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Sammanfattning 
 
Kappa Kraftliner i Piteå använder sig i dagsläget av pneumatiska transportsystem för 
flistransport mellan sållstation och kokeri. Dessa system är mycket energikrävande. Eftersom 
energipriset har ökat kraftigt i början på 2000-talet har frågan om det är lönsamt att byta 
flistransportsystem till något mindre energikrävande kommit upp. Examensarbetets uppgift är 
således att ge svar på denna fråga. Vid arbetets start fanns även kravet på dubbla 
transportörer, för att få mycket hög driftsäkerhet.  
 
En kartläggning av kostnaderna för de befintliga blåssystemen för barrflis utfördes för 
perioden år 2000 till och med 2004. Resultatet av denna kartläggning är att driftkostnaden för 
barrblåssystemen var 2,3 Mkr 2004. De beräknas sluta på 2,5 Mkr 2005 och bli närmare 3,2 
Mkr 2006. 
 
Underhållskostnaderna har varierat mellan 400 och 950 kkr per år exklusive byte för 
rörsystem. Med kostnaden för rörsystem inräknat blir kostnaden för underhåll i snitt 900 kkr 
per år. Kostnaden för produktionsbortfallet har varierat mellan 1,1 och 3,2 Mkr per år, vilket 
blir 2,1 Mkr i snitt. Sammanlagt är kostnaden 5,5 Mkr per år för barrblåssystemen. 
 
Vid en kartläggning av andra bruks transportörval kontaktades 11 pappersbruk. Av de 
kontaktade bruken hade nio en konventionell rullställstransportör i bandgång, samtliga 
mycket nöjda med driftsäkerheten, så länge de var noga med underhållet. Dammandet 
upplevde vissa som störande, men de flesta tyckte inte det var något större problem. Det 
tionde bruket hade blåssystem, vilket strulade lite. Det 11e bruket hade två 
rörbandstransportörer, en till varje kokare. Båda dessa rörbandstransportörer fungerade bra 
och var dammfria. Slutsatsen av denna undersökning är alltså att alla tillfrågade är mycket 
nöjda med driftsäkerheten på deras flistransportörer. Det bör också noteras att inget av de 
kontaktade bruken har någon reservtransportör, vilket medför att de blir stående om något fel 
skulle inträffa. 
 
Investeringskostnaden för ett nytt system varierar mellan 14,5 och 31,5 Mkr. Beroende på 
kalkylerat energipris och investeringskostnaden varierar payofftiden mellan 2,9 och 7,6 år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
Kappa Kraftliner in Piteå today uses pneumatic transport systems for wood chip transport 
between the screening station and the boilers. These systems require a lot of energy. Because 
of the dramatically increased energy price in the early 20th century, the question has turned 
up; is it profitable to change wood chip transport system to something less energy demanding. 
The purpose of this work is therefore to give an answer to this issue. In the beginning there 
also was a demand to have two conveyors for very good reliability.   
 
A study of the costs for the existing pneumatic transport system for pine chip has been done. 
The period that has been studied, is from year 2000 up to 2005. The result of this study is that 
the operating costs for the pneumatic transport systems for pine chip was 2,3 Mkr year 2004. 
This cost is expected to stop at 2,5 Mkr for year 2005 and it’s calculated to be 3,2 Mkr year 
2006.The maintenance costs for a year under this period has varied between 400 and 950 kkr 
exclusive the costs for the pipe system. With that cost included the average cost for a year will 
be about 900 kkr. The cost for production losses has varied between 1,1 and 3,2 Mkr for a 
year, and that’s 2,1 Mkr in average. The total cost for a year is 5,5 Mkr. 
 
During a study of conveyors, 11 paper mills have been contacted. Of them had nine a 
conventional idler-roller conveyor in a sky walk. All of the conveyors were very reliable, as 
long as they were careful with the maintenance. Some of the contacted paper mills had 
problem with dusting, but most of them had not that problem. The 10th paper mill had 
pneumatic transport system, and the 11th had two tubular conveyors, one to each boiler. The 
conclusion of this study is that all of the contacted paper mills are very satisfied with the 
reliability on their conveyors. It should also be mentioned that none of them have any reserve 
conveyor. 
 
The cost of the investment for a new system varies between 14,5 and 31,5 Mkr. Depending on 
calculated energy price and the investment cost varies the payoff time between 2,9 and 7,6 
years. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 
Detta examensarbete har utförts vid Kappa Kraftliner i Piteå med stöd från avdelningen för 
maskinelement vid Luleå tekniska universitet. Arbetet är ett avslutande moment inom 
civilingenjörsutbildningen Maskinteknik och utfördes under perioden 2005-09-05 till  
2006-02-05. 
 
Jag vill framförallt tacka mina handledare Claes Lundqvist och Bo Johansson på Kappa 
Kraftliner i Piteå, som bidragit med många värdefulla tips och råd under genomförandet av 
detta examensarbete. 
 
Vidare vill jag tacka min examinator Elisabet Kassfeldt vid institutionen för Tillämpad Fysik, 
Maskin och Materialteknik, avdelningen maskinelement som gett mig den hjälp som 
efterfrågats. 
 
Jag vill även tacka alla på projektavdelningen på Kappa Kraftliner i Piteå, samt övriga på 
Kappa Kraftliner i Piteå som hjälpt mig med detta arbete, med andra ord ett stort tack till alla 
som stått ut med mig och hjälpt mig att genomföra detta mycket lärorika och intressanta 
examensarbete. 
 
Piteå februari 2006 
 
 

 
________________________________ 
 
Johan Lidström 
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1 Inledning 
 
Enligt Kappas egna hemsidor: www.kappa-kraftliner.com och www.kappapackaging.com är 
Piteåfabriken Europas största kraftlinerbruk. Fabriken har kapacitet att årligen producera  
700 000 ton kraftliner, ett papper som används för tillverkning av högklassig wellpapp. Kappa 
Kraftliner Piteå ingår i Kappa Packaging. Det är ett av Europas största företag inom 
produktion, utveckling och försäljning av wellpappråvara, solid kartong och annan 
specialkartong. Kappa Packaging har mer än 100 enheter spridda över hela Europa, antalet 
anställda uppgår till 17 000 och företaget omsätter 30 miljarder SEK. Piteåfabriken köptes 
2001 av Assi Domän och har i dagsläget drygt 600 anställda.1 
 
 
1.1 Tillverkningsprocessen 
 
Nedanstående beskrivning av tillverkningsprocessen bygger på information från Theliander, 
H., Paulsson, M. & Brelid, H. (2002). 
 
Innan stockarna kan användas för massatillverkning måste de förbehandlas, vilket görs i 
renseriet. Där barkas och flisas stockarna, för att sedan i flisform transporteras på ett 
transportband till någon av flisstackarna för lagring. Från botten på flisstackarna transporteras 
därefter fliset på ett transportband till sållstationen, där flis med rätt storlek sållas fram och 
blåses upp till kokeriet.  
 
Första steget i kokeriet är förbasning, förbehandling av fliset med ånga. Syftet med 
förbasningen är att driva ut luft från fliset, samt att värma det. I de kontinuerliga kokarna 
kokas sedan flisen i lut för att lösa ligninet, bindemedlet och frigöra fibrerna. Efter 
massakokaren transporteras de lösa fibrerna vidare till pappersmaskinen för tillverkning av 
kraftliner.  
 
Vissa massabruk använder sig av batchkokning istället för kontinuerlig kokning, de har då ett 
flertal kokare och kokar fliset satsvis. Piteåfabrikens tre kokare är av kontinuerliga. 
 
 
1.2 Problembeskrivning 
 
Kappa Kraftliner i Piteå använder sig i dagsläget av pneumatiska transportsystem för 
flistransport mellan sållstation och kokeri. Dessa system är mycket energikrävande. Eftersom 
elpriset har ökat kraftigt i början på 2000-talet har frågan om det är lönsamt att byta 
flistransportsystem till något mindre energikrävande kommit upp.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Kappa Packaging har gått ihop med Jefferson Smurfit Group, så från 1 december, 2005 heter bolaget Smurfit 
Kappa Group. 

http://www.kappa-kraftliner.com
http://www.kappapackaging.com
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1.3 Mål 
 
Målet med detta arbete är att kartlägga fördelarna och nackdelarna med att byta från 
pneumatiska transportörer till bandtransportörer samt att redovisa detta i ett dokument.  
 
Delar som ingår är: 
 

• Undersöka det befintliga systemets kostnader. 
• Kartlägga andra bruks transportörval och åsikter om dem. 
• Jämföra minst tre alternativa system med det befintliga. 
• Upprätta en 3D ritning över transportsträckan med den valda transportören. 

 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Examensarbetet är på 20 poäng vilket motsvarar 20 veckors heltidsstudier. För att arbetet 
storlek ska motsvara 20 veckors heltidsstudier har därför följande avgränsningar gjorts: 
 

• Enbart byte till bandtransportör för barrlinjen kommer att undersökas. 
• Kostnader för det befintliga transportsystemet kommer inte att undersökas för mer än 

de senaste fem åren. 
• Enbart budgetofferter kommer tas in på de alternativa systemen. 
• 3D ritningen ska inte vara på detaljnivå, utan mer övergripande. 
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2 Befintliga transportsystemet 
 
Enligt Lundqvist (2005a) har bandtransportör använts tidigare för denna transport, men 1971 
började den dåvarande bandtransportören att brinna och fabriken blev stående flera dagar. 
Ledningen bestämde då att de inte skulle ha någon mer bandtransportör på grund av 
brandrisken. De transportörer som installerats för flistransport mellan sållstation och kokeri 
efter 1971 har därför varit pneumatiska. I dagsläget sitter det fyra blåssystem monterade 
parallellt, tre för barrflis och ett för lövflis, samtliga levererade av Rader. På barrlinjen 
levererar två blåssystem flis till linje 1, blåssystem 4 och 6. Det tredje blåssystemet på 
barrlinjen, blåssystem 7 levererar flis till linje 3. 
 
De befintliga barrblåssystemen är dragna på 5 m höjd fram till fabriksväggen, där de böjer av 
uppåt och går med 75-80° lutning uppför väggen, innan de slutligen planar ut uppe på 
kokartaket och ansluter mot cyklonerna. Den totala horisontella transportsträckan är ca 500 m 
och den vertikala strax under 50 m. 
 
 
2.1 Kostnader 
 
För att ta reda på hur lång payofftid som ett nytt system får, måste först kostnaderna för de 
befintliga transportsystemen från sållstation till kokeri tas fram. Dessa kostnader är uppdelade 
i driftkostnader, underhållskostnader och kostnader för produktionsbortfall. 
 
 
2.1.1 Driftkostnader 
Driftkostnaden för dessa system är elkostnaden. Med hjälp av Johansson (2005) har därför 
strömförbrukningen för varje månad sedan januari 2000 tagits fram (se bilaga 1).  
 
Lundqvist (2005b) rekommenderade att elpriserna till kalkylen skulle hämtas från Nordpools 
hemsida, www.nordpool.no. På den hemsidan finns elpriserna för varje månad sedan 1996, 
dagens elpris samt avtalspriser för 2006-2008. Elpriserna för varje månad under perioden 
januari 2000- december 2005 har sammanställts och den verkliga elkostnaden räknats ut (se 
bilaga 1). Elpriserna för oktober -december 2005 samt för 2006-2008 kan dock fortfarande 
ändra, eftersom Kappa Kraftliner Piteå har ett rörligt elavtal. Priserna bör dock vara ganska 
nära verkligheten. 
 
Vid framräkning av medelelpriset för 2005 har det dagsaktuella elpriset för oktober, 
november och december hämtats från www.nordpool.no 2005-10-04. Valutakursen som 
räknats med har hämtats från www.dn.se och var då, 2005-10-04, 07:19 9,32 kr/Euro. 
 
Energikostnaden för blåssystem 4, 6 och 7 tillsammans var ca 2,3 miljoner kronor 2004 och 
beräknas öka till ca 2,5 miljoner kronor 2005.  
 
Som synes i diagram 1 förväntas energipriset öka med 25-30 % de närmaste tre åren. Detta 
medför att energikostnaden för 2006 mest troligt blir ungefär 3,3 miljoner kronor. 
 
 

http://www.nordpool.no
http://www.nordpool.no
http://www.dn.se
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Diagram 1: Energipriset för perioden 2000-2008 
 
 
2.1.2 Underhållskostnader 
Fabrikens motorer, pumpar, fläktar och liknande enheter är registrerade efter ett kodsystem. 
Med hjälp av unika platsnummer i detta kodsystem kan underhålls och reparationskostnader 
under åren spåras för varje enhet med hjälp av programmen Pro Diver och IS2000. En lista 
med de olika platsnummerna för blåssystem 4, 6 och 7 har därför sammanställts (se bilaga 2).   
 
Platsnummernas två första siffror beror på vilket driftområde och avdelning de tillhör. 
Flishanteringen vid renseriet har t.ex. 02. Följande tre siffror kan vara en undergrupp, som 
t.ex. en blåsmaskin, där sedan blåsmaskinens olika delar, som motor, fläkt mm har ytterligare 
1-2 siffror. Vissa delar har bara ett femsiffrigt platsnummer och är då en huvudgrupp. 
Ett blåssystem kan t.ex. ha platsnummer 02222 och ljuddämparen 022225.  
 
Innan sökningar efter underhållskostnader började kontaktades Engström (2005) för en 
genomgång av hur kostnaderna lagras och hur de kan sökas fram. Detta för att nå ett så 
korrekt resultat som möjligt. 
 
Där framkom att en arbetsorder utfärdas när ett arbete ska utföras. För de arbetsordrar som är 
utfärdade efter 2003 finns kostnaderna de resulterat i kopplade direkt till platsnummerna. 
Sökningarna på de aktuella platsnummerna görs då i Pro Diver. 
 
För de äldre arbetsordrarna är kostnaderna bara kopplade till arbetsordernummerna i Pro 
Diver. Detta medför att sökningar först måste göras i IS 2000 för varje platsnummer, för att få 
fram de arbetsordernummer som systemet orsakat. De arbetsordernummer som tagits fram där 
ska sedan sökas efter i Pro Diver. Om arbetsordern utfärdats sent på året kan kostnaden vara 
registrerad på året därpå, eftersom det var då arbetet utfördes. Sökningar måste då göras för 
båda åren. 
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Kostnaderna som redovisats i Pro Diver för de aktuella platsnummerna, samt för vissa 
investeringar, har sedan sammanställts för åren 2000-2004 (se bilaga 3). För den största delen 
av arbetsordrarna har inte någon kostnad redovisats, eftersom de arbetena utförts av personal 
på Kappa Kraftliner och ingen reservdel behövts. Det betyder att ett visst mörkertal finns, 
eftersom arbetstiden i verkligheten inte är gratis. Ett visst mörkertal kommer naturligtvis att 
finnas även om transportören byts, men dess storlek är svår att förutsäga.  
 
Enligt Engström (2005) kan t.ex. en slussmatarrenovering få ett nytt arbetsordernummer när 
kostnaden för renoveringen registreras i systemet. Den behöver då inte vara kopplad direkt till 
något platsnummer, vilket resulterar i att bara kostnaden för själva bytet hittats. Hur stora 
kostnader som missats på grund av detta är oklart. 
 
De största kostnaderna, kostnaderna för rörsystembyten och vissa slussmatarbyten registreras 
inte på samma sätt utan har tagits fram av Kaarle (2005) och finns i bilaga 3. Rörsystembyten 
är något som planeras långt i förväg och kostnaderna tas då från ett annat konto. 
Rörsystembyten utförs med 5-7 års mellanrum och då byts oftast bara vissa sektioner vid 
varje tillfälle, sällan hela rörsystem. De gånger slussmatarbyten inte redovisas i 
underhållssystemet är när uppgraderingar görs, eftersom det då inte är frågan om underhåll. 
 
Underhållskostnaderna för dessa tre blåssystem har varierat kraftigt mellan åren och den stora 
variationen beror framförallt på att alla tre rörsystemen byttes samma år, år 2000 och beräknas 
inte behöva bytas förrän tidigast 2007. Kostnaderna för varje år finns redovisade i tabell 1. 
 

 kkr 
2004 850 
2003 650 
2002 480 
2001 930 
2000 2250 

 
Tabell 1: Underhållskostnaderna för barrblåssystemen 
 
Medelkostnaden för dessa 5 år är drygt 1 miljon kr, men för att vara korrekt bör kostnaden för 
blåsledningarna slås ut på 7 år, eftersom det är den planerade livslängden i dagsläget. 
Medelkostnaden per år under perioden 2000-2004 blir då drygt 900 kkr. 
 
 
2.1.3 Produktionsbortfall 
Produktionsbortfall i kokeriet orsakat av blåssystemen med kringutrustning är något som varje 
år orsakar stora förluster. Enligt Burman (2005) är vinsten per ton tillverkad massa 1700 kr. 
Vid produktionsbortfall förlorar de alltså 1700 kr/ton.  
 
Varje vardagsmorgon hålls ett produktionsmöte där det gångna dygnet/dygnen gås igenom. 
Problemen de haft på olika avdelningar skrivs då ner i ett produktionsmötesprotokoll. Dessa 
protokoll för perioden januari 2000 till och med oktober 2005 har därför granskats och 
produktionsbortfallet som orsakats av flistransporten från sållstationen till kokeriet 
sammanställts (se bilaga 4).  
 
