på ungefär 

100 000 SEK/år för vardera travers. Det ger en livscykelkostnad på 11 590 180 SEK, vilket 

kan ses i Tabell 16 och vilket kan jämföras med livscykelkostnaderna i Tabell 15. Om man 

jämför livscykelkostnaderna så är det billigare att använda lösningarna från företag 2 eller 

företag 4 än vad det blir att använda nya traverser.   

 

Tabell 16. Kalkyl för nya traverser 

Kalkyl Enhet Traverser 

Offertpris EUR  

Offertpris SEK 7 800 000 

Installation SEK 1 200 000 

Ombyggnationer SEK 1 000 000 

Total investeringskostnad SEK 10 000 000 

      

Underhållskostnad nytt system SEK 200 000 

Produktionsbortfall nytt system SEK   

kostnad befintligt System SEK 996 400 

Överskott nytt system SEK 796 400 

      

kalkylränta % 11 

Ekonomisk livslängd År 20 

Pay back-tid År 12,56 

Nuvärde SEK -3 655 500 

Annuitet av kapitalvärde SEK -459 100 

Livscykelkostnad SEK 11 590 180 
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7 Idrifttagande 

Något som behövs utöver en kalkyl vid en presentation för ledningsgruppen är en 

tidsberäkning. Den visar hur lång tid det tar från att man beställer utrustningen tills att den 

är i drift. Det ska även framgå i tidsberäkningen hur långt stopp i produktionen det krävs 

för att demontera/bygga om befintlig utrustning samt installera den nya utrustningen. Detta 

görs för att ledningen vill veta hur långt stopp som krävs, detta är en av flera punkter som 

avgör om projektet ska verkställas. Tidsberäkningen används även till att ledningen ska 

kunna se när de senast måste bevilja det kapital som krävs för att verkställa projektet. 

Tiderna som uppges nedan för installation är vad leverantörerna har uppskattat och är 

förhandlingsbara, det går att få ner tiden vid en noggrannare offert. 

 

7.1 Leveranstid 

Företag 1   8-10 månader 

Företag 2   7-8 månader 

Företag 3   9 månader 

Företag 4   8-10 månader 

 

7.2 Installationstid 

 

Företag 1  

Montage och uppstart: 8 dygn 

 

Allt går att installera under drift. Utom när dem arbetar närmast avrullningsstationerna. 

 

Företag 2  

Montage och uppstart:  2-3 veckor 

 

Allt går att göra under drift. Utom när dem arbetar närmast avrullningsstationerna. 
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Företag 3  

Montage:   10 dygn, 2 skift a´ 12 h 

I/O check och spola:  2 dagar a´ 10h 

Igångkörning:  ca. 5 dagar a´ 10h 

 

Allt går att göra under drift. Utom när dem arbetar närmast avrullningsstationerna. 

 

Företag 4 

Montage och uppstart:  2 veckor 

 

Allt går att göra under drift. Utom när dem arbetar närmast avrullningsstationerna. 
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8 Företagsanpassad lösning 

Den bästa lösningen, ur funktionsmässig synvinkel, skulle vara att installera ett företags 

system och samtidigt installera urlyftningsutrustning, med viss modifikation, vid 

avrullställen. Om urlyftningsutrustningen modifieras så att den kan sänka ner tamborjärn 

också, möjliggörs transport av tamborjärn tillbaka till pappersmaskinerna. Då används 

enbart traverserna till att lyfta upp tamborjärn vid pappersmaskinerna. Men där kan även 

en modifierad urlyftare installeras som lyfter upp tamborjärnen i magasinet. Därmed är en 

helautomatisk lösning installerbar som även är flexibel vad gäller placering av 

rullmaskinerna. Lösningen kan skicka tamborer till vilken rullmaskin man vill 

helautomatiskt samt hämta tamborjärn vid båda rullmaskinerna.   

Urlyftare som är en utrustning som lyfter tamborjärn går att modifiera så den går att 

använda vid avrullställen. Den lyfter tamborer ur avrullsbocken upp på en räls där den 

sedan sänks ner på en tamborvagn. Deras urlyftare går även att modifieras så den lyfter upp 

tamborjärn i pappersmaskinernas tambormagasin. I figur 21 ses lyftaren vid rullmaskinen 

till vänster och lyftaren vid pappersmaskinen ses till höger. I mitten ses tamborvagnen.  

 

 
Figur 21. Lyftutrustning med tamborvagn 
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8.1 Kostnad företagsanpassad lösning 

Lyftutrustningen som lyfter upp tamborjärn till pappersmaskinens tambormagasin kostar 

10 150 000 SEK, ses till höger i figur 21. Lyftutrustningen som hanterar tamborjärn vid 

rullmaskinen kostar 15 225 000 SEK och ses till vänster i figur 21. Så utrustning till båda 

pappersmaskinerna och rullmaskinerna kostar totalt 50 750 000 SEK. Företagets system 

kostar 6 969 000 SEK enligt deras budgetoffert. Det ger en utrustningskostnad på 

57 719 000 SEK. Ombyggnationskostnaden uppskattas hamna på 1 010 000 SEK för att 

möjliggöra montering av utrustningen. Installationskostnaden beräknas hamna på 500 000 

SEK. Den totala investeringskostnaden hamnar då på 59 229 000 SEK. 

Livscykelkostnaden för detta system hamnade på 60 811 740 SEK vilket kan ses i Tabell 

17 nedan. 

 

Tabell 17.  Kalkyl företagsanpassad lösning 

Kalkyl Enhet Företagsanpassad Lösning 

Offertpris EUR 5 686 600 

Offertpris SEK 57 719 000 

Installation SEK 500 000 

Ombyggnationer SEK 1 010 000 

Total investeringskostnad SEK 59 229 000 

      

Underhållskostnad nytt system SEK 200 000 

Produktionsbortfall nytt system SEK   

kostnad befintligt System SEK 996 400 

Överskott nytt system SEK 796 400 

      

kalkylränta % 11 

Ekonomisk livslängd År 20 

Pay back-tid År 74,37 

Nuvärde SEK -52 877 100 

Annuitet av kapitalvärde SEK -6 641 400 

Livscykelkostnad SEK 60 811 740 
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9 Slutsats 

Vilken lösning man ska satsa på beror på hur det blir med ombyggnation eller omplacering 

av utrustning efter pappersmaskinerna.   

 

Dessa typer av lösningar med tamborvagn eller bana jämfört med dagens 

traversanvändning ger att ingen måste upp på traverserna och utföra reparationer och 

dylikt. Allt kan utföras på marken vilket ger en ökad säkerhet för personalen. Om 

utrustningen efter pappersmaskinerna förflyttas kan det bli så att traverserna inte kan gå 

ända fram och då måste en annan lösning installeras. 

 

Lösningarna från Voith och Metso bygger, tekniskt sett, på samma teknik. Dessa lösningar 

skulle bygga för transportbanan från omrullningsstationen. Skulle man flytta 

rullmaskinerna närmare pappersmaskinerna eller bygga nya rullmaskiner är denna typ av 

lösning en bra investering. För då blir det ett annat pris när det blir en kortare bana. Men då 

blir det lång väg att gå för personal när man ska på baksidan av pappersmaskinerna. 

 

Lösningarna från Trancel och Solving bygger på samma teknik. En nackdel med en lösning 

som Trancel eller Solving erbjuder är att de måste lyfta tamborer för att förflytta de mellan 

maskinerna. Medan lösningarna från Voith och Metso aldrig lyfter tamborer utan drar de 

fram. Det innebär att det krävs mindre kraft att förflytta tamborer och därmed borde 

slitaget bli mindre. Då lösningarna från Trancel och Solving bygger på att en automatisk 

vagn förflyttar tamborer så kan man vid ombyggnad eller omplacering av utrustning efter 

pappersmaskinerna placera utrustningen nästan var som helst, med vissa restriktioner. Bara 

man gör ett utrymme där autotrucken kan ta sig fram. I offerten från Trancel ingår det en 

tamborvagn medan i offerten från Solving ingår det två tamborvagnar. Tillgängligheten 

blir högre samt att känsligheten för att en tamborvagn ska haverera blir mindre med 

lösningen från Solving. Går en tamborvagn sönder klarar den andra tamborvagnen 

produktionsflödet utan att reservtraverserna måste igång.  

 

För att avgöra vilket förslag som är mest lämpat måste layouten för framtida placering av 

rullmaskinerna bestämmas. Samt att Trancel och Solving måste utföra ett besök på Smurfit 

Kappa för att bestämma alla detaljer runt installation. Denna typ av lösning är 

implementerbar idag även om rullmaskinerna flyttas i framtiden. Samt att denna lösning 
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möjliggör att omrullningsstationen kan vara kvar där den är idag men kräver att en 

autotruck investeras för att förflytta omrullade rullar. Transportbanan kan inte vara kvar 

från omrullningsstationen för den blockerar så att tamborvagnen inte tar sig till 

rullmaskinen. 