I programmet WinMOPS registreras bland annat produktionen på de olika massakokarna. 
Dessa mätvärden finns lagrade i WinMOPS för alla dagar sedan slutet på 2001.  
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I de fall där bara bristfällig information har funnits i protokollen har en kontroll gjorts i 
WinMOPS för att undersöka hur stort produktionsbortfallet var.  
För vissa av de resterande felen har produktionsbortfallet beräknats utifrån vad som stått som 
orsak i produktionsmötesprotokollet. I något fall har vissa antaganden behövt göras innan 
produktionsbortfallet kunnat räknas ut. I de fallen där antaganden gjorts kan det uppskattade 
produktionsbortfallet vara långt ifrån sanningen, men i så fall så bör det i verkligheten ha varit 
mycket större än det antagna. Anledningen är att ett transportörbyte inte ska blir lönsamt på 
grund av felaktiga antaganden. Efter att samtliga produktionsbortfall tagits fram har därefter 
de kostnader de resulterat i räknats ut och sammansällts (se bilaga 4). Som synes i tabell 2 har 
driftstörningarna varierat kraftigt mellan åren. 
  
 Kostnad kkr Antal stopp Antal stopp längre än 5 h 
2000 1 357 8 1 
2001 1 110 7 1 
2002 3 080 8 5 
2003 3 235 16 7 
2004 1 660 10 3 
Medel 2100   

 
Tabell 2: Antal stopp som orsakat produktionsbortfall, samt dess kostnad. 
  
Förlusten de 10 första månaderna 2005 är 1 680 kkr, fördelat på 9 stopp. 
 
 
2.1.4 Totalkostnad 
Driftkostnaden som tas med i denna sammanställning är den delvis beräknade kostnaden för 
2005. Efter studien av elkostnaden har bedömningen att kostnaderna kommer att öka något de 
närmaste åren gjorts. Därför har den senaste och även högsta elkostnaden valts i detta fall. 
 
Beträffande underhållskostnaden så går systemets underhålls och reparationsbehov i cykler. 
En kort mätperiod kan ge ett kraftigt missvisande resultat, beroende på vilken period som 
väljs. Underhållskostnaden som räknas med är därför medelkostnaden för de fem undersökta 
åren, men med kostnaderna för rörsystembyten utslagna på dess livslängd. Även för 
förlusterna orsakade av produktionsbortfall är det medelvärdet som används i 
sammanställningen. Som synes i tabell 3 är det driftkostnad och kostnad för 
produktionsbortfall som är barrblåssystemens stora kostnader. 
 
 kkr 
Driftkostnad 2 500 
Underhållskostnad: 900 
Produktionsbortfall: 2100 
Totalt 5 500 
 
Tabell 3: Totala kostnaden per år för barrblåssystemen 
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3 Kartläggning av transportsystem 
 
För att få en bra bild av hur flistransporten lösts och fungerar vid andra bruk har de mest 
relevanta bruken i Norrland och Svealand kontaktats. De flesta valen har gjorts av Lundqvist 
(2005a), som har mångårig erfarenhet inom branschen och personligen besökt samtliga av de 
nio bruken som han valt ut. Wallenius (2005), som besökt de flesta pappersbruken i Norden, 
har tipsat om de bruk som senast bytt transportörer, Södra Cells bruk i Mönsterås och Tofte.  
Enligt Wallenius är de flesta transportörer som används för denna typ av transport på 
pappersbruken runt om i norden byggda under 1980 och början på 1990 talet. Totalt är runt  
90 % konventionella rullställstransportörer i bandgång.  
 
Bruken har kontaktats via telefon. En rad olika frågor ställdes för att kartlägga 
transportörernas driftsäkerhet, brukens säkerhet mot driftstörningar och allmänna åsikter om 
transportörerna (se bilaga 5). 
 
Utav de kontaktade bruken hade nio en konventionell rullställstransportör i bandgång. Av 
dem var alla mycket nöjda med driftsäkerheten, så länge de var noga med underhållet. 
Dammandet upplevde vissa som störande, men de flesta tyckte inte det var något större 
problem.  
 
Det tionde, SCA Munksund hade blåssystem och det 11e bruket, Södra Cell Tofte hade två 
rörbandstransportörer från BMH, en till varje kokare. Den tillfrågade på det bruket var mycket 
nöjd med dessa, de fungerade bra och var spillfria. En annan fabrik hade en 
rörbandstransportör för transport av bioslam. Vid den fabriken hade de återkommande 
problem med att bandet skruvade sig, vilket orsakade långa stopp för att vrida tillbaka det. 
Från början skruvade sig bandet på grund av att transportören inte var korrekt injusterad, 
medan orsaken de senaste gångerna varit att någon rulle gått sönder. 
 
Under ett samtal med Olsson (2005) kom det fram att det vid SCA:s sågverk i Munksund 
finns en tubulatortransportör. För att få information om den kontaktades Wahlström (2005) 
och ett studiebesök bokades in. Vid studiebesöket berättade Wahlström att han var mycket 
nöjd med transportören, den var mycket driftsäker och den var även damm och spillfri.  
 
Slutsatsen av denna undersökning är alltså att alla tillfrågade är mycket nöjda med 
driftsäkerheten på deras flistransportörer. Det bör också noteras att ingen av dem har någon 
reservtransportör, vilket medför att de blir stående om något fel skulle inträffa. 
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4 ATEX-direktivet 
 
Nedanstående beskrivning av ATEX-direktivet bygger på information från EU:s webbportal 
http://europa.eu.int/. 
 
Under 2003 införde Europeiska Gemenskapernas kommission nya direktiv för att minska 
riskerna för explosioner och explosionsartade bränder. Detta har de sammanställt i en 
handbok som heter: 
 Handbok för god praxis av icke-bindande natur för genomförandet av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 1999/92/EG om minimikrav för förbättring av säkerhet och hälsa för 
arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär. 
 
Explosionsrisker kan uppstå i alla företag där man hanterar brännbara ämnen. Explosion 
uppstår när det finns ett brännbart ämne i blandning med luft (dvs. tillräcklig syretillförsel) 
inom explosionsgränserna samt en tändkälla. Direktivet innehåller en särskild definition av 
”explosion”, som inbegriper sådana bränder där förbränningen efter antändningen sprider sig 
till hela den oförbrända blandningen. 

 
Figur 1: Explosionstriangeln 
 
Anledningen till att ATEX-direktivet tas upp i detta fall är att det är mycket viktigt att veta 
hur de olika transportörerna ATEX-klassas, både ur säkerhets- och kostnadssynvinkel.  
 
Flis, materialet som ska transporteras i detta fall kan vara brandfarligt och syre finns, så 
frågan i detta fall är om det finns någon potentiell tändkälla i närheten av flis eller flisdamm.  
 
Vid bedömning av anläggningar ska följande studeras: 

Normala driftsförhållanden inklusive underhållsarbeten 
I- och urdrifttagande 
Driftstörningar och fel som kan förutses 
Felanvändning som sannolikt kan förutses 

 
Alla explosionsrisker ska bedömas. Av betydelse är följande: 

Använd arbetsutrustning 
Förutsättningar ur byggnadssynpunkt 
Använda ämnen 
Arbets- och tillvägagångssätt och deras möjliga växelverkningar inbördes 
och med arbetsmiljön 

 
Områden som genom öppningar har eller kan få förbindelse med explosionsfarliga områden 
skall också beaktas när explosionsrisker bedöms. 

http://europa.eu.int
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Explosionsrisken ska bedömas oberoende av den speciella frågan om tändkällor finns 
närvarande eller kan uppstå. 
 
Följande fyra villkor måste uppfyllas samtidigt för att explosioner med farliga verkningar ska 
kunna uppstå: 
 

Hög dispergeringsgrad i de brännbara ämnena 
De brännbara ämnenas koncentration i luft ligger inom deras kombinerade 
explosionsgränser 
Riskabla mängder explosiv atmosfär 
Aktiv tändkälla 

 
I första hand ska farlig explosiv atmosfär förebyggas, dvs. undvikande av att brännbart 
material och luft blandas med sådana proportioner att det kan explodera. Om det inte helt kan 
uteslutas att farlig explosiv atmosfär kan bildas, krävs åtgärder för att förebygga aktiva 
tändkällor. Ju sannolikare det är att farlig explosiv atmosfär kan bildas, desto säkrare måste 
förekomst av aktiva tändkällor förhindras. 
Om samtidig förekomst av farlig explosiv atmosfär och aktiva tändkällor inte är högst 
osannolik, krävs även byggnadstekniska säkerhetsåtgärder. 
 
Att förhindra förekomsten av damm i fliset är svårt, dammet kan samlas under en lång tid och 
en total eliminering av damm är omöjlig. Alternativet i detta fall är att begränsa flisets/ 
flisdammets spridning utanför transportbandet. Transportören ska alltså byggas in på ett 
sådant sätt att inget spill kan samlas på sådana ställen att de kan komma i kontakt med aktiv 
tändkälla. Om läckage av brännbara ämnen inte kan förhindras, kan uppkomst av farlig 
atmosfär ofta förhindras genom lämpliga ventilationsåtgärder. 
 
För damm ger ventilationsåtgärder i allmänhet tillräckligt skydd endast om dammet sugs ut 
där det bildas och ytterligare farliga dammavlagringar undviks på ett säkert sätt. 
 
Indelning av tändkällor: 
 

Heta ytor 
Lågor och heta gaser 
Mekaniskt alstrade gnistor 
Elektriska anläggningar 
Elektriska utjämningsströmmar och katodiskt korrosionsskydd 
Statisk elektricitet 
Åsknedslag 
Elektromagnetiska fält inom frekvensområdet 9- 300 GHz 
Elektromagnetisk strålning inom frekvensområdet 300 GHz till 3x106 GHz 
eller våglängder på 1000 µµµµm till 0,1 µµµµm (optiskt spektralområde) 
Joniserande strålning 
Ultraljud 
Adiabatisk kompression, stötvågor och strömmande gaser 
Kemiska reaktioner 

 
I detta fall är det heta ytor, mekaniskt alstrade gnistor och elektriska anläggningar som är de 
troligaste tänkbara tändkällorna. 
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4.1 Klassningen 
 
Ett explosionsfarligt område är ett område där explosiv atmosfär kan bildas i sådan mängd att 
åtgärder måste vidtas för att skydda arbetstagarna mot explosionsrisker. En sådan mängd 
kallas farlig explosiv atmosfär. Som utgångspunkt för bedömningen av skyddsåtgärdernas 
omfattning skall återstående explosionsfarliga områden indelas i zoner efter sannolikheten 
för att farlig explosiv atmosfär bildas. 
 
Zon 20: Ett område där explosiv atmosfär i form av ett moln av brännbart damm i luft 
förekommer kontinuerligt under längre tidsperioder eller ofta. Exempel: Sådana förhållanden 
råder i allmänhet endast inne i behållare, rörledningar, apparater osv. Hit räknas i regel 
endast det inre av anläggningar (kvarnar, torkar, blandare, transportledningar, silor osv.) där 
dammexplosiva blandningar ständigt, under lång tid eller ofta kan förekomma i riskabel 
mängd. 
 
Zon 21: Ett område där explosiv atmosfär i form av ett moln av brännbart damm i luft ibland 
förväntas uppstå under normala förhållanden. Exempel: Hit kan bl.a. räknas områden i den 
närmaste omgivningen kring t.ex. dammutsugnings- eller påfyllningsstationer och områden 
där dammavlagringar uppstår som ibland bildar en explosiv koncentration av brännbart 
damm i blandning med luft vid normal drift. 
 
Zon 22: Ett område där explosiv atmosfär i form av ett moln av brännbart damm i luft inte 
förväntas uppstå under normala förhållanden men, om den ändå förekommer, har kort 
varaktighet. Exempel: Hit kan bland annat räknas 
- Områden kring anläggningar som innehåller damm, när detta kan tränga ut genom otätheter 
och bilda dammavlagringar i riskabel mängd. 
 
För ämnen i gas och vätskeform finns andra klasser, men de tas inte upp här. 
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5 Undersökning av tänkbara transportörer 
 
I dagsläget är normalproduktionen 40 ton massa/h på linje 1. Enligt Nordström (2005) är 
maximala kapaciteten 50 ton. På linje 3 är normalproduktionen 10 ton massa/h och den 
maximala kapaciteten är 13 ton/h. 
 
Eftersom transportörleverantörerna beräknar transportörerna efter m3flis/h måste en 
omräkning från ton massa till m3flis utföras. Omräkningsfaktorn från ton massa till m3flis3 är 
11,2. Totalt förbrukas alltså drygt 700 m3 barrflis/h. För att ha en viss säkerhetsmarginal och 
för att klara av en framtida produktionsökning är kravet enligt Lundqvist (2005a) att 
transportören ska klara 800 m3 flis/h.  
 
Den långa transportsträckan och den stora mängden som ska transporteras begränsar valet av 
transportsystem till bandtransportörer. Kappa Kraftliners personal vill kunna köra allt barrflis 
på en transportör från flissållstationen upp på kokartaket. För att kunna säkerställa 
flistransporten finns även ett önskemål om dubbla transportörer. 
 
Ingen bandtransportör klarar av att dras samma väg som det befintliga blåssystemet, som har 
en maximal lutning på mer än 75°. Detta innebär att bandtransportörer måste dras över 
torrelfiltret, som är ungefär 35 m högt. Bortre kanten av torrelfiltret är belägen 90m från 
kokartaket, där avlastning ska ske. Kappa Kraftliner vill även ha så få stöttor som möjligt på 
marken, framförallt mellan torrelfiltret och kokartaket. 
 
Alla olika typer av transportörer har studerats. De nyaste varianterna har medvetet undersökts 
grundligare, eftersom mindre erfarenhet finns om dem. I de fall där två liknande transportörer 
funnits har i den följande presentationen enbart skillnaden mot den första beskrivits. 
 
 
5.1 Bruks Klöckner 
Bruks Klöckner säljer en rad olika transportörer och för denna typ av transport har de två 
olika varianter. 
 
 
5.1.1 Rullställstransportör 
Rullställstransportören är en konventionell bandtransportör där transportbandets 
transporterande part bärs upp av lagrade rullar monterade på vinklade rullställ och tvärgående 
lagrade rullar bär upp returparten. Maximal bandhastighet för rullställstransportören är 90 
m/min.  
 
Denna transportör kräver inbyggnad om den ska användas utomhus.  
 
Sund (2005) rekommenderar deras tubulatortransportör framför rullställstransportören i detta 
fall på grund av den långa transportsträckan, stora transportmängden och att transporten ska 
ske utomhus. Enligt Jakobsson (2005) är en rullställstransportör billigare så länge varken 
överbyggnad eller transportgång behövs.  
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Figur 2: Bruks Klöckners rullställstransportör 
 
 
5.1.2 Tubulatortransportör 
Nedanstående information om tubulatortransportören bygger på information från Jakobsson 
(2005) och Eriksson (2005), samt broschyrer från Bruks Klöckner. 
 
Grundidén bakom tubulatortransportören köpte Bruks Klöckner av ett företag i Örnsköldsvik i 
början på 1990 talet. De har sedan vidareutvecklat transportören och i dagsläget levererat runt 
300 transportörer. Konstruktionen är sådan att transportbandet går i en ståltub och då kupas 
efter dess form, totalt 180°. För att minska friktionen mellan tub och band bärs bandet upp av 
en luftkudde när transportören är längre än 30 m. Trots att konstruktionen medför att 
elektriska fläktar krävs är energiförbrukningen mycket lägre än för konventionella 
transportörer. 
 

  
 
Figur 3: Effektförbrukning Tubulator vs konventionell bandtransportör 
 
För att åstadkomma luftkudden är det med 300 mm mellanrum hål med ∅20 mm i botten på 
röret. Genom dessa hål blåses luften in. För att förse alla lufthål med luft ligger det luftkanaler 
på bandets båda sidor, både på transport- och returpart. Fläktar sitter sedan med 30 m 
mellanrum för att förse kanalerna med luft. Där transportören dras på höga höjder brukar 
fläktarna monteras på marknivå istället för uppe på transportören för att underlätta vid 
kontroll och service. På anläggningar där höga krav på buller finns förses fläktarna med 
ljuddämpare. Ljudnivån vid transportören är då under 60 dB. 
 



 
 

 13 

                        
 
Figur 4: Ände   Figur 5: Tvärsnitt 
 
En stor förändring av transportören som Bruks Klöckner gjort sedan de köpte idén är att 
transportören nu även säljs med luftkuddeburen returpart istället för med returrullar. Detta 
medför att inget behov av transportgång bredvid bandet finns. På de flesta sålda transportörer 
är returparten uppburen av returrullar, men ändå ingen transportgång. De säger även att det 
inte är någon av kunderna som upplever returrullarna som något problem. Det är bara en kund 
som monterat transportgång bredvid transportören och denna kund skulle ha en transportgång 
oavsett om det behövdes eller ej. När transportörerna monteras lägger de in draglinor i de övre 
luftkanalerna för att ström och manöverledningarna enkelt ska kunna dras in i dem. Detta för 
att ingen kabelstege ska behövas. För att underlätta för indragning av kabel i efterhand bör 
alltid en draglina lämnas kvar i luftkanalen. 
 