 

I alla lösningar ovan används travers för att transportera tillbaka tomma tamborer från 

rullmaskinen till pappersmaskinen. För att få bort all användning av travers togs den 

företagsanpassade lösningen fram, som ger en helautomatisk lösning men till ett högre pris.  
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10 Diskussion 

Detta examensarbetets mål har varit att undersöka alternativa transportsystem av tamborer 

istället för dagens traverslösning vid Smurfit Kappa Kraftliner Piteå. Kartläggning av 

kostnader för både befintligt system och tänkbara lösningar har utförts.  

 

Att ta fram kostnaden för det befintliga systemet har kunnat göras på ett noggrant sätt 

genom programmet Diveport. Kostnaden för ett framtida system är svårare att ta fram. I 

detta fall har kostnaderna för själva lösningen erhållits av leverantörerna. Leverantörerna 

har haft 2-D ritningar att gå efter vid framtagning av offerter. 

 

Eftersom detta är en undersökning har inte besök hos företagen eller att företagen har 

besökt Kappa känts alltför nödvändigt. Offerterna från företagen har legat till grund till 

undersökningen. 

 

För att få reda på vad som måste göras för att kunna installera lösningarna har 

övergripande information om lösningarna erhållits. Alltför detaljerad information om varje 

lösning medför att onödigt mycket information måste bearbetas. En alltför ytlig nivå leder i 

värsta fall till att delar av transportsystemkostnaden inte kommer fram vid kartläggningen.  

Denna kartläggning av vad som måste göras vid en installation har använts när kostnaden 

har uppskattats av erfarna anställda. Som student utan större erfarenhet, av liknande arbete, 

är det svårt att uppskatta kostnader. Att ta in offerter på allt som ska göras vid en 

installation skulle ta för lång tid för att rymmas i examensarbetet. Ombyggnationer, 

rivningar m.m. har listats upp för varje lösning för att få fram så korrekt kalkyl som 

möjligt. 

 

Den helautomatiska lösningen får högst livscykelkostnad jämfört med alla system, men då 

är frågan hur värdefullt det är att få bort all traversanvändning i produktionen och att det 

blir helautomatiserat. Däremot måste det gå att få lyftarna billigare genom att anlita en 

mekanisk verkstad som bygger lyftarna efter våra önskemål och med en enklare design. 

 

Besök hos någon fabrik med lösningar presenterade i denna rapport har inte utförts, men 

borde utföras när det blir aktuellt vid ett förprojekt. Dock finns inte sådana från företagen 

Trancel och Solving. Det finns snarlika lösningar där någon funktion fungerar annorlunda 
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t.ex. att lösningen går på räls med rätt lyftutrustning, men då kan man besöka ett annat 

ställa där den går på hjul/luftkudde. Allt för att få en bra helhetsbild på hur lösningen exakt 

kommer att fungera. 

 

Sammanfattningsvis har projektet varit intressant och utvecklande, en hel del personlig 

lärdom har kunnat dras genom alla möten med leverantörer.
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Bilaga 1 Layoutritningar 
 

Bilaga 1.1 Hur det ser ut idag mellan PM1 och RM1. 
1- Transportbana för rullar från omrullningsstationen  
4- Ställ för avrullning av överblivet papper på tamborer 
5- stativ vid rullmaskinen 
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Bilaga 1.2 Hur det ser ut idag mellan PM2 och RM2. 
2- Befintlig räls mellan linjerna  
3- Tambormagasin för fulla tamborer 
4- Ställ för avrullning av överblivet papper på tamborer 
5- stativ vid rullmaskinen 

 



 49  
______________________________________________________________________ 

Bilaga 1.3 PM1 och RM1 med utrymme för banor 
1 – Transport av tambor mellan PM och RM 
2 – Transport av tambor till linje 2 
3 – Transport av tambor till tamborställ 
4 – Transport av omrullade rullar 
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Bilaga 1.4 PM2 och RM2 med utrymme för banor 
1 – Transport av tambor mellan PM och RM 
2 – Transport av tambor till linje 1 
3 – Transport av tambor till tamborställ 
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Bilaga 1.5 Golvyta för lösning mellan PM1 och RM1 
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Bilaga 1.6 Golvyta för lösning mellan PM2 och RM2 
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Bilaga 1.7 PM1:s sida och PM2:s sida tillsammans 
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Bilaga 1.8 Layout från sidan mellan PM1 och RM1 
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Bilaga 1.9 Layout från sidan mellan PM2 och RM2 
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Bilaga 2 Tambor 
Bilder på tambor, det systemet ska transportera. 