Transportören levereras i 12 meter långa sektioner. I varje sektion finns det en 
inspektionslucka 750 mm från skarven. Dessa luckor brukar i de flesta transportörer förses 
med gälar för att släppa ut luften som trycks ut mellan band och tub.  
Jakobsson säger att när varje inspektionslucka förses med gälar blir luftströmningshastigheten 
så låg att damm inte brukar vara något problem. Om risken för damm är stor, som vid 
transport av torv brukar luftutsläppen istället monteras mitt på transportören och förses med 
självrensande filter. Fläktarna får då suga genom filtret, vilket medför att transportören inte 
kan damma eller skräpa. 
 

 
 
Figur 6: Tubulatortransportör med filter 
 
Transportörens driv- och vänddel är av samma typ som för konventionella transportörer, 
bandet är ej kupat vid ändarna. För att minska risken för spill och damm vid pålastningen sker 
den först efter att bandet kupats och gått in i tuben ett par meter, vanligtvis runt 2meter. Vid 
avlastning tippas materialet av över drivtrumman. För att undvika spill och damm mellan 
tubens mynning och avlastningen brukar avlastningen byggas in helt. Botten av den inbyggda 
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delen brukar då även förses med en spillskrapa, som med jämna mellanrum skrapar fram 
damm och spill till avlastningsstupet. 
 
Bandet som används är 4.7 mm tjockt och beklätt med 1.5 mm gummi på ovansidan. På 
undersidan finns inget ytskikt av gummi, eftersom nötningen är liten och en gummibeklädd 
yta medför ökad friktion. På den längsta transportören som Bruks Klöckner levererat, en som 
är 289 m och har luftkuddeburen retur är en vänddel monterad för att även returparten ska gå 
med gummisidan uppåt. Detta medförde att drivmotorns effektförbrukning minskade från 28 
till 24 kW. Jakobsson tror inte att bandvändningen påverkar bandslitaget. Bruks vill inte sälja 
längre transportörer än 200 m med luftkuddeburen returpart utan bandvändning, de tycker att 
det blir onödiga påfrestningar och onödig energiförlust. Med bandvändning eller rullställ är 
maximal transportörlängd 300 m. 
 
Vanligtvis håller ett band minst 25-30 000 timmar innan det behöver bytas, dvs. runt 3 år med 
kontinuerlig drift. Vid en inspektion av bandets nötning på tuben noterades en knappt kännbar 
nötning efter 20 000 timmar. I dagsläget har inte heller någon transportör bytts ut för att den 
varit utsliten. Godstjockleken på tubröret som bandet glider på är 5.2 mm.  
 
Tubulatortransportören kan köras med mycket högre hastighet än konventionella transportörer 
med motsvarande bandbredd. Bandhastigheten för tubulatortransportören är 150 m/min, vilket 
är ca 70 % snabbare än deras rullställstransportör. Detta medför alltså att en 
tubulatortransportör kan transportera runt 70 % mer flis än motsvarande rullställstransportör 
med samma bandbredd.  
 
De har provat att köra bandet i hastigheter mellan 90 och 210 m/min. Vid 210 m/min gled 
fliset på bandet vid pålastningen. Vid kraftigt reducerat varvtal hände inget speciellt. Det är 
alltså möjligt att frekvensstyra motorerna för att ändra kapaciteten, men det är inget som de 
rekommenderar. 
 
Maximal lutning med ofruset material är 15° och med fruset material 6-8°. Eftersom denna 
transportör är helt slät invändigt klarar den av brantare lutningar än konventionella 
rullställstransportörer. På en konventionell rullställstransportör hänger bandet ner lite mellan 
varje rullställ vilket medför att bandet hoppar till lite vid varje rullställ. Materialet tappar 
därmed fästet mot bandet och glider baklänges. 
  
Vid vissa väderlekar har det ibland bildats en ishinna på bandet, som om lutningen varit för 
brant gjort att materialet glidit baklänges. När brantare lutning än 8° krävs och fruset material 
ska transporteras använder de därför en byggfläkt för att hålla bandet torrt. Effekten på 
byggfläkten har maximalt varit 9kW. Vissa kunder har även provat att spruta glykol på bandet 
för att hålla det tinat, men Jakobsson rekommenderar byggfläkten. För att rensa bandet sitter 
först en skrapa direkt efter avlastningen och sedan 2-3 borstlister. 
 
Ändring av riktning sker i skarvarna mellan sektionerna. Maximalt kan en riktningsändring på 
2° var 6:e meter göras. Riktningsändringar i horisontell riktning är inte möjlig med denna 
transportör. 
 
Vid två olika tillfällen har det inträffat att transportbandet gått sönder helt utan förvarning. 
Vid båda tillfällena var det en plåt som av någon anledning kommit in i pålastningslådan och 
kilat fast. Plåten har då fungerat som en kniv och delat bandet i två delar. Vid båda tillfällena 
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har inget reservband funnits i närheten Den smalare biten har då demonterats och 
transportören körts med den bredare delen av bandet till dess ett nytt band anlänt. 
 
Vid diverse tillfällen har hela rörets tvärsnitt fyllts med flis på en gång av olika anledningar, 
men detta har inte orsakat något problem utan fliset har kommit ut som en korv i andra änden 
av bandet. Om en fläkt går sönder brukar de fortsätta att köra och sedan byta fläkten så fort 
som tillfälle ges. 
 
När transportören av någon anledning stannats vintertid och bandet frusit fast har bandet i de 
flesta fall ryckts lös, de har kört tills motorn löst ut och på så sätt ryckt lös bandet bit för bit.  
I ett fall har luften in till fläkten värmts upp och bandet på så sätt värmts lös från tuben. Den 
gången satt bandet fast på en sektion och då värmde de med skärbrännare vid fläktens 
luftintag i några minuter innan bandet släppte.  
 
 
5.2 Roséns maskin 
 
Informationen om transportören kommer från Eveborn (2005) 
 
Principen för denna transportör är som för Bruks Klöckners tubulatortransportör, vissa 
detaljer kan skilja, men principerna är densamma. 
 
Roséns har enbart levererat tre transportörer och alla tre till Lidköpings värmeverk.  
 
De tillverkade och sålde först två stycken på vardera 67 m. Två år senare levererade de en 
tredje transportör på 35 m. När Roséns monterade transportörerna rev de bort befintliga 
bandtransportörer och monterade transportörerna i befintlig bandgång. De har aldrig levererat 
en transportör med stödben. Företaget har dock utrustning för att leverera kompletta 
anläggningar.  
 
Skillnaderna är att Roséns transportör säljs både i rostfritt och svart, beroende på vad kunden 
önskar, samt att Roséns transportör inte kan svänga i någon riktning. Till Lidköpings 
värmeverk såldes rostfria transportörer p.g.a. att de skulle transportera relativt korrosivt 
material. Maximal transportörlängd är 300 m med maximalt 24m mellan stöttorna. 
 
 
5.3 BMH 
 
BMH säljer två olika typer av transportörer, rörbandstransportör och konventionell 
rullställstransportör. 
 
  
5.3.1 Rörbandstransportör 
Under själva transporten är bandet format som ett rör, med en viss överlappning högst upp (se 
figur 7). Enligt Sundqvist (1992) brukar överlappningen vara halva diametern på denna typ av 
transportör. Han skriver även att konstruktionen är av japanskt ursprung. Den har utvecklats 
av gummijätten Firestone Tire Co. Denna transportörtyp började installeras redan 1979 i 
Japan och i dagsläget är 100-tals transportörer levererade av olika tillverkare.  
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Figur 7: Tvärsnitt vid rullställ                Figur 8: Öppning/stängning av tub 
 
Bandet bärs upp av hexagonalt monterade rullar, vilka ska motverka att något som helst spill 
uppstår. Rullarna sitter fasttryckta i sina hållare, så att byta alla 12 rullarna i ett rullställ tar 
enligt Sjölén (2005) 15-20min. Vid av och pålastning viks bandet ut så att lastning och 
lossning kan ske på samma sätt som för konventionella transportörer. Driv och vändenheten 
är inte likadana som de för rullställstransportörerna, men snarlika. 
Till skillnad från många konventionella transportörer sker bandspänning i direkt anslutning 
till drivenheten. Den sitter monterad direkt efter drivtrumman. 
 
BMH har tre olika varianter på inbyggnad beroende på klimat och funktion. En av varianterna 
är helt inbyggd. Alla tre varianterna är byggda för att klarar av atexdirektiven. Alla tre 
varianterna har även gallerbotten för att inte samla damm. De brukar dock ha täckt botten där 
transportören går över tak och liknande, där spill ej önskas. Enligt Wallenius (2005) är spillet 
mycket litet även på de sträckor där botten är helt öppen.  
 
Denna transportör används främst vid bränsletransporter, transporter av dammande material 
som torv och liknande. Rörbandstransportören klarar av mycket kraftigare stigningar än 
konventionella transportörer och även svängar i sidled, vilket de flesta andra inte klarar.  
 
Enligt Wallenius (2005) har endast två bruk i Norden bytt transportörer från flisstack till 
kokare sedan denna variant började säljas. Av dem valde en rörbandstransportör och den 
andra konventionell rullställstransportör. Den längsta rörbandstransportören som BMH 
levererat är 1.5 km.  
 
Enligt Sundqvist (2002) har bandet klarat drift i kallt och hårt väder. Det bandet var tillverkat 
av Trellex. Sundqvist skriver även att de vid en kolgruva i Tyskland kör transportören med 
0.5 m/s via frekvensomvandlare när den inte används vintertid, för att den inte ska frysa fast. 
Att inte stanna av transportören när det är minusgrader är dock något som är mycket vanligt 
för alla bandtransportörer. Sundqvist (2002) skriver även att det vid en anläggning inträffat att 
en rulle vid lagerhaveri nötte hål på bandet. 
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Figur 9: De olika inbyggnadalternativen 
 
5.3.2 Rullställstransportör 
BMH säljer även konventionella rullställstransportörer. De säljs framförallt för transport av 
relativt dammfritt material. 
 
Efter ATEX-direktivets uppkomst har BMH börjat bygga in den konventionella transportören 
så att den inte ska damma i det utrymme som människor vistas, transportgången. Under 
transportören monteras en spillränna i aluminium för att transportören ska vara helt tät. Även 
sprinklersystemet brukar monteras i detta utrymme. För denna typ av transportör är det även 
nödvändigt med en dammsugarledning i hela bandgången. 
 
 
5.4 NV-Teknik  
 
NV-Teknik säljer konventionella bandtransportörer av olika slag. NV-Tekniks transportör är 
inte inbyggd i bandgången som många andra nyligen installerade rullställstransportörer. I 
bandgången brukar sprinklersystem och dammsugarledning monteras. NV-Tekniks 
bandtransportör kan ha en längd på över 1000 m.  
 
De gånger de monterat två transportörer i samma bandgång har transportören varit helt 
inbyggd. 
 

 
Figur 10: bandtransportör av bandgångstyp från NV-Teknik 
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5.5 Sicon Roulunds��
 
Levererar slutna U-bandstransportörer som har en kapacitet på upp till 400 m3/h. Detta 
innebär att det krävs minst en extra transportör för att säkerställa flisförsörjningen. 
Transportören klarar av kraftiga svängar i sidled och mindre svängar i höjdled. Den är 
framförallt lämplig för transporter där transportvägarna är krokiga. Spill kan endast uppstå vid 
av och pålastning. 
 

 
 
Figur 11: Sicons transportör 
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6 Ombyggnation för pålastning 
 
När en ny anläggning ska byggas bör den konstrueras med så få steg som möjligt. I detta fall 
bör därför den långa transportören anslutas direkt mot bandtransportören ut ur 
sållanläggningen, eftersom sållningen är det sista nödvändiga steget före kokeriet. 
Skopelevatorn, bandtransportören mellan skopelevatorn och slussmatarhuset mm kan då tas 
bort. Ett alternativt omlastningssätt är att montera en skruvtransportör efter bandtransportören 
från flissållet. Då kan pålastningen på långa transportören ske i marknivå, vilket förenklar 
bandbyte. En nackdel med flisskruvar är dock att de förstör fliset, vilket inte 
bandtransportörer gör. Att använda flisskruvar för omlastning försämrar även den totala 
driftsäkerheten. Om två transportörer finns installerade parallellt bör konstruktionen tillåta 
bandbyte på en transportör medan resten av anläggningen är i drift. 

 
Figur 12: Befintligt system för pålastning. 
 
De nya banden brukar komma på en rulle i hellängd. Beroende på transportörtyp har en rulle 
med en band en diameter på 2,5-4 meter och en vikt på minst 8 ton. Vid bandbyte är det 
vanligast att bandet dras in vid vändänden, men det går även bra att dra in bandet vid 
drivänden. På konventionella rullställstransportörer kan man enligt Olsson (2005) även dra in 
bandet under transportören, på returrullarna. Det nya bandet dras då helst in där höjden under 
transportören bara är lite drygt bandrullens diameter. Enligt Olsson (2006) går det att göra på 
samma sätt på tubulatortransportörer med rullställsburen returpart.  
 
I dagsläget är det en grop under avlastningen från sista transportören i sållstationen som är 3 
meter djup, 4,5 meter lång och 4,5 meter bred. Utrymmet i höjdled tillåter att den långa 
transportören med tillhörande flisstup monteras under den transportören. Även bredden på 
gropen är tillräcklig för två transportörer i bredd. Det är längden på gropen som är det stora 
problemet.  
 
Om flisstup och bandtransportör ska monteras under transportören ut ur sållanläggningen 
behöver hela gropens djup utnyttjas. Beroende på vilket alternativ som väljs blir 
transportörens vinkel upp ur gropen 6-8 grader. Brantare vinkel är ej önskvärt för 
bandtransportörer, eftersom materialet då kan börja glida baklänges på bandet vintertid. Med 
en vinkel på 6-8 grader är transportören ovan mark 20-30 meter efter pålastningen, om 
underdelen av transportören maximalt är tre meter under mark. 
 
Från vändtrumman fram till pålastningen på dessa långa transportörer bör det vara minst två 
meter enligt transportörleverantörerna. Bandtransportören från sållen ovanför, som det ska 
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lastas från sticker i dagsläget inte ut mer än 0,5 meter över gropen. Om bara flisstup ska 
användas mellan transportörerna blir vinkeln för flack. Sista transportören i sållanläggningen 
måste därför förlängas minst två meter, beroende på om bandbytet ska ske vid vändänden 
eller inte. För att kunna utföra bandbytet vid vändänden måste det även finnas ett utrymme på 
runt fyra meter bakom vändänden, för att få plats med bandrullen. 
 
Om den/de undre transportören/transportörerna sidoförskjuts så mycket att den/de är bredvid 
den övre transportören behövs inte lika stort utrymme bakom transportören. Rullen med band 
kan då hängas ovanför vändänden, istället för bakom. Tanken är i så fall att vid start dra en 
lång transportör på varje sida av den korta transportören som det ska lastas ifrån. Med detta 
alternativ är det i de flesta fall nödvändigt att dra transportörerna med drygt 1,5 meters 
mellanrum, den övre transportörens bredd, om två transportörer ska användas. Detta på grund 
av att transportörerna inte kan svänga i sidled. Om detta alternativ ska användas måste gropen 
göras djupare för att inte flisstupen ska bli för flacka. Detta alternativ blir dyrare och 
komplicerat jämfört med den praktiska vinsten. 
 
Ett bandbyte på en 500 meter lång transportör tar enligt Olsson ungefär två dygn plus ett dygn 
för förberedelser. Om bandbytet ska utföras vid drivänden krävs det enligt 
www.kranexpressen.se en kran på minst 100 ton med jibb för att lyfta upp en bandrulle på 
kokartaket. En sådan kran kostar runt 3000 kr/timme. Om bandet ska dras in vid drivänden 
måste även en ställning eller permanent plattform byggas där, eftersom avlastningen ska ske 
3-4 meter ovanför flisvindtaket. En sådan plattform med räcken kostar runt 10 kkr/m2 och om 
plattformen dessutom ska klara av en bandrulles vikt är priset betydligt högre. Plattformen 
skulle därför kosta minst 200 kkr. Denna lösning bör undvikas eftersom bandbyte är mycket 
vindkänsligt och riskfyllt på den höjden. Dessutom blir kostnaden betydligt högre än om 
något av de andra alternativen väljs. 
 
Alternativet att dra in bandet på returrullarna är det bästa alternativet, om transportören har 
returrullar. Anledningen är att minsta modifieringen krävs, samt att det dessutom är enklast att 
utföra bandbytet där. Om transportören inte tillåter den metoden, som t.ex. Bruks Klöckners 
tubulatortransportör med luftkuddeburen returpart bör bandet dras in vid vändänden. 
Alternativet att dra in bandet vid drivänden kan då undvikas. För vulkningen behövs enligt 
Olsson (2006) ett utrymme på tre meter längs transportören. I detta fall ska därför 
transportören sticka ut minst tre meter bakom pålastningsstupet.  
 
Beroende på val av transportör är det därför nödvändigt att förlänga sista transportören i 
sållstationen tre till sju meter. Innan en förlängning av transportören i sållhuset kan göras 
måste först skopelevatorn demonteras.  
 