Bilaga 2.1 Tom tambor 
 
 

 
 
 
 

Bilaga 2.2 Full tambor 
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Bilaga 2.3 Ritning tambor 
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Bilaga 3 Elprishistorik 
 

Bilaga 3.1 Tabell Elprishistorik 
Medelvärdet av elpriset per månad mellan 2006-2009 
 

  Januari Februari Mars April Maj Juni 
2006 375,7168 405,1075 492,4549 482,821 351,2188 406,9345 
2007 250,3673 264,6671 221,4298 207,2429 196,753 221,0879 
2008 432,372 360,9843 278,343 354,8832 240,3657 379,2458 
2009 444,7365 416,4771 391,5879 370,4138 345,6893 384,7126 

  Juli Augusti September Oktober November December 
2006 456,2604 612,0303 589,9555 496,8633 425,6034 302,1332 
2007 162,0931 154,0769 234,1938 335,8206 424,5152 433,217 
2008 420,3683 513,2095 644,9171 556,094 519,0098 477,1683 
2009 355,5264 331 uppsk. uppsk. uppsk. uppsk. 

 

Bilaga 3.2 diagram elpris 
Mellan åren 2006-2009 
 

Kostnad MWh

0

100

200

300

400

500

600

700

20
06

-J
an

20
06

-A
pr

il

20
06

-J
uli

20
06

-O
kt

20
07

-J
an

20
07

-A
pr

il

20
07

-J
uli

20
07

-O
kt

20
08

-J
an

20
08

-A
pr

il

20
08

-J
uli

20
08

-O
kt

20
09

-J
an

20
09

-A
pr

il

20
09

-J
uli

K
ro

n
o

r

Serie1

 
 

 
 
 
 



 59  
______________________________________________________________________ 

Bilaga 4 Golvkvalité enligt Solving 
FLOORS FOR FREQUENT USE 
The floor specifications require that the floor surface be smooth, non-porous and level. A 
machine troweled, epoxy treated concrete floor is ideal - however the job should be 
carefully done without marks, pits, cracks, flaking or messy painting. Most modern floors 
in new plants meet these demands, if not it is normally possible to achieve a good result 
through the use of suitable fillers and epoxy paint. The illustrations (below) display the 
allowed maximum undulations and inclinations. 
 
SMOOTHNESS 
Section through a bearing showing the pressure chamber and the thin (.005”) air film on 
which the load rides. One can easily appreciate why sharp, protruding grains must be 
avoided. Cracks or holes in the floor surface will make the pressure disappear. 
 

 
UNDULATIONS 
Due to their elasticity, Air Casters adjust to minor unevenness. The level differences 
should, however, not be more than 2% of the diameter of the air cushion. 
 

 
INCLINATION 
Floor Requirements for inclination should be kept within certain limits for safe handling of 
the goods. You cannot escape gravity - it is heavy going uphill and easy downhill. 
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NON-AIRTIGHT FLOORS 
On a non-airtight surface, the air caster may loose so much air that the pressure is not 
adequate for lifting the load, i.e. to form the load-bearing air film. A normal concrete floor 
without surface-treating is porous and let’s the air pass through. Also airtight floors can 
contain joints, holes and cracks, which can easily be filled or covered with tape. It's 
important to stick to the floor requirements listed here. 
 
JOINTS 
The expansion joints shall be filled with an elastic composition. The best material is a 
rubber-like urethane composition, the shore hardness being approx. 80 in order to be able 
to fill the joint properly, a joint width of approx. 3/8” is recommended. The joint 
composition can preferably be slightly above the floor surface. (See illustration, on right). 
 

 
 
OLD FLOORS 
It is often necessary to improve the floor surface with filling composition. Grinding is 
sometimes needed for binding the composition to the surface. If one can not maintain the 
floor specifications and floor requirements mentioned here. then a new floor may have to 
be poured. 
 
FLOOR SMOOTHNESS 

The floor smoothness is a matter of great importance when judging a floor’s suitability for 
air bearing transport. Although there are a number of measuring devices available on the 
market there is a lack of universal norms. In the last resort, one is left to make a visual 
evaluation.  
Normally one cannot operate on the following surfaces: 
• Tarmac  
• Dirt Roads  
• Metal Grilles  
• Checker Plate  
Note: If you must temporarily Drive on such surfaces, cover with sheet metal or similar. 
One can, however operate on poured asphalt with good surface finish. 
 
FLOOR COVERING FOR OCCASIONAL TRANSPORT 
Occasional or infrequent transport of heavy equipment on surfaces not suited for air 
bearing transport can still be carried out if one covers the floor with, for example, sheet 
metal (<16 gauge), vinyl floor sheeting or masonite board (smooth side up). Any cracks, 
pot holes, drains, cable ducts, etc... must be covered and filled with e.g. wet sand or plaster. 
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STEPS 
Air Bearings have a limited ability to negotiate steps and sharp ramps. For example: an Air 
Bearing with a diameter of 36” cannot travel either up or down from the edge of a piece of 
sheet metal 0.12” Thick (the equivalent of 11 gauge sheet metal). The sharp edge cuts 
through the air film and the membrane rubs against the edge. Steps will, apart from 
friction, also lead to the loss of air. The size of steps that can be handled depends in 
practice on the size of the Air Bearing and the pressure used. Large, low pressure bearings 
with lift can negotiate higher steps than small Air Bearings using high pressure. The height 
of a step should, generally speaking, not exceed the demands on flatness given earlier. One 
should always try to even out steps in order to achieve a smooth slope or ramp. 
 
FLOOR LOADING 
It is obvious that the floor must be strong and rigid enough to carry the load. Compared to 
wheeled transport there is, however, a great advantage in using air bearings. Air Bearing 
transport has a much better Floor loading distribution, which leads to lower demand on the 
floor strength compared with wheeled transport. The floor loading is very small in air 
caster transports due to the big air cushion surface, elasticity and minor dead weight when 
compared with equipment on wheels. Easily damaged floors such as parquet, linoleum, 
clinker and surfaces with floor heating are not damaged during Air Film transports. 
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Bilaga 5 FEM på stativ till rullmaskin 
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Bilaga 6 Kostnadsberäkning 
  Enhet Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 
Offertpris SEK 40 600 000 6 969 000 34 256 000 4 600 000 
Installation & ombyggnadskostnader SEK 2 440 000 2 450 000 2 890 000 2 420 000 
Grundinvestering G SEK 43 040 000 9 419 000 37 146 000 7 020 000 
Ekonomisk livslängd n [år] År 20 20 20 20 
Restvärde R SEK 100 000 50 000 100 000 50 000 
Årliga utbetalningar, underhåll SEK 80 000 174 000 80 000 60 000 
Årligt inbetalningsöverskott a SEK 916 400 822 400 916 400 936 400 
            
Beräkning av investeringens kapitalvärde           
            
Nusummefaktor   7,9633 7,9633 7,9633 7,9633 
Nuvärdefaktor   0,124 0,124 0,124 0,124 
S:a nuvärde av årligt inbet.överskott SEK 7 297 568 6 549 018 7 297 568 7 456 834 
Nuvärde av restvärde SEK 12 400 6 200 12 400 6 200 
Nuvärde av inbetalningar SEK 7 309 968 6 555 218 7 309 968 7 463 034 
Grundinvestering SEK 43 040 000 9 419 000 37 146 000 7 020 000 
Kapitalvärde (Nuvärde) SEK -35 730 032 -2 863 782 -29 836 032 443 034 
            
Annuitetsmetoden           
            
Kapitalvärde SEK -35 730 032 -2 863 782 -29 836 032 443 034 
Annuitetsfaktor   0,1256 0,1256 0,1256 0,1256 
Annuitet av kapitalvärde SEK -4 487 692   -359 691   -3 747 406   55 645   
            
Life cycle cost           
            
Grundinvestering SEK 43 040 000 9 419 000 37 146 000 7 020 000 
Årliga utbetalningar SEK 80 000 174 000 80 000 60 000 
Årliga utbetalningar, nuvärde SEK 637 064 1 385 614 637 064 477 798 
nuvärde av restvärde SEK 12 400 6 200 12 400 6 200 
Life cycle cost SEK 43 664 664 10 798 414 37 770 664 7 491 598 
            
Pay back-tid År 46,97    11,45    40,53 7,50    
 
 
 
 