I dagsläget går det att köra förbi sållstationen vid driftfel och istället tippa fliset direkt i 
skopelevatorn. Det finns även en reservtransportör som går till slussmatarhuset och som kan 
lastas med traktor, om något problem med flistransporten från stack till sållstation skulle 
uppstå. Den transportören klarar dock bara drygt 400 m3flis/h, vilket är drygt 30 % mindre än 
normalproduktion. Från slussmatarhuset transporteras sedan fliset med tre parallella 
blåssystem. Det finns med andra ord ganska bra reservsystem i dagsläget. Det är blåssystemen 
som kan orsaka störst produktionsbortfall. 
 
För att hålla en hög säkerhet på flisförsörjningen till kokeriet bör den/de långa 
transportören/transportörerna även kunna lastas med ett annat reservsystem. En metod är att 

http://www.kranexpressen.se
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montera en skruvtransportör mellan pålastningen på transportören och en flisficka utomhus. 
Denna flisficka lastas då med traktor. 
 
Sållhuset har i dagsläget den högsta ATEX-klassen. Anläggningen är dock inte byggd efter 
ATEX-kraven. Den tänkta utrustningen vid pålastningen påverkas mycket lite av ATEX. 
Tänkbara tändkällor är dock eventuell elektrisk styrning av flisspjäll eller varmgång i lager. 
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7 Ombyggnation för avlastning 
 
Den långa transportören måste dras över de befintliga cyklonhusen eftersom blåssystem 2 ska 
vara kvar. Då  80 % av fliset  som transporteras upp ska till förbasningsfickan för linje 1, 
avslutas transportören ovanför påfyllningsröret för denna ficka. Det behövs dock en 
transportanordning för att transportera fliset tillbaka till förbasningsfickan för linje 3 som är 
placerat 27 m därifrån. Om det installeras två transportörer ska båda transportörerna kunna 
leverera flis till åtminstone linje 1, då stillestånd på den är mycket kostsamt.  
Eftersom transportören ska vara monterad på flisvinden bör en spillfri transportör väljas. 
Flisskruvar och tubulatortransportörer med luftkuddeburen returpart är spillfria, så någon av 
dem är mest lämplig. Att välja någon annan transportörtyp och kapsla in den skulle också vara 
möjligt, men försvåra för service och underhåll.  
 
Enligt Lundqvist (2005a) bör inte flisskruvar göras längre än 12 meter. Till skruvar längre än 
12 meter måste stödlager användas, vilket man vill undvika. Om skruvar ska användas och 
transportsträckan är längre än 12 m brukar istället skruvar seriekopplas.  
 
Eftersom det är ca 27 meter mellan förbasningsficka 1 och 3 skulle det i detta fall behövas tre 
seriekopplade skruvtransportörer. Risken för problem, X skulle då bli X3 gånger större än med 
en skruvtransportör. En bandtransportör har dessutom högre driftsäkerhet än en 
skruvtransportör.  
 
Det bästa alternativet av de två kvarvarande alternativen är tubulatortransportören eftersom 
den har högre driftsäkerhet och inte förstör fliset, vilket skruvtransportörer gör. 
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8 Styrning och övervakning 
 
Att kunna styra flismängden till förbasningsfickorna är mycket viktigt, eftersom produktionen 
varierar kraftigt och då även flisförbrukningen. Enligt Berglund (2005b) styrs inmatningen i 
dagsläget av flisnivån i förbasningsfickorna. Den nivåmätningen görs med radarutrustning, 
som sitter monterad i förbasningsfickornas toppar. Idag beräknas flismängden med hjälp av 
varvtalet på slussmatarna. Ett problem med den metoden är att de gånger någon av 
slussmatarna inte får tillräckligt med flis så finns inget larm.  Nivån i förbasningsfickan kan 
då sjunka så mycket att ånga börjar trycka upp. Radarmätningen mäter då avståndet till ångan 
istället och tror att förbasningsfickan är full. Det medför att slussmatarna stannar fastän 
förbasningsfickan egentligen är nästan tom. För att den ska börja mäta den verkliga flisnivån 
igen måste radarmätutrustningen kalibreras.  
 
Vid byte av transportsystem bör en mätutrustning installeras för att mäta flistillförseln till 
förbasningsfickorna. Mätningen bör precis som tidigare utföras i början av transporten för att 
hålla nere svarstiden. Efter flisfördelningen mellan förbasningsfickorna måste sedan en ny 
mätning göras, för att kunna hålla koll på fördelningen. 
 
För att mäta hur många ton flis som transporteras på en transportör per timme har två olika 
metoder hittats: vägning och gammamätning. Vägning kan göras på konventionella 
bandtransportörer och på tubulatortransportörer. För vägning på konventionella 
rullställstransportörer byts ett rullställ ut mot ett med inbyggd våg och med signalen från 
vågen och bandhastigheten kan vikten/tidsenhet tas fram. På en tubulatortransportör fungerar 
det på nästan samma sätt enligt Jakobsson (2005). Skillnaden är att inget rullställ finns utan en 
plåt i transportören som bandet glider över är vågupphängd. Med dessa vägningssystem kan 
en felavvikelse på mindre än 1 % uppnås. 
 
Enligt www.palmstiernas.se mäter gammamätare material på transportband och i 
skruvtransporter. Strålkälla och detektor sitter i en mätram som placeras så att band eller 
skruv hamnar i strålningsfältet. Eftersom massa är direkt proportionell mot vikt och den 
strålning som når detektorn försvagas beroende på hur stor massa som finns på bandet så 
beräknas vikten i relation till hur stor försvagningen är. Genom att även mäta bandhastigheten 
kan vikt per tidsenhet och totalvikt beräknas. Detektorn är av typen jonkammare där joniserad 
gas alstrar en strömsignal som omvandlas till analog utsignal i en förstärkare. När flis 
transporteras kan en felavvikelse på mindre än 1 % uppnås enligt www.ohmart.com.  
 
 

 
 
Figur 13: Gammamätare 
 
 

http://www.palmstiernas.se
http://www.ohmart.com
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Att mäta energiförbrukningen för olika motorer vid transportörerna är mycket praktiskt. Man 
kan t.ex. lägga in larmgränser, så att fel upptäcks snabbt.  
 
Transportörers strömförbrukning påverkas av flismängden på bandet. Att med hjälp av 
strömförbrukningen upptäcka mindre fel på transportören är därför svårt. Därför krävs det 
flera givare för att mäta specifika fel. 
 
För att kontrollera att tubulatortransportörens fläktar fungerar tillfredställande finns ett par 
olika metoder. Man kan mäta fläktens strömförbrukning eller trycket efter fläkten. Den 
billigaste metoden är att montera en digital tryckgivare som skickar ut en signal när trycket 
blir för lågt. Ett elegantare sätt är att montera en analog givare som kontinuerligt mäter trycket 
efter fläkten och ha larmnivåer för trycket. Fördelen med en analog givare är att givarens 
värde kan loggas, så att operatören kan titta i loggkurvan för att se om trycket håller på att 
minska. Något som måste tänkas på innan sådan mätutrustning installeras är hur stor 
sannolikhet det är att en fläkt stannar, samt konsekvensen om en fläkt stannar. Förmodligen 
kommer fläktarna att lösa ut om något problem uppstår, eftersom det absolut troligaste felet är 
lagerhaveri. Det bör därför räcka med att det larmar om någon fläkt löser ut. 
 
På rullställstransportörer är det sidovandringsvakter som är viktigt. Om bandet skulle börja 
vandra i en sådan kan det skäras sönder och orsaka långa stopp, vilket inträffat vid andra 
fabriker. 
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9 Kostnader 
 
Kostnaderna för transportörbyte inklusive ombyggnationer och rivning av befintligt system 
har beräknats. Kostnaden för transportörer har erhållits via offerter från leverantörer, medan 
övriga kostnader har uppskattats av författaren och personal på Kappa Kraftliner i Piteå. 
 
 
9.1 Offerter 
 
De offerter som lämnats in från företagen är budgetofferter. Företagen som tillfrågats har 
enbart haft en grov 2D ritning samt den önskade kapaciteten att gå efter. Detta medför att de 
verkliga priserna kan variera mot erhållna offerter. Vid en skarp förfrågan rekommenderas att 
även andra transportörleverantörer kontaktas.  
 
 
9.1.1 Bruks Klöckner 
I deras förslag om en tänkbar tubulatoruppställning har de valt ett alternativ med så få stöd 
som möjligt till marknivå. Antalet stöd av typ wiretorn blir då 6 stycken på hela sträckan. I 
offerten står det även att ett wiretorn kan ersättas med 3 vanliga stöd till ungefär samma 
kostnad. 
  
Alternativ A 
2st 510 meter långa transportörer med returrullar. 
15 520 kkr inkl stöd och montage. 
För dessa transportörer har de angett motoreffekter på 2x30 kW/transportör. 
Kapacitet per transportör 700m3/h utan säkerhetsmarginal. 
 
Alternativ B 
2st 510 meter långa transportörer med luftkuddeburna returparter och bandvändning. 
18 800 kkr inkl stöd och montage. 
För dessa transportörer har de angett motoreffekter på 2x30 kW/transportör. 
Kapacitet per transportör 700 m3/h utan säkerhetsmarginal. 
 
Alternativ C 
4 st 255 meter långa transportörer, två linjer med två seriekopplade transportörer med 
returrullar.  
16 200 kkr inklusive stöd och montage. 
För de korta transportörerna levererar de 2x22 kW motorer för varje transportör. 
Kapacitet per transportör 800 m3/h med säkerhetsmarginal. 
 
Alternativ D 
4 st 255 meter långa transportörer, två linjer med två seriekopplade transportörer med 
luftkuddeburna returparter och bandvändning.  
19 500 kkr inkl stöd och montage. 
För de korta transportörerna levererar de 2x22 kW motorer för varje transportör. 
Kapacitet per transportör 800 m3/h med säkerhetsmarginal. 
 
 
9.1.2 Roséns Maskin 
Lämnade aldrig någon budgetoffert, trots påtryckningar. 
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9.1.3 BMH 
Efter ett antal påtryckningar meddelade Wallenius (2005) att de inte har möjlighet att lämna 
någon budgetoffert före januari 2006. Det han nämnt tidigare är att en rörbandstransportör är 
runt 30 % dyrare än en konventionell rullställstransportör. 
 
 
9.1.4 NV-Teknik 
I NV-Tekniks alternativ är transportörerna monterade i sluten bandgång. Om bandgång med 
en öppen sida väljs minskar kostnaden med ungefär 20 %. Sprinklersystem och 
dammsugarledningar kostar ca 1 000 kkr per styck. För två transportörer parallellt behövs två 
sprinklersystem eftersom sprinklersystemen monteras just ovanför transportören.  
 
Alternativ E 
Bandgång med två 1200 transportörer 
19 350 kkr exkl. montage. 
Efter genomgång av offert från liknande montage har montagekostnaden beräknats till runt 5 
000 kkr. 3 000 kkr för sprinkler och dammsugarledningar. 
För dessa transportörer har de angett en motoreffekt på 110 kW/transportör. 
Kapacitet per transportör 800 m3/h med säkerhetsmarginal. 
 
Alternativ F 
Motsvarande bandgång med en transportör. 
15 200 kkr exkl. montage. 
Efter genomgång av offert från liknande montage har montagekostnaden beräknats till runt 
3 000 kkr. 2 000 kkr för sprinkler och dammsugarledningar. 
För denna transportör har de angett en motoreffekt på 110 kW. 
Kapacitet 800 m3/h med säkerhetsmarginal. 
 
 
9.2 Övriga kostnader 
 
För att få fram en totalkostnad för genomförande av transportörbyte har de större fasta och 
rörliga kostnaderna som inte funnits med i offerterna beräknats. Dessa beräkningar visar 
kostnaderna i grova drag och kan därför skilja mot verklig upphandling.  
 
 
9.2.1 Fundament 
Marken vid Kappa Kraftliner i Piteå är mycket lerig. När fundament som ska bära stora laster 
ska gjutas måste det därför pålas innan gjutning. Kostnaden för varje påle är ungefär 10 kkr. 
För ett fundament till ett vanligt stödben behövs tre pålar. Ett färdigt fundament beräknas 
därför kosta runt 50 kkr. I NV-Tekniks förslag har transportören 11 stödbenspar, så 
fundamentkostnaden blir ungefär 1,1 miljon kr. 
 
Eftersom Bruks Klöckner har offererat stödben av wiretornsmodell har de bara sex 
stödbenspar. Varje stödben ska bära större last i detta fall vilket medför att fundamenten 
måste vara stadigare. 
 
Anledningen till att tre pålar/fundament var nödvändigt i förra fallet beror framförallt på att 
det måste vara två pålar i varje riktning för att klara av brytkrafterna. Stödbenen till ett 
wiretorn är nära varandra så i detta fall behövs det bara ett fundament/torn. Att bygga ett 
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större fundament antas kosta ungefär lika mycket som två små, vilket medför att 
fundamentkostnaden blir ungefär 600 kkr för Bruks Klöckners alternativ.  
 
 
9.2.2 Elinstallation och mätutrustning 
Inkoppling av drivmotorer är något som inte ingår i någon offert. Till hjälp för att räkna fram 
sådant har företaget en lathund, där 70m kabel ingår. Den längden stämmer mycket bra i detta 
fall. Installationskostnaderna för de olika alternativens drivmotorer visas i tabell 4.  
 
 
Motoreffekt Kostnad kkr 
30 kW 47 
22 kW 46 
110 kW 91 

 
Tabell 4: Installationskostnad för elmotorer 
 
Som nämndes i kapitel 8 är det önskvärt med en bättre mätutrustning för att mäta 
flistransporten. Enligt Johansson (2005) kostar en sådan mätutrustning 250 kkr installerad och 
klar. Denna utrustning medför en stor förbättring jämfört med befintlig mätutrustning.  
 
Sidovandringsvaker, som behövs till rullställstransportörer kostar ungefär 13 kkr/st och det 
behövs 20 stycken på en 500 meter lång transportör. På tubulatortransportören behövs 
däremot ingen extra mätutrustning. 
 
 
9.2.3 Ombyggnationer och rivningar 
Enligt Johansson (2006) som har stor erfarenhet av byggnationer kostar det förmodligen runt 
500 kkr att bygga ut sållstationen som beskrivits i ett tidigare kapitel. För att få en bra 
uppskattning av vissa andra kostnader för byggnationer och rivningar har Lundqvist (2005a) 
tillfrågats. 
 
Skopelevatorn lyfts mest troligt rakt upp genom taket med kran, vilket går relativt fort, men 
kräver en stor kran. I slussmatarhuset finns många maskiner. Innan rivning av slussmatarhuset 
måste dessa lyftas ut vilket tillsammans med rivningen innebär ganska mycket jobb. 
Demontering av skopelevator, slussmatarhus samt transportören mellan dem kostar därför 
förmodligen runt 150 kkr. 
 
Eftersom blåssystemet för lövflis ska vara kvar blir rivningen av de andra tre blåssystemen 
relativt besvärlig. Demontering av blåssystem 4, 6 och 7 kan därför kosta upp mot 450 kkr.  
Att förlänga transportören i sållstationen kostar förmodligen runt 20 kkr. Lundqvist tror även 
att flisstupen tillsammans kostar runt 250 kkr inklusive styrning. Dessa kostnader är grova 
uppskattningar, så de verkliga priserna kan avvika ganska kraftigt från dessa, men de bör i så 
fall vara lägre. 
 
Kostnaden för tubulatortransportören på flisvinden är enligt Jakobsson (2005) ungefär 440 
kkr. Uppgiven effekt för den transportören är 7,5 kW. 
 
Totala kostnaden för ombyggnationer och rivningar är alltså runt 1,8 Mkr. 
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9.2.4 Driftkostnader 
Vid beräkningarna av driftkostnader har antagits att motorerna går med full effekt 
kontinuerligt. Kontinuerlig drift bör stämma mycket bra eftersom stilleståndstiden bara är 
drygt en vecka per år. Det framgår inte i någon offert hur stor effektförbrukningen är, bara 
motorstorleken. För att inte underskatta driftkostnaden görs därför kalkylen utifrån angivna 
motoreffekten. 
 
För Bruks Klöckners långa transportörer används 2 st 30 kW motorer per transportör. Detta 
ger en maximal energiförbrukning på totalt 1050 MWh/år. I offerterna ingår två transportörer, 
som vardera klarar av att transportera hela flisbehovet, dock utan marginal.  
 
I de fallen där en lång transportör ersätts med två kortare är motoreffekten 4x2x22 kW och 
energiförbrukningen maximalt 1540 MWh/år vid kontinuerlig drift. Dessa transportörer klarar 
vardera av att transportera 800 m3/h, med marginal.  
 
I alla Bruks Klöckners alternativ ingår 16st 2,2 kW fläktar, vilka tillsammans maximalt har en 
energiförbrukning på 310 MWh/år. 
  
NV-Teknik har offererat en drivmotor på 110 kW för varje transportör. Energiförbrukningen 
blir då maximalt 960 MWh/år och transportör vid kontinuerlig drift.  
 
Energiförbrukningen för tubulatortransportören på flisvinden blir, med kontinuerlig drift 
maximalt 65 MWh/år. 
 
Vid framräkning av energikostnaderna som redovisas i tabell 5 har energipriset hämtats från 
kap 2.2.1. Som synes i tabell 5 varierar energikostnaden kraftigt mellan de olika alternativen, 
vilket framförallt beror på transportörkapaciteten.  
 

 A B C D E F 
Energiförbrukning 
MWh 

1050+310 
+65 

1050+310 
+65 

1540+310 
+65 

1540+310 
+65 

1920 
+65 

960 
+65 

Elpris kr/MWh 256,27 256,27 256,27 256,27 256,27 256,27 
Kostnad 365 kkr 365 kkr 490 kkr 490 kkr 505 kkr 260 kkr 

 
Tabell 5: Maximala energiförbrukningen för de olika alternativen. 
 
 
9.2.5 Underhållskostnader 
För att beräkna underhållskostnaderna för tänkbara alternativa transportörer har som hjälp 
underhållskostnaderna för Kappa Kraftliner Piteås längsta bandtransportör, transportören 
mellan renseri och flisstack tagits fram. Transportören är 200 m lång och har ett 1400 mm 
brett band. Den installerades i slutet på 1970-talet. Underhållskostnaden under perioden 
januari 2000 till december 2005 var i snitt 100 kkr/år, exkl. bandkostnad. 
 
De stora kostnaderna beror på utrustningen vid drivänden, vilket bör vara ungefär densamma 
för både rullställstransportör och tubulatortransportör. Det antas därför att 
underhållskostnaden för rullställstransportör och tubulatortransportör är lika stora, frånsett 
städning. En tubulatortransportör behöver inte städas, medan en rullställstransportör bör 
städas varje vecka. Bytesintervallen på tubulatortransportörers fläktar är mycket långt, 
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Jakobsson (2005) har inte hört talas om att någon behövt byta någon fläkt ännu, så någon 
extra kostnad för detta är inte medtagen. 
 
Iggesunds bruk har enligt Pihlström (2005) en underhållskostnad på 300 kkr, för 20 
transportörer med en total längd på flera km. I denna kostnad är inte bandkostnaden inräknad. 
Bandkostnaden är enligt Pihlström 600-700 kr/m för rullställstransportörer med 1200 band. 
Skillnaderna mellan underhållskostnaden för Kappa Kraftliner Piteås transportör och 
Iggesunds burks transportörer är stora, men för att inte underskatta kostnaden tas den högre 
kostnaden med i beräkningen. 
 
Bytesintervallen för band varierar kraftigt mellan olika bruk, dels beroende på 
säkerhetsmarginaler, men bandkvalité och kapacitetsutnyttjande är också starkt bidragande 
faktorer. Om terpenbeständiga band används är livslängden 5-10 år för både 
tubulatortransportörer och konventionella rullställstransportörer enligt Olsson (2006). 
Jakobsson (2005) vill inte garantera längre livslängd än tre år för tubulatorbanden. Vid flera 
av de tillfrågade bruken byts banden efter 3 år. En bandlivslängd på tre år tas därför med i 
beräkningen. Bandkostnaden för tubulatortransportörer med bandbredd 800 är enligt 
Sundström (2006) 565 kr/m. När bandet byttes senast på transportören mellan renseri och 
flisstack var bandkostnaden inklusive arbetskostnad totalt 1000 kr/m. Det bandet är dock 
bredare, men det priset används ändå i beräkningen för att inte underskatta kostnaden. Ett 
band kostar då ungefär 1 000 kkr. 
 
 
9.2.6 Produktionsbortfall 
Produktionsbortfallet blir 2,6 timmar/år med en transportör med 99,97 % driftsäkerhet. Om 
produktionsbortfallet är 65 ton/h för linje ett och tre tillsammans skulle kostnaden bli strax 
under 300 kkr/år. Om två sådana transportörer monteras parallellt skulle stilleståndstiden för 
båda transportörerna samtidigt i snitt vara ett par sekunder per år, statistiskt sett. 
 
Enligt Jakobsson (2005) är risken för stillestånd ungefär lika stor för tubulatortransportörer 
som för konventionella transportörer, ett vanligt rullhaveri stoppar inte driften vilket inte ett 
fläkthaveri gör heller. Det krävs bandhaveri eller problem vid driv eller vändände för att 
stoppa transportören. 
 
Driftsäkerhet 99,99 % för rullställstransportörer nämnde Wallenius (2005) vid ett samtal. 
Detta förutsätter då även att service och underhåll sköts noga. Ragnar (2005) lämnade inga 
egna siffror på driftsäkerheten, men när 99,99 % nämndes höll han med. Om dessa uppgifter 
stämmer skulle alltså produktionsbortfallet orsakat av transportören kosta mindre än 100 000 
kr/år. 
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9.3 Kalkyl 
 
Som synes i tabell 6, där samtliga kostnader sammanställts ger alternativen med 
tubulatortransportörer kortare payofftider än motsvarande med konventionella transportörer. 
 
 A B C D E F 
Offertpris 15520 18800 16200 19500 27350 20200 
Fundament 600 600 600 600 1100 1100 
Elinstallation och mätutrustning 940 940 920 920 1190 820 
Ombyggnationer och rivningar 1800 1800 1800 1800 1800 1800 
Total investeringskostnad 18860 22140 19520 22820 31440 23920 
       
Driftkostnad med nytt system 365 365 490 490 505 260 
Underhållskostnad med nytt system 860 860 1060 1060 860 430 
Produktionsbortfall med nytt system 0 0 0 0 0 100 
Kostnad för befintligt system 5500 5500 5500 5500 5500 5500 
Överskott med nytt system 4275 4275 3950 3950 4135 4710 
       
Payofftid 4,41 5,18 4,94 5,78 7,60 5,08 
Kalkylränta 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 
Ekonomisk livslängd 20 år 20 år 20 år 20 år 20 år 20 år 
Nuvärde 16000 12700 12700 9400 2300 12200 
LCC 43400 46600 50500 53800 58700 39700 
 
Tabell 6: Investeringskalkyl 
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10 Slutsats 
 
Slutsatsen från detta arbete är att det i dagsläget kostar ungefär 5,5 Mkr/år att transportera 
barrfliset från sållstation till kokeri. Det kan även konstateras att med de driftsäkerheter som 
transportörleverantörerna lovar så är det inte lönsamt att montera två transportörer parallellt. 
 
Att endast installera en transportör från alternativ A eller B ger inte tillräckligt hög kapacitet. 
Att använda endast en transportör från alternativ C eller D skulle ge ungefär samma kapacitet 
som alternativ F, vilket är tillräckligt. Investeringskostnaderna för transportören skulle då 
minska med minst 30 % och drift och underhållskostnaderna med runt 50 %. Den kostnad 
som skulle öka är den för produktionsbortfall, vilken skulle bli runt 600 kkr/år. Alternativ G i 
tabell 7 är med en av transportörerna från alternativ C och alternativ H är med en av 
transportörerna från alternativ D.  
 
Om energipriset fortsätter att stiga som enligt kap 2.2.1 bör vinsten med ett transportörbyte bli 
ännu större. Alternativ 2 är med det förväntade energipriset för 2006. 
 
Alternativ G  
Två seriekopplade tubulatortransportörer med rullställsburna returparter. 
 
Alternativ H  
Två seriekopplade tubulatortransportörer med luftkuddeburna returparter. 
 
Som synes i tabell 7 medför alternativen med en linje med tubulatortransportörer mycket 
kortare payofftider än motsvarande alternativ med två linjer. Det syns även mycket tydligt att 
energipriset har en mycket stor inverkan på transportörbytets lönsamhet. 
 
 G H G2 H2 F2 
Offertpris 11340 13650 11340 13650 20200 
Fundament 600 600 600 600 1100 
Ombyggnationer och rivningar 1800 1800 1800 1800 1800 
Total investeringskostnad 14425 16735 14425 16735 23920 
      
Driftkostnad med nytt system 250 230 330 310 350 
Underhållskostnad med nytt system 430 430 430 430 430 
Produktionsbortfall med nytt system 600 600 600 600 100 
Kostnad för befintligt system 5500 5500 6300 6300 6300 
Överskott med nytt system 4520 4540 5240 5260 5420 
      
Payofftid 3,4 3,9 2,9 3,4 4,4 
Kalkylränta 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 
Ekonomisk livslängd 20 år 20 år 20 år 20 år 20 år 
Nuvärde 19600 17400 25400 23200 19700 
LCC 40000 41900 41600 43500 41500 
 
Tabell 7: Investeringskalkyl för en linje mellan sållstation och kokeri 
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Den bästa lösningen ekonomsikt blir alternativ G. För att slippa returrullar och därmed 
underhåll på hög höjd är alternativ H det bästa alternativet. I kalkylen har ingen hänsyn till 
skillnaden mellan dessa två konstruktioner tagits eftersom det är så sällan som returrullar och 
fläktar havererar. När det väl ska bytas någon returrulle så måste det göras uppe vid 
transportören medan fläktbyte kan utföras från marken. Sett långsiktigt behöver en transportör 
med luftkuddeburen returpart betydligt mindre tillsyn. Sett ur säkerhetssynpunkt är 
tubulatortransportören med rullställsburen returpart klart farligare på grunda av att 
returrullarna ska bytas och kontrolleras på hög höjd. 
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11 Planritning 
 
Kappa Kraftliner har i dagsläget ingen 3D modell av fabriksområdet där detta system ska 
installeras. 2D ritningar på de olika byggnaderna har därför använts och ritats upp i en 3D 
modell i CAD programmet I-deas. I CAD modellen har sedan den valda transportören ritats in 
för att skapa en större förståelse över hur det skulle kunna se ut (se bilaga 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 14: Dragning av ny transportör sett ovanifrån. 
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12 Diskussion 
 
Målet med detta arbete har som tidigare nämnts vart att undersöka alternativet att transportera 
flis med transportband istället för med blåssystem vid Kappa Kraftliner i Piteå. Ett projekt 
som detta, handlar om en stor konstruktion och måste hållas på en övergripande nivå. Tanken 
har varit att kartlägga kostnader för både befintligt och tänkbara alternativa system, men även 
att designa en komplett systemlösning. 
 
För att få ett grepp om vad det skulle medföra att byta transportsystem är det viktigt att rätt 
nivå sätts på arbetet. En allt för detaljerad nivå gör att examensarbetet blir väldigt omfattande 
och inte ryms inom ramen för ett examensarbete. En allt för ytlig nivå leder i värsta fall till att 
delar av transportörbyteskostnaden inte kommer fram vid kartläggningen. 
 
Att ta fram kostnader för det befintliga systemet har kunnat göras på ett relativt noggrant sätt. 
Att ta fram kostnader för ett framtida system är betydligt svårare. I detta fall har kostnaderna 
för själva transportörbytet erhållits av transportörleverantörer. Det material de haft att gå efter 
vid framtagning av offert har varit en grov ritning samt kapacitetskravet. Att leverantörer även 
har olika påslag beroende på vad de tror att kunden är beredd att betala är vanligt 
förekommande. Även arbetsbelastningen på företaget vid den tidpunkten då arbetet ska 
utföras påverkar priserna. Hur mycket priserna vid en skarp upphandling skulle skilja mot de 
som lämnats är därför mycket svårt att säga.  
 
Att som student utan större erfarenhet av liknande arbete uppskatta kostnader är mycket svårt.  
Då inkopplingen av nytt transportsystem måste utföras under det årliga driftstoppet är det stor 
tidspress. Konstruktioner, rivningar mm har brutits ner i mindre delar vid tids och 
kostnadsberäkningar. Det har då gått att få en klart konkretare bild av vad som krävts för 
material, utrustning och arbetsinsats, vilket förhoppningsvis resulterat i korrektare kalkyl. 
 
När personer intervjuas är det inte ovanligt att de har olika svar på samma fråga. I de allra 
flesta fall säger ju alla sanningen och det egentliga problemet är att de tillsynes lika 
anläggningarna inte är så lika egentligen. Det kan till exempel vara avsevärda skillnader i hur 
service och underhåll sköts. Andra orsaker kan vara att personen i fråga har ekonomisk 
vinning av att svara som de gjort. Att avgöra vilket svar som stämmer bäst har varit mycket 
svårt i vissa lägen. I de fall där flera svar har funnits har det naturligtvis varit enklare att dra 
sin egen slutsats. För den skull är det ju inte säkert att det är majoriteten som stämmer bäst 
med verkligheten. För att få en bra förståelse för varför svaren skiljer som de gör har därför 
omständigheterna kartlagts så gått det går. Jag har då fått en bättre förståelse till varför svaren 
skiljer som de gör och då kunnat välja det/de fall som bäst liknar det aktuella. 
 
Ett problem som jag stött på under ritningssökningen var att veta vilken ritning som gäller.  
Det svåra har varit att ut och ombyggnationer inte finns med i grundritningarna eftersom de är 
gjorda i efterhand, så det behövs därför ofta flera olika ritningar för att rita en hel byggnad. 
Detta är vanligtvis inget problem för de som varit med länge och vet hur det mesta ser ut, men 
för mig har det inneburit många inspektioner för att kontrollera att jag hittat alla ritningar som 
hör till en byggnad. 
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Bilaga 1 
Driftkostnader 

 
Blåsmaskin 4 
 
Energiförbrukningarna för blåsmaskinerna anges i MWh 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
januari 313,75 306,441 317,145 314,186 297,194 299,433 
februari 281,164 280,803 282,556 301,077 266,042 268,838 
mars 328,044 307,283 316,33 336,102 295,156 299,682 
april 309,861 308,358 295,932 321,159 283,248 292,691 
maj 321,217 312,337 317,413 336,41 293,425 286,554 
juni 285,531 286,631 275,708 315,76 291,23 249,161 
juli 287,845 292,803 286,774 325,743 304,435 246,116 
augusti 253,963 301,191 244,162 311,679 297,745 264,948 
september  254,474 280,707 302,275 313,543 264,166 
oktober  297,765 268,873 136,197 229,304 194,944 
november  301,702 305,853 293,035 323,28 272,351 
december  319,219 318,311 319,624 333,191 291,308 
       
Totalt:  3569,007 3509,764 3613,247 3527,793 3230,192 
Medel: 297,672 297,417 292,48 301,104 293,983 269,183 
Min: 253,963 254,474 244,162 136,197 229,304 194,944 
Max: 328,044 319,219 318,311 336,41 333,191 299,682 
 
 
Blåsmaskin 6 
 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
januari 306,837 296,504 286,278 265,016 314,725 260,607 
februari 276,821 277,768 265,524 251,017 291,67 240,648 
mars 317,087 305,914 291,468 286,003 319,515 260,35 
april 300,408 287,694 285,147 281,246 315,688 246,15 
maj 312,613 299,676 304,74 297,584 331,788 257,132 
juni 282,858 272,747 284,467 260,596 306,893 253,863 
juli 282,591 279,687 286,712 259,781 303,83 255,231 
augusti 248,8 294,661 227,241 258,416 297,998 248,926 
september  236,308 263,646 255,854 276,121 269,83 
oktober  284,22 241,116 145,564 193,459 204,872 
november  291,185 261,278 269,856 271,51 285,346 
december  311,379 286,2 293,3 279,724 317,132 
       
Totalt:  3437,743 3283,817 3124,233 3502,921 3100,087 
Medel: 291,002 286,479 273,651 260,353 291,91 258,341 
Min: 248,8 236,308 227,241 145,564 193,459 204,872 
Max: 317,087 311,379 304,74 297,584 331,788 317,132 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1 
Driftkostnader 

 
Blåsmaskin 7 
 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
januari 246,347 249,76 245,134 237,863 250,674 282,558 
februari 226,498 227,225 208,34 225,308 232,682 268,863 
mars 240,265 251,348 217,759 244,188 247,498 292,087 
april 231,324 224,36 200,251 227,23 241,497 283,213 
maj 240,483 243,437 217,483 220,028 238,017 284,893 
juni 213,539 220,933 202,377 211,606 228,357 269,948 
juli 216,098 233,445 203,386 213,917 229,576 270,15 
augusti 195,094 219,012 163,097 217,935 221,492 268,897 
september  196,513 216,352 219,014 222,469 287,574 
oktober  225,399 199,214 105,705 160,86 179,865 
november  243,294 225,923 228,722 231,589 242,422 
december  251,561 250,086 239,822 249,732 232,474 
       
Totalt:  2786,287 2549,402 2591,338 2754,443 3162,944 
Medel: 226,206 232,191 212,45 215,945 229,537 263,579 
Min: 195,094 196,513 163,097 105,705 160,86 179,865 
Max: 246,347 251,561 250,086 244,188 250,674 292,087 
 
 
Totalt MWh 
 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
januari 866,934 852,705 848,557 817,065 862,593 842,598 
februari 784,483 785,796 756,42 777,402 790,394 778,349 
mars 885,396 864,545 825,557 866,293 862,169 852,119 
april 841,593 820,412 781,33 829,635 840,433 822,054 
maj 874,313 855,45 839,636 854,022 863,23 828,579 
juni 781,928 780,311 762,552 787,962 826,48 772,972 
juli 786,534 805,935 776,872 799,441 837,841 771,497 
augusti 697,857 814,864 634,5 788,03 817,235 782,771 
september 830 687,295 760,705 777,143 812,133 821,57 
oktober 830 807,384 709,203 387,466 583,623 579,681 
november 830 836,181 793,054 791,613 826,379 800,119 
december 830 882,159 854,597 852,746 862,647 840,914 
       
Totalt 9839,038 9793,037 9342,983 9328,818 9785,157 9493,223 
 
Energiförbrukningen för september- december är medelvärdet för januari- juli. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1 
Driftkostnader 

 
Energipriset SEK/MWh 
 
Month 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
januari 190,41 247,04 513,71 197,57 168,72 151,51 
februari 211,36 239,82 363,07 159,16 222,73 104,66 
mars 252,60 243,97 302,20 143,83 210,78 100,01 
april 252,70 220,86 236,18 132,77 213,94 105,98 
maj 253,66 222,21 232,24 118,68 174,14 116,99 
juni 211,46 263,07 217,76 147,13 200,41 104,29 
juli 230,36 219,84 233,80 126,01 177,78 64,66 
augusti 247,07 270,88 274,93 167,39 170,27 95,00 
september 230,29 237,42 268,62 190,28 154,94 133,22 
oktober 310,00 217,32 294,41 232,50 151,10 130,04 
november 329,37 229,25 292,84 317,15 171,25 137,56 
december 355,93 209,72 242,15 536,90 197,83 141,17 
Medel 256,27 235,06 289,11 206,27 184,16 115,43 
 
Elpriserna för otober, november och december 2005 är priserna som beräknas bli enligt 
nordpool.no (2005-10-04) 
 
 
Energikostnad SEK/år 
 

2005 2004 2003 2002 2001 2000 
2521431 2301952 2701114 1924267 1802059 1095803 

 
 



Bilaga 2 
Platsnummerlista 

 
Platsnummerlista 
 
02218 Cyklon 7 
02222 Kompressor, blåssystem 4 
02222 1 Drift kompressor blåssystem 4 
02222 2 Kompressor, blåssystem 4 (motor) 
02222 3 Kompressor fläktmotor 
02222 4 Kompressor oljepumpmotor 
02222 5 Kompressor ljuddämpare 
02255 1 Cyklon 4 
02255 2 Spjäll 
02255 3 Lj-fälla inbyggn. cyklon k-tak dämp 15dB 
02260 Pneum flistransportör system 
02261 Kompressor, blåssystem 6 
02261 1 Drift 
02261 2 Motor 
02261 32 Fläkt 
02261 42 Oljepump för växel, 022611 
02261 5 Ljuddämpare 
02261 6 Kylfläkt för kompressor 
02261 62 Motor 
02265 1 Cyklon 4 spjäll motordrivet 
02265 2 Spjäll manuellt 
02265 3 Lj-fälla inbyggn. mel cykl k-tak dämp 15dB 
02267 Motoriserad ventil 
02267 1 Drift 
02267 2 Motor 
02270 Pneum blåssys nr7 för inkopp sys 4*5 
02270 1 Lyftbalk 2x3 ton 
02270 2 Lyftbalk 1 ton 
02271 Kompressor, blåssystem 7 
02271 1 Drift 
02271 2 Motor 
02271 21 Oljepump 
02271 22 Motor 
02272 Kylaggregat 
02274 Rörledningar och ljuddämpare 
02274 1 Motoriserade ventiler 
02274 2 Motoriserade ventiler 
02274 3 Manuella ventiler 
02274 4 Manuella ventiler 
02303 Slussmatare system 4, drift, motor 
02352  Bandtransportör från 2351 
02352 1 Drift 
02352 2 Motor 
02353  Slussmatare, blåssystem 4, drift, motor 
02353 1 Drift 
02353 2 Motor 
02354  Motoriserad ventil system 
02354 1 Drift 
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02354 2 Kuggväxelmotor 
02355  Slussmatare, blåssystem 6 
02355 1 Drift 
02357  Flisfördelningsficka 
02357 1 Aerotemp 2st 
02357 2 Tilluftsfläkt med filter 
02357 21 Drift 
02357 22 Motor 
02357 3 Lyftbalk 2 ton för slussmatare 02355 
02357 4 Lyftbalk 2 ton för slussmatare 02353 
02357 5 Lyftbalk 2 ton för slussmatare 02353 
02357 6 Lyftbalk 2 ton för slussmatare 02303 
02357 7 Lyftbalk 2 ton för slussmatare 02303 
02358 Skruvtransportörer 3st nr 4, 6 och 7 
02358 1 Hydraulmotor, Hägglunds system 4 
02358 11 Hydraulpump för drift skruvtransportör 1 
02358 12 Motor 
02358 13 Tachometer 
02358 14 Drift motor 
02358 2 Hydraulmotor, Hägglunds system 6 
02358 21 Hydraulpump för drift skruvtransportör 2 
02358 22 Motor 
02358 24 Drift 
02358 3 Hydraulmotor, Hägglunds system 7 
02358 31 Hydraulpump för drift skruvtransportör 3 
02358 32 Motor 
02358 33 Tachogenerator 
02358 34 Drift 
02358 5 Hydraulagg för skruv system 4 
02358 6 Hydraulagg för skruv system 6 
02358 7 Hydraulagg för skruv system 7 
02835 Bandtransportör från elevator 
02835 1 Drift 
02835 12 Motor 
02835 2 Bandtrensare för 02835 
02835 21 Drift 
02835 22 Motor 1,1kw 1500r/min 
02855 1 Drift TV-152 
02855 12 Motor 
02855 2 Lyftbalk 350kg elevator 
03511 Inmatningsskruv från system 6 till system 4 
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2004 
AO Plats 
nr. AO Beskrivning 

Bel 
Total 

02222 BYTE FLÄNSPACKNING UNDRE 2815 
02222 BYTE MOTOR + UPPRIKTNING 8535 
02222 LÄCKAGE FLÄNSPACKNING 0 
022222 BYTE MOTOR BLÅSMASKIN 4 43937 
022222 REP HÖGSP.FACK 3823 
022551 REP 2ST BÖJAR FLISVINDAN 13392 
02261 BYTE TÄTNING UNDER BLÅSMASKIN 38 
02261 EFTERDRA BULTAR 1281 
02261 LÄCKAGE FLÄNSFÖRBAND SVETSAS 5722 
02261 STÖD FÖR RÖR LÖS (SVETSAS) 1462 
02261 ställning för rep av blåsled 4672 
02271 BYTE OLJETRYCKMÄTARE 2ST 11808 
023-13 SKYDDSRONDSANM. 2003-12-04 11207 
02303 BYTE SLUSSMATARE 80091 
02303 BYTE TÄTNINGSLOCK 38237 
02303 LÄCKAGE TÄTNING 68 
02303 UR/INKOPPLING ELMOTOR 1805 
02303 svetsn plåt för hål 1106 
02352 Byte kilrep 157 
02353 BYTE MANOMETER 2123 
02355 (3) BYTE KILREP 6074 
02355 (3) KOLL MISSLJUD 4544 
02355 BYTE TAPPVÄXEL. 1619 
02355 FÄRDIGSTÄLLANDE AV 2191 
02355 GENOMGÅNG VÄXELLÅDA -21670 
02355 JUST. AV ROTOR. 5275 
02355 KILREP GÅTT 2148 
02355 M:BYTE SLUSSMATARE 190348 
02355 REMSKYDD KAPAD REPAS 4621 
02355 URK/INK ELMOTOR 6061 
02357  4621 
02357 Skyddsrondsanm. 2003-12-04 9096 
02358 (4) hydraulmotor rör sig 2394 
02358 Byte skruv nr:4 2734 
02358 Mont. Av seghärdad skruv 2159 
0235812 byte hydraulpumpar 2394 
0235812 Lyftställning 2394 
0235812 Urk/ink elmotorer 4844 
02835 borttagning fångstnät 1169 
02835 Måln.av skydd 2919 
028352 Rep. Bandborste 9177 
02855  1851 
02855 Byte elevatorskopor 34821 
02855 Inköp och byte av 54st. 49951 
03511 Skyddsrondsanm. 2004-08-03 7891 
 Större slussmatare system 6 280000 
 Totalkostnad 851905 
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2003 
AO Plats 
nr. AO Beskrivning 

Bel 
Total 

02222 Kontroll+ rengöring av kompressor 23598 

022222 
Koll, stannat för jordfel, ursäkrad & urkoppl., byte motor, 
pågår 5528 

022551 Tjockleksmätning böjar 10014 
02261 Riktning motor 2073 
02261 Motorbyte 4708 
02261 Isolering av insugningskanal 8787 
02261  844 
02261 Svetsning av rörböj 34200 
02261 Byte rörböj efter blåsmaskin 42757 
02261 Blåsledning plugg 844 
02261 Undre packning bytes 1267 
022612 Skifta motorer på blåsmaskiner 21930 
022612 Skifta motorer på blåsmaskiner 2847 
02303 Luftläckage 78 
02303 Axel gått av i slussmatare 155615 
02352 Byte av lager och lagerhus 38492 
02352 Ställning för byte av lager 825 
02353 Byte kilremmar 2071 
02355 Tillverkning av 2st axlar 3426 
02355 Byte slussmatare 6099 
02355 Baxning vid byte 2734 
02357 Tillv av räcke på taket 222 
02357 Byte av vajer 116 
02357 Flisfördelningsficka 24800 
02358 Koll skruv 6 5152 
02358 Koll slaglängd propp. Magnet 23151 
02358 Varvtal vandrar 6331 
02358 går ej köra 398 
02358 Flyttning manöver 7628 
02358 Minska varvtal 4543 
0235822 Larm låg oljenivå 1945 
0235824 (1) Varvtal visar galet 654 
023586 Går för fort på max 654 
02359 Omp av hydraulcylinder 12325 
02359 Rep av cylinderfäste 3166 
02855 Byte tätningslist 538 
02855 Fel på ingångskort 3001 
02855 Tjuvstannat hela natten 376 
02855 Gretingsplan vid stup 59648 
02855 Byte elevatorband 114928 
02855  322 
03511 Rengöring avgassil 9027 
 Totalkostnad 647661 
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2002 
AO Plats 
nr. AO Beskrivning 

Bel 
Total 

02222 Kontroll samt rengöring 19107 
022222 Brunnit vid toleransvakt 807 
022222 Löser ut på toleransvakt 4483 
022222 Hål i rör 2458 
02260 Kontroll och ev. rep av böjar och ledningar 20052 
02274 Hål i blåsledning 1099 
02303 Uttag för tryckgivare 300 
02303 Byte slussmatare 5883 
02260 Uppmätning av rörböj 6040 
02303 Rep skydd till skruv fisida 502 
02303 Byte av växellådsfäste 71 
02303 Byte toppkniv sträckning rem 4642 
02303 Ink+ rotprovad 1260 
02303 Byte motor 125 
02352 Montering hastvakt 9180 
02353 Byte av toppkniv 1180 
02355 Uttag för tryckgivare 1762 
02355 Inspektion slussmatare 1059 
02355 Byte kilrep 216 
02358 Svarvning av lagerhus 6138 
02358 Svarvning av axeltapp 19250 
02358 Byte skruv nr: 6+7 +axeltapp på nr4 23005 
02358 Lager mycket varm drivsida 2360 
02358 Svarvning av axeltappar 34637 
02358 Byte av 3st oljekylare 33633 
02358 Tillverkning avdragare 2077 
0235812 Kalibrera varvtalsvisning 4153 
0235812 Förslag 4122 3355 
023582 Byte hydraulmotor 55139 
0235834 Fung ej 591 
023585 Inkoppling ny kylare 3629 
023586 Inkoppling ny kylare 3073 
023586 Koll skruv fungerar ej 3226 
023587 Inkoppling ny kylare 3073 
023587 Byte tempgivare 604 
023587 Löst 2299 
02359 Byte av stokermatare 32333 
02359 rep valvbrytare 697 
02359 Bygga ställning 2467 
02359 Montering ventiler hydraul 17738 
02855 Löser i ett 4186 
02855 Byte elmotor 2894 
02855 Besiktning elevator 3754 
02855  91541 
02855 Rep av tappväxel 18176 
028551 Byte vxl missljud 47393 
 Totalkostnad 482539 
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2001 
AO Plats 
nr. AO Beskrivning 

Bel 
Total 

022222 Går ej starta 3166 
022222 Stannat pga hög temp 42521 
02260 Rep av hål vid fläns 1891 
02261 Byte tätning under blåsmaskin 4648 
02261 Byte av kona och kompressor 170197 
02261 Tillverkning av kona på kompressor 170197 
02265 Rep läckage 3959 
02303 Montering av km 924 
02353 Tillverkning av vinkelhylla 57745 

02353 
Byte av slussmatare och tätning på ingående axel på 
växellådan 9093 

02353 Byte toppkniv 2969 
02355 Byte slussmatare 92090 
02355 Missljud kollas 1220 
02355 Byte kilrep 351 
02357 Tillverkning av skyddsräcke 227 
02358  3428 
02358 Kontroll skruvar 7915 
02358 Komplettering av greting 16492 
0235822 Larm låg oljenivå 6043 
023583 Svetsning av stag 1031 
02359  56281 
02359 Byte stokermatare 56281 
02359 Haveri valvbrytare 4712 
0235912 Fläkt lossnat 5466 
02835 Tillverkning och montering av huvar över transportören 6879 
02835 Byte band och justering bandsträckning 1656 
02835 Inkp av bandborstar 24612 
02835 Ändring av logik gruppstart 922 
02855 Kontroll och justering 177877 
02855 Byte elmotor, lagerfel 3368 
02855 Skyddsrond anm. 2001-03-16 2090 
 Totalkostnad 936250 
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2000 
AO Plats 
nr. AO Beskrivning 

Bel 
Total 

02222 Byte motor 2181 
02222 Tempvakt ej inkopplad 1129 
02222  28585 
02222  12493 
02222  3112 
02222 Uppriktning av växel 1336 
02222 Tillverkning av skydd 1698 
02222 Baxning och ställningsbygge 9299 
02222 Lagning hål blåsledning 6224 
02222 Montering av labyrinttätningar 3112 
02222  1336 
02222  1698 
022224 tillverkning av 2st oljeslangar 2249 
02260  14207 

02261 
Rep av växellåda och montering av 
labyrintringar 2498 

022611 Byte av oljepump och motor 1880 
022611 Byte elmotor 1206 
022651 Rep av plåtar cyklonhus 2852 
02303 Svetsning hål på blåsledning 3126 
02352 Kilremsbyte uppriktning 86 
02353 Byte slussmatare 18180 
02357 Tillverkning av kopplingshalva 7273 
02357 Tillverkninga v passbit 2020 
02358 Byte hydraulpump 125144 
02358 Bytt hastvakt 335 
02358 Rep. av 2st skruvar 53061 
0235811 Svarvning och fräsning kilspår 2587 
0235811 Läckage olja 40472 
0235812 Motorbyte 4666 
0235821 Svarvning av koppling 8645 
0235822 Flisskruv går ej 4742 
023585 Varvtal går ej reglera 5205 
023585 Stannar ofta, bytt oljefilter 2376 
02835 Tillverkninga av motorhylsa 1311 
02835 Täckplåt blåst av 2324 
02835 Rep av rem 7189 
028351 Rep. Tappväxel TV-122 BV. 19380 
028351 Tillverkning av distansring 940 
028351 Byte vxl missljud 173 
02855 Ombyggnad drift 6720 
028551 Myte kilremmar 1795 
 Utbyte av blåsledning system 4 1040000 
 Utbyte blåsledningar system 6 och 7 800000 
 Totalkostnad 2254845 
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Vid denna beräkning har 40ton/h varit normalproduktionen, minskningarna av 
produktionen varit momentana och ökningarna 2ton/h på linje 1.  
Normalproduktionen på linje 3 beräknas vara 11ton/h. 
Vinsten är enligt Anneli Burman (2005-11-09) 1700kr/ton massa. Blåssystem 4 ger 
24ton/h och blåssystem 6 från och med stoppet 2004 27ton/h vilket är det värde som 
räknas med i alla fall där blåssystem 6 är ur drift. Att systemets maxkapacitet var 
under 24 ton innan har inte något med dagens produktion att göra. 
 

2000 
 
Måndag 31/1 
Linje 1 
Lördag  00.20 - 01.20  Stopp blåsmaskin 4, fyllt på olja i växellåda. 
 
1h stopptid. 
Ingen minskning av produktionen antas, de kan köra 40 min helt utan flistillförsel till 
förbasningsfickan om den är full från början. 
 
Torsdag 11/5 
Linje 1 
01.00 Produktionsminskning direkt till 22 t/h p.g.a. motorbyte. 

slussmatare system 4. 
03.30  Produktionsökning. 
 
2.5h stopptid. 
Produktionsbortfall 45 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 80 ton under ökning till full produktion. 
210 kkr i förlust. 
 
Tisdag 13/6 
Linje 1 
Fredag em + natt,  
lördag fm + em  Problem med blåssystem 4. Bytt ut delar. 
 
Ingen arbetsorder för blåssystemet registrerad under perioden, men de lär ha haft en 
produktionsminskning p.g.a. att de behövt stanna blåssystemet vid olika tillfällen. En 
minskning till 35 ton /h antas. Produktionsminskningen har med stor sannolikhet varit 
betydligt större, förmodligen runt 5 ton till i snitt. 
32h med problem. 
Produktionsbortfall 160 ton under stoppet. 
Försumbart produktionsbortfall under ökning till full produktion. 
270 kkr i förlust. 
 
Måndag 26/6 
Linje 1 
Söndag 01.35  Produktionsminskning p.g.a. att flisskruv 6 ej går att köra. 

Reparation pågår. Ny koppling svarvas. 
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Tisdag 27/6 
Linje 1 
13.30   Flissystem 6 i drift. 
 
12h stopptid. 
Blåssystem 4 har kapacitet 24ton/h. 
Produktionsbortfall 200 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 60 ton under ökning till full produktion. 
440 kkr i förlust. 
 
Tisdag 1/8 
Linje 3 
18.10   Stopp p.g.a. järnspis ved i blåsledningen, start 19.00. 
 
I detta fall antas det att de stannade produktionen helt på linje tre under 0.8 h 
Produktionsbortfall 10 ton under stoppet. 
17 kkr i förlust 
 
Måndag 4/9 
Linje 1 
Söndag: 10.30  Stopp flisskruv system 6, axialförskjutning. Lagerhylsa lös. 
 
Ingen produktionsminskning kan beräknas, inget underlag finns om hur omfattande arbetet 
var. 
 
Måndag 11/9 
Linje 1 
Lördag: 09.00  Flisbrist p.g.a. att kilrep gått av, slussmatare system 6. 
 
Den 28/9 samma år hade de samma problem och tidsåtgången var då 0.5 h, så samma 
tidsåtgång antas i detta fall. 
Minskning till 30 ton /h antas. 
Produktionsbortfall 5 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 25ton under ökning till full produktion. 
50 kkr i förlust. 
 
Onsdag 13/9 
Linje 1 
21.00   Kilrep har gått av på slussmatare system 6. Flisskruv plugg. 
23.00   Start system 6. 
 
2 h stopptid. 
Minskning till 24 ton/h antas. 
Produktionsbortfall 30 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 60 ton under ökning till full produktion. 
150 kkr i förlust. 
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Torsdag 28/9 
Linje 1 
13.00 Produktionsminskning p.g.a. flisbrist. Kilrep trasigt på slussmatare 

system 6.  
13 30   Produktionsökning. 
 
0.5 h stopptid. 
Minskning till 30 ton /h antas. 
Produktionsbortfall 5 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 25ton under ökning till full produktion. 
50 kkr i förlust. 
 
Måndag 18/12 
Linje 1 
Fredag: 01.00  Haveri blåsmaskin 4, elmotorbyte. Produktionsminskning 27 t/h. 
             05.40 Start blåsmaskin 4. 
 
4.5 h stopptid. 
Produktionsbortfall 60 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 40 ton under ökning till full produktion. 
170 kkr i förlust. 
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2001 
 
Fredag 15/6 
Linje 1 
18.30   Produktionsminskning p.g.a. att blåsmaskin 4 går varm. 
19.10   Produktionsökning. 
 
I detta fall bör de bara ha haft en försumbar produktionsminskning, men ingen kontroll kan 
göras. 
 
Måndag 25/6 
Linje 1 
Lördag: 02.00  Blåssystem 6 plugg, sten i böj mot kokeri. 
 
2 h produktionsbortfall antaget, de kan plocka bort en lucka i böjen på blåsledningen för att 
rensa röret. 
Minskning till 24 ton/h antas. 
Produktionsbortfall 30 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 60 ton under ökning till full produktion. 
150 kkr i förlust. 
 
Tisdag 26/6 
Linje 1 
10.40 Minskat prod. 41 - 38 t/h p.g.a. läcka på 6:ans blåssystem. Stor 

spricka på kona, bytes planerat på onsdag. 
 
De konor som spricker sönder oftast är de som sitter mellan kompressor och flisinmatning. 
Det tar enligt Lundqvist (2005a) runt 2h att byta en sådan. Start av konbyte 07:00 antaget. 
Minskning till 24 ton/h under bytet antas 
Produktionsbortfall 40 ton före stoppet. 
Produktionsbortfall 30 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 60 ton under ökning till full produktion. 
220 kkr i förlust. 
 
Onsdag 27/6 
Linje 1 
10.45    Ökat prod. till 40 t/h. 
22.50    Plugg blåssystem 6, minskar prod. till 24 t/h. 
 
Det har vid tre olika tillfällen blivit plugg i något av blåssystemen och det har då tagit 2, 4 och 
7 timmar innan de kunnat starta blåssystemet igen. De två gångerna det tog längst tid berodde 
pluggen på fel i blåssystemet, vilket det kan vara även i detta fall eftersom blåssystemen bara 
brukar plugga när det är något fel på dem. Den gången det bara tog två timmar hade pluggen 
uppstått p.g.a. sten i röret och på ett ställe där det enkelt går att skruva isär för att rensa röret. 
Det antas i detta fall att det tog 4 h innan de kunde starta igen. 
Produktionsbortfall 60 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 60 ton under ökning. 
200 kkr i förlust. 
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Torsdag 28/6 
Linje 1 
02.40    Blåssystem 6 i drift, successiv produktionsökning till 34 t/h. 
 
Ingen arbetsorder gjord för blåssystemet under perioden, så någon stopptid kan inte 
bestämmas, men eftersom det står att en successiv ökning till 34t/h gjorts antas att de 
åtminstone har fått ett produktionsbortfall motsvarande som om de varit ner till 24 t/h, vilket 
är det andra systemets kapacitet. 
Produktionsbortfall 60 ton under ökning till full produktion. 
100 kkr i förlust 
 
Onsdag 11/7 
Linje 1 
14.55    Produktionsökning till 41 t/h. 
06.00    Produktionsminskning till 23 t/h p.g.a. reparation av 6:ans  
  blåssystem. 
 
Torsdag 12/7 
Linje 1 
13.0 Flissystem 6 reparerat klart. 

 
7h stopp 
produktionsbortfall 120 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 70 ton under ökning till full produktion. 
410 kkr i förlust. 
 
Torsdag 8/11 
Linje 1 
08.00  Flisbrist. Stopp flisskruv 4:a, minskat produktionen från 42 till 36 

t/h. 
Produktionsbortfall 10 ton under stopp och ökning enligt WinMOPS. 
20 kkr i förlust. 
 
Måndag 12/11 
Kokare L1 
Lördag:   
12.10    Produktions minskning p.g.a. blåsmaskin 4 stannade, jordfel. 
16.15   Produktions ökning. 
 
Minskning till 36 ton/h enligt WinMOPS. 
Ökning direkt efter minskning. 
Produktionsbortfall 4 ton under ökning till full produktion. 
10 kkr i förlust. 
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2002 
 
Torsdag 17/1 
Linje 3 
19.00   Start kokare, problem med system 7. Flisskruv satt fast. 
 
Stillestånd från 1:00 dygnet före enligt WinMOPS. 
42 h stopp. 
Produktionsbortfall 460 ton under stoppet. 
780 kkr i förlust. 
 
Tisdag 19/2 
Linje 1 
15.45   Produktionsminskning direkt p.g.a. motorhaveri slussmatare 

system 4. 
18.00    Produktionsökning igen. 
 
2 h stopp. 
Minskning till 27 ton/h 
Produktionsbortfall 25 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 40 ton under ökning till full produktion. 
110 kkr i förlust. 
 
Måndag 13/5 
Linje 1 
Onsdag:   
07.30   Produktionsminskning till 20 t/h p.g.a. brandrisk blåssystem 4.  
  Hög temp. 
10.15    Produktionsökning. 
 
3h stopp. 
Produktionsbortfall 60 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 100 ton under ökning till full produktion. 
270 kkr i förlust. 
 
Onsdag 15/5 
Linje 1 
EM, natt Produktionsminskning till 25 t/h. Planerat stopp på blåssystem 6 

under onsdagen.  
 
Torsdag 16/5 
Linje 1 
FM Kör bara på 4:ans flissystem. Lagat läcka på 6:ans system. 

4:ans system ger bara 24 t/h. 
 
Har inte chockminskat utan kört successiv minskning under 16h och därefter börjat öka igen. 
Min var 24 ton/h 
Produktionsbortfall 130 ton under minskning. 



Bilaga 4 
Produktionsbortfall 

 
 
Produktionsbortfall 60 ton under ökning till full produktion. 
320 kkr i förlust. 
 
Tisdag 21/5 
Linje 1 
Söndag: Produktionsminskning kl.12.45 p.g.a. slussmatare system 4, tråd 

lossnat. 
Produktionsökning igen kl. 15.00. 

 
Ingen produktionsstörning enligt WinMOPS 
 
Torsdag 27/6 
Linje 1 
FM       Produktionsminskning till 25 t/h, reparation av system 6. 
14.55 Start av system 6. Produktionsökning. 
 
8h med 21 ton/h enligt WinMOPS 
Produktionsbortfall 70 ton under nertrappning. 
Produktionsbortfall 150 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 10 ton under ökning, nästa stopp inträffade då. 
390 kkr i förlust. 
 
01.55   Produktionsminskning p.g.a. stopp slussmatare 4, kabel har 

lossnat. 
02.20    Produktionsökning igen. 
 
Minskning till 27 ton/h enligt WinMOPS 
Inget stopp, ökning direkt. 
Produktionsbortfall 40 ton under ökning. 
70 kkr i förlust. 
 
Måndag 15/7 
Linje 1  
Fredag: 13.20   Stopp flisinmatningen, valvbrytaren hade lagt sig på skruv system 

7 
13.50   32 t/h. 
 
Ingen påverkan enligt WinMOPS. 
 
Linje 3 
Fredag:  06.00 - 16.00   Lagerbyte flisskruv system 7. 
 
10h stopp. 
Produktionsbortfall 110ton under stillestånd. 
190 kkr i förlust. 
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Torsdag 17/10 
Linje 1 
13.00 Produktionsminskning 22 t/h, blåsmaskin system 4 stannar hela 

tiden. 
22.10   Start 27 t/h. Blåsmaskin 4 fungerar trots allt inte nu heller, minskar 

produktionen till 22 t/h. 
 
Mellan 16:00 och 22:30 var det ingen produktion över huvud taget , sen gjordes en provstart 

men produktionen kom inte igång före 24:00 enligt WinMOPS 
Total stopptid 7h 
 
13:00-15:00 24 ton/h, produktionsbortfall 30 ton. 
Dalar sedan ner mot 0 innan 16:00, produktionsbortfall 30 ton. 
Produktionsbortfall 280 ton under kokarstopp. 
Produktionsbortfall 140 ton fram till 08:00 (produktion 22 ton/h under 8h). 
Produktionsbortfall 80 ton under ökning till full produktion. 
 
950 kkr 
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2003 
 
Torsdag 6/2 
Linje 3 
19.00    Start kokare. Blåsmaskin 7 stannar för smörjoljevakt, kall olja. 
20.30 - 24.00   Stopp kokare, flisbrist. Valvat ovanför flisskruv. 
 
Enligt WinMOPS var stoppet mellan 10:00 och 13:30, men stopptiden är dock densamma. 
3.5 h stopp. 
Produktionsbortfall 40 ton under stopp. 
65 kkr i förlust. 
 
Tisdag 11/3 
Linje 1    
21.35  Plugg i fliscyklon 4. Fel på högnivå gamman. Produktionsminskning till 26 t/h. 
22.05  Pluggen släppte. Produktionsökning. 
 
0.5 h stopp. 
Produktionsbortfall 10 ton under stopp. 
Produktionsbortfall 50 ton under ökning till full produktion. 
100 kkr i förlust. 
 
Måndag 17/3 
Linje 1   
Söndag: 
16.40    Produktionsminskning p.g.a. plugg 6:ans blåssystem. 
20.15    Start 6:ans blåssystem.  
21.00    Plugg igen. Byter en packning vid blåsmaskin. 
 
4h stopp enligt månadsrapport. 
Minskning till 27ton/h enligt WinMOPS. 
Produktionsbortfall 50 ton under stopp. 
Produktionsbortfall 40 ton under ökning till full produktion. 
150 kkr i förlust. 
 
Tisdag 18/3 
Linje 1 
14.10    Produktionsminskning till 25 t/h p.g.a. reparation system 6. 
14.44    Ökning till 28 t/h. 
16.00    Ökat till 30 t/h. 
17.40    Ökat till 33 t/h. 
22.50    Ökat till 35 t/h. 
00.40    Ökat till 37 t/h. 
02.30    Ökat till 39 t/h. 
 
0.5h stopp. 
Produktionsbortfall 10 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 60 ton under ökning till full produktion. 
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120 kkr i förlust. 
 
Fredag 28/3 
Linje 1 
04.50   Plugg blåssystem 6. Spricka efter blåsmaskin. Minskar 

produktionen till 25 t/h. 
 
7 h stopp enligt månadsrapport. 
Produktionsbortfall 100 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 60 ton under ökning till full produktion. 
270 kkr i förlust. 
 
Måndag 31/3 
Linje 1  
Lördag 04.30   Produktionsminskning p.g.a. flisskruv system 6 sitter fast. 
Inget produktionsbortfall enligt WinMOPS 
 
Söndag 1.40   Blåssystem 6 ok (trasig koppling, flisskruv 6). Börjar öka 

produktionen. 
 
7h stopp enligt månadsrapport. 
Blåssystem 4 har kapacitet 24ton/h. 
Produktionsbortfall 110 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 60 ton under ökning till full produktion. 
290 kkr i förlust. 
 
Torsdag 17/4 
Linje 1   
06.35    Produktionsminskning 25 t p.g.a. reparation blåssystem. 
07.30    Produktionsminskning 24 t p.g.a. flisnivån. 
14.00 - 01.20   Produktionsökning till 38 t. 
 
7.5h stopp. 
Produktionsbortfall 120 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 60 ton under ökning till full produktion. 
340 kkr i förlust. 
 
Tisdag 20/5 
Linje 1 
12.30    Slussmatare 6 sitter fast, flisbrist. Produktionsminskning. 
14.00    Start system 6. Produktionsökning igen. 
 
1.5h stopp. 
Minskning till 24 ton/h antas, stämmer bra mot WinMOPS. 
Produktionsbortfall 20 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 70 ton under ökning till full produktion. 
150 kkr i förlust. 
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Fredag 23/5 
Linje 1 
21.00   Produktionsminskning till 28 t/h, haveri slussmatare. 

Minskar produktionen till 21 t/h för att hålla jämn nivå i 
förbasningsfickan. 

 
Måndag 26/5 
Linje 1 
Fredag 12.00 Start 4:ans blåssystem (ny slussmatare). Börjar öka produktionen 

på kokaren. 
 
15h  stopp enligt stopplista vilket stämmer bra mot WinMOPS.  
Produktionsbortfall 280 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 90 ton under ökning till full produktion. 
630 kkr i förlust. 
 
Måndag 23/6 
Linje 1   
Torsdag: 10.10  Minskar produktionen p.g.a. reparation blåssystem 4. (28 t/h). 
               11.00   Produktionsökning igen 
 
1h stopp. 
Produktionsbortfall 10 ton under stopet. 
Produktionsbortfall 40 ton under ökning till full produktion. 
80 kkr i förlust. 
 
 
Onsdag 25/6 
Linje 1   
15.00    Rep. blåssystem 4. 
 
Gav inget produktionsbortfall. 
 
Tisdag 22/7 
Linje 1  
13.30          Flisbrist, slussmatare 6 sitter fast produktionsminskning 40-30  
  ton/h. 
 
Ner på 29 ton/h 0,5 h innan ökning. 
Produktionsbortfall 5 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 30 ton under ökning till full produktion. 
60 kkr i förlust. 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4 
Produktionsbortfall 

 
 
Måndag 1/9 
Linje 1 
Fredag 
11.10  Produktionsminskning p.g.a. motorbyte blåsmaskin 6. Produktion 

24 t/h.  
20.55    Blåsmaskin 6 i drift. Produktionsökning. 
 
10 h stopp. 
Produktionsbortfall 160 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 60 ton under ökning till full produktion. 
370 kkr i förlust. 
 
Lördag 
08.15    Produktionsminskning p.g.a. riktning motor blåsmaskin 6. 
09.50   Riktning klar. Fortsatta problem på flisskruv 6. Dålig reglering. 

Bytt kort, efter detta går det bättre. 
 
Var ner till 31 ton enligt WinMOPS men började öka direkt 
Produktionsbortfall 20 ton under ökning till full produktion. 
30 kkr i förlust. 
 
Fredag 12/9 
Linje 1    
09.30    Plugg slussmatare system 6, kilremmar avbrunna. 
10.10    Produktionsminskning till 34 t/h. 
20.30    Produktionsökning igen. 
 
11 h stopp. 
Produktionsbortfall 60 ton under stopp. 
Produktionsbortfall 10 ton under ökning till full produktion. 
120 kkr i förlust. 
 
Tisdag 16/9 
Linje 1 
9.30  Flisskruv system 6 går ej att få igång efter stopp för tömning av 

skrotfälla. Kör ner nivån och efter det så gick den igång. 
0.5 h stopp. 
Vid rätt körning ska det ej ha gett produktionsbortfall. 
 
Måndag 6/10 
Linje 1 
22.00    Slussmatare system 6 fastnat. 
23.05    Start blåssystem 4. Bytt motor. 
 
8h stopp tillsammans. 
Enligt WinMOPS var produktionsminskningen ner till 21 ton/h. 
Produktionsbortfall 150 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 60 ton under ökning till full produktion. 
360 kkr i förlust. 
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Torsdag 9/10 
Linje 1 
14.00   Produktionsminskning till 23 t/h, direktånga slussmatare system 6 

plugg. 
15.50  Slussmatare i drift. Produktionsökning till 30 t/h direkt. 
 
2 h stopp. 
Produktionsbortfall 30 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 30 ton under ökning till full produktion. 
100 kkr i förlust. 
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2004 
Torsdag 18/3 
Linje 1   
FM     Produktionsminskning till 20 t/h p.g.a. motorbyte blåsmaskin 4. 
11.00    Blåsmaskin 4 ok. Produktionsökning till 24 t/h. 
 
6h stopp. 
Produktionsbortfall 120 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 60 ton under ökning till full produktion. 
300 kkr i förlust. 
 
Fredag 2/7 
Linje 1 
15.15   Slussmatare 6 stoppat. 
16.00   Produktionsminskning 34 till 23 t/h pga. lite flis. 
16.35   Start slussmatare 6. Ökar produktionen till 33 t/h. 
 
1 h stopp 
produktionsbortfall 20 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 70 ton under ökning till full produktion. 
150 kkr i förlust. 
 
Måndag 2/8 
Linje 1 
Söndag 20.45  Blåsmaskin 4 stannar ett flertal gånger utan synbar anledning. 
22.30  Produktionsminskning direkt till 30 t/h. Under natten hittat ett fel, 

troligtvis glappkontakt. 
 
4h stopp med produktion 26 ton/h under tiden. 
Produktionsbortfall 60 ton under stopp. 
12 h för ökning till 40 ton/h igen. 
Produktionsbortfall 80 ton under ökningen till full produktion igen. 
240 kkr i förlust. 
 
Onsdag 11/8 
Linje L3 
EM   Problem med flisskruv under fördelningsfickan 
18.25   Produktionsminskning p.g.a. lite flis. 
18.45-20.15  Stopp kokare p.g.a. problem med varvtalet flisskruven. Bytt 

styrkort. 
 
1 h stopp enligt WinMOPS. 
Produktionsbortfall 10 ton under stoppet. 
20 kkr i förlust. 
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Tisdag 14/9 
Linje 1 
17.30   Slussmatare system 6 fastnat, gick att backa loss. 
 
Torsdag 16/9 
Linje 1 
00.40  Produktionsminskning från 41 till 26 t/h p.g.a. haveri flisskruv 4, 

hydraulslangar av. 
 
Produktionsökning direkt efter minskningen. 
Produktionsbortfall 50 ton under ökning till full produktion. 
80 kkr i förlust. 
 
Onsdag 13/10 
Kokare L1 
11.50  Produktionsminskning direkt p.g.a. kilrem trasig på slussmatare 

system 6. Nivåerna i förbasnings- och fördelningsfickan visade 
full. 

13.40 Produktionsökning igen. 
 
2 h stopp. 
Minskning till 24 ton/h. 
Produktionsbortfall 30 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 60 ton under ökning till full produktion. 
150 kkr i förlust. 
 
Måndag 18/10 
Kokare L1 
Söndag 12.00  Slussmatare system 6 fastnat. Direkt produktionsminskning till 22 

t/h. Lagerhaveri slussmatare. 
20.10   Produktionsökning (slussmatare 6 i drift). 
 
8 h stopp. 
Produktionsbortfall 140 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 80 ton under ökning till full produktion. 
370 kkr i förlust. 
 
Fredag 19/11 
Kokare L1 
17.30  4:ans slussmatare sitter fast, backas loss. Överfyllnadsskydd ligger 

i. 6:ans slussmatare går oroligt på strömmen, begränsar utsignalen 
till 20 %. 

04.25   Produktionsökning till 32. 
 
Gav ingen produktionsminskning enligt WinMOPS. 
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Måndag 22/11 
Kokare L1 
Fredag 13.00  Produktionsminskning direkt p.g.a. svetsning blåsledning 6. 
14.45   Produktionsökning igen. 
 
2h stopp. 
Minskning till 31 ton/h enligt WinMOPS 
Produktionsbortfall 20 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 20 ton under ökning till full produktion. 
70 kkr i förlust. 
 
Måndag 29/11 
Kokare L1 
Söndag 03.20  Slussmatare 6 sitter fast. 
03.50   Produktionsminskning direkt p.g.a. lite flis. Byte arbetsbrytare. 
06.00   Produktionsökning. 
 
2h stopp. 
Minskning till 29 ton/h enligt WinMOPS. 
Produktionsbortfall 20 ton under stopp. 
Produktionsbortfall 30 ton under ökning till full produktion. 
80 kkr i förlust. 
 
Torsdag 9/12 
Kokare L1 
11.55  Stopp blåssystem 4, byte tätningar i växellåda. 
12.20  Start blåssystem 4 
17.30-03.30 Produktionsökning från 26 till 34 t/h. 
 
Produktion 27 ton/h under 6h enligt WinMOPS. 
Produktionsbortfall 80 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 40 ton under ökning till full produktion. 
200 kkr i förlust. 
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2005 
Torsdag 17/2 
Linje 1 
07.30 Produktionsminskning till 25 t/h p.g.a. byte växellåda blåsmaskin 

4. 
08.30  Produktionsminskning till 24 t/h. Håller ej nog mycket flis. 
09.45  Start blåsmaskin. 
 
2 h stopp. 
Produktionsbortfall 30 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 60 ton under ökning till full produktion. 
150 kkr i förlust. 
 
Måndag 16/5 
Linje 1 
Söndag 21.50 Slussmatare 4 fastnat, motorbyte. Produktionsminskning till 26 t/h. 
23.00- 03.00  Produktionsökning från 26 till 39 t/h. 
 
1h stopp. 
Produktionsbortfall 15 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 50 ton under ökning till full produktion. 
110 kkr i förlust. 
 
 
Måndag 27/6 
Linje 1 
Torsdag 18.30 Kabel brunnit på slussmatare. Produktionen nere till 35 t/h.  
23.15 Förbasningsfickan tom p.g.a. felvisande flisnivå. 
 
Gav ingen större produktionsminskning enligt WinMOPS 
 
lördag 13.20  Produktionsminskning direkt till 27 t/h p.g.a. slussmatare. 
13.30  Slussmatare OK. Låga kappatal efter detta. 
 
Försumbart produktionsbortfall under stopp. 
Produktionsbortfall 40 ton under ökning till full produktion. 
70 kkr i förlust. 
 
Onsdag 29/6 
Linje 1 
22.40 Produktionsminskning 10 t/h p.g.a. stopp blåssystem 6. Ingen 

kylning, drar stadsvatten istället. 
 
Produktionsökning direkt efter minskningen enligt WinMOPS. 
Produktionsbortfall 25 ton under ökning till full produktion. 
40 kkr i förlust. 
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Måndag 22/8 
Linje 3 
Söndag natt Problem med flisnivån i fördelningsfickan sållstation. Nivån visar 

full fastän det larmar låg nivå (gamman). 
Onsdag 7/9 
Kokare L1 
04.30 Produktionsminskning 13 ton till 26 t/h p.g.a. flissystem 4 

överfyllnadsskydd. 
1h stopp. 
Produktionsbortfall 15 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 50 ton under ökning till full produktion. 
110 kkr i förlust. 
 
Torsdag 8/9 
Kokare L1 
FM Problem med flistillgången. Plugg ovanför slussmatare 4. Slut flis i 

fickan. Jobbar med flisnivån i kokaren hela dagen. Byter 
detektorrör. 

EM Snålblåser för att få upp flisnivån i kokaren. Låg temp på 
avdragen, risk för hög kappa. 

 
Försumbar förlust enligt WinMOPS. 
 
Fredag 23/9 
Linje 1 
12.25  Produktionsminskning 2 ton till 28 t/h p.g.a. lagerhaveri flisskruv 

4 flisfördelningsficka. 
13.50   Produktionsminskning 3 ton till 25 t/h. 
 
Produktionen var låg redan innan lagerhaveriet men ingen kraftig ökning gjordes efteråt, 
förmodligen p.g.a. att kokaren skulle stanna dagen efter. Minskningen var därför bara 5 
ton/tim och ökade sedan bara till 30 ton/h fram till 04:00.Det verkar ha varit något annat 
problem med processen också eftersom de inte hade högre produktion varken före eller efter 
stoppet. Därför kommer förlusten att räknas utifrån det. Produktionsbortfallet  är därför bara 
40 ton totalt.  
70 kkr i förlust. 
 
Måndag 26/9 
Linje 1 
Fredag 07.00-16.00  Stopp kokare p.g.a. reparation av flisskruv system 4. 
17.00  Förbasningsfickan tom p.g.a. felvisande flisnivå. 
20.15 Start kokare igen. Efter start problem med varvtalsregleringen på 

flisskruv 4. 
 
10h stopp totalt enligt WinMOPS. 
Produktionsbortfall 400 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 25 ton under ökning till full produktion. 
720 kkr i förlust. 
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Linje 3 
Fredag 07.00-23.30  Stopp kokare p.g.a. reparationer flisskruv (system 4). 
 
16.5h stopp. 
Produktionsbortfall 180 ton under stoppet. 
310 kkr i förlust. 
 
Tisdag 27/9 
Linje 1 
07.50 Produktionsminskning p.g.a. motorbyte slussmatare 4, ner mot 27 

t/h. 
09.30  Start slussmatare 4. 
 
1.7h stopp. 
Produktionsbortfall 20 ton under stoppet. 
Produktionsbortfall 40 ton under ökning till full produktion. 
100 kkr i förlust. 
 
Fredag 30/9 
Linje 1 
FM  Instrument har arbetat med nivå förbasningsficka. 
23.00  Förbasningsficka full, stopp på gamma. 
24.00  Förbasningsficka tom, nivån visat 13,5 m. 
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Billerud Karlsborg  
 
Nedanstående uppgifter bygger på information från Strömbäck (2005). 
 
I Karlsborg har de 8 fliskokare och kokar satsvis. Transportsträckan är ca 1 km lång och 
fördelad på tre seriekopplade konventionella transportörer i en bandgång med en sida öppen. 
Sluthöjden för transportören närmast kokeriet är ca 30 m.  
 
På vintrarna har de ibland problem med sidovandring, när det bildats is på rullarna. Detta har 
ibland uppstått när det snöat kraftigt och snö blåst in i transportören och frusit fast på rullarna. 
Andra gånger har avdunstande vatten från bassängerna som finns under transportörerna på 
delar av transportsträckan frusit på rullarna och orsakat sidovandring. De har på grund av 
detta kört sönder något band och därför installerat bättre sidovandringsvakter för att snabbt 
kunna upptäcka problem. 
  
Strömbäck tycker att deras transportörer är mycket driftsäkra numera, de har mycket litet 
produktionsbortfall på grund av transportörerna tackvare bra förebyggande underhåll.  
Tidigare, när de skötte underhållet själva hade de problem med driftsäkerheten, men sedan de 
tecknade ett serviceavtal med ett annat företag och underhållet ökade har tillförlitligheten 
varit hög. Framförallt är det kontroll och service av driv och vändrullar som genererat den 
ökade drifttillgängligheten, eftersom fel på någon av dessa medför att transportören måste 
stannas omgående. Service och underhåll av rullställ har även den förbättrats, men eftersom 
det går att köra med någon trasig stödrulle, samt att de går snabbt att byta har inte 
drifttillgängligheten ökat speciellt mycket tackvare det ökade underhållet av dem. 
 
Under de år som de hade problem med driftsäkerheten hade de även problem med att rullar 
hade frusit fast när de skulle köra igång transportören igen efter stillestånd. De fick då gå och 
spruta glykol på de rullar som frusit fast. 
 
När transportören installerades för drygt 20 år sedan hade de vissa problem med dammande, 
framförallt vid om och pålastning. De har nu byggt in detta mycket bättre så Strömbäck 
upplever inte dammandet som något problem längre. 
 
På en av transportörerna höll det första bandet i ungefär 15år, men numera byter de banden 
efter ungefär 6år. Den kraftigt reducerade livslängden beror framförallt på att de inte körde 
transportören kontinuerligt tidigare, samt att de numera tänker mer på driftsäkerheten och 
därför byter banden oftare. 
 
 
SCA Packaging Munksund  
 
På SCA har de blåssystem för flistransporten, som på Kappa Kraftliner i Piteå. Öhman (2005) 
säger att det inte finns dyrare transportsätt än att blåsa, samt att det är ett stort underhåll på 
blåssystemet. Det är ofta det ska bytas böjar mm vilket han tycker är dyrt. De har 
transportband för barktransport och han vill gärna ha transportband även för flistransport. 
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SCA Packaging Obbola  
 
Nedanstående uppgifter bygger på information från Berglund (2005a). 
 
På Obbolabruket har de 8 batchkokare med en total flisförbrukning på runt 500 m3/h. För 
flistransporten har de en konventionell rullställstransportör som är helt inbyggd och har ett 
sprinklersystem längs hela bandgången. På den transportören har de två pålastningar, en vid 
flisstacken och en där transportören som kommer med flis från avlastningsplatsen för flisbilar 
möter huvudtransportören. Från förbasningsfickan sitter det sedan en utmatningsskruv för 
varje kokare.  
 
Det är ca 20 år sedan deras transportör installerades och sedan dess har de enbart bytt ett 
band. Enligt Berglund är det absolut viktigaste underhållet att smörja och kontrollera driv och 
vändrullar, men förutom det är det inget större underhåll. Han tycker inte stödrullarna är alls 
lika viktiga att kontrollera och underhålla eftersom det går att köra med någon sådan trasig, 
utan allvarliga konsekvenser. När en driv eller vänddel går sönder måste transportören stannas 
omgående, men om det upptäcks att en stödrulle havererat behöver de inte stanna omgående. I 
de flesta fall hörs det dock långt i förväg när ett lagerhaveri håller på att inträffa så att bytet 
kan utföras vid planerat stopp.  
 
Om de fyller förbasningsfickan full innan de stannar transportören hinner de byta stödrulle 
och starta transportören igen utan att produktionen störs. Berglund bedömer att 
underhållstiden i snitt är runt en timme per vecka. Det som då framförallt görs är att de 
lyssnar på lagerna för att undersöka dess kondition, samt smörja driv och vändrullar.  
 
På deras transportör har de i princip inget stillestånd, så han ser ingen anledning att ha två 
transportörer parallellt. Han upplever att stilleståndstiden är klart mindre än 1dag/år och då 
uppdelad på flera kortare stopp. 
  
När de installerade transportören för 20 år sedan skulle det vara en dammfri transportör, men 
än idag trots flera förbättringsåtgärder upplever Berglund dammandet som ett relativt stort 
problem, framförallt vid pålastningen. Att bygga in transportören i bandgången, som det görs 
vid nyinstallationer idag så tycker han inte att det låter som en bra ide eftersom det försvårar 
vid rengöring och underhåll.  
 
Vid vissa tider på året har de problem med att fruset material inte följer med bandet upp utan 
stannar kvar i böjen där bandet börjar böja av uppåt. Detta har de löst med att montera en 
givare för att känna av när stockning uppstår vid böjen, men det egentliga problemet kvarstår. 
Berglund tycker därför att transportörens lutning ska göras så flack som möjligt för att 
undvika sådana problem. 
  
Berglund tycker även att skyddsfrågan bör tänkas på vid installation av ny transportör, 
eftersom transportören är i drift vid de flesta kontroller. Han tillägger att orsaken till att han 
tänker på skyddsfrågan kan bero på att han är skyddsombud. På Obbolabruket har en person 
vid ett tillfälle fastnat med en arm i transportören under en kontroll. Den personen lyckades 
dock slita sig lös och klarade sig från allvarliga skador. 
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Om Berglund skulle få välja en ny transportör idag skulle han välja BMHs 
rörbandstransportör för att minska dammandet. Han hade dock inte hört talas om Bruks 
Klöckners tubulatortransportör, som också ska vara dammfri. 
 
 
Iggesund Paperboard Iggesund  
 
Nedanstående uppgifter bygger på information från Pihlström (2005). 
 
Vid Iggesunds bruk har de två kontinuerliga fliskokare, en för barr och en för löv. De har en 
barrflisförbrukning på 42 ton/h, 470 m3/h. Vid Iggesunds Bruk har de konventionella 
rullställstransportörer med en sida öppen, en transportör till varje kokare. Den ena 
transportören är 225 m lång och den andra är 250 m. Avlastningen för båda transportörerna 
sker på 25 m höjd. Pihlström trodde att det var Andritz som levererat transportörerna under 
1980-talet. 
 
Förra året körde de sönder ett band på grund av bandstyrningen, så för att undvika att det ska 
inträffa igen har de byggt om bandstyrningen till en variant som bara tar i bandet på 
undersidan och därför är mycket skonsammare för banden. Vad Pihlström kunde minnas så 
har de inte haft något mer stopp i kokeriet på grund av transportörerna sedan han började sitt 
nuvarande arbete 2001.  
 
Bandborstar är något som de varit mycket missnöjda med, så för att kunna ta bort 
bandborstarna myter de nu de flesta fiskbensmönstrade band till släta. På transportörerna från 
flisstack till kokeri skedde bytet 2003. Pihlström upplevde att bandborstarna inte hade full 
funktion mer än 3veckor, samt att det dammade och skräpade mycket från dem. Nu när de har 
släta band har de horsskrapor istället, vilket har minskat dammande, skräpande och underhåll 
kraftigt. De har även spillskrapor numera. 
 
När de bytte bandtyp installerade de även ett issmältningssystem för att eliminera risken att 
fliset ska glida baklänges på vintern. Detta system sprutar ett issmältningsmedel på bandet en 
gång i timmen när det är kallare än -15°C. 
 
I dagsläget har de inget sprinklersystem, men enligt försäkringsbolaget måste de installera 
sprinklersystem, eller byta till brandsäkra band.  
Förra året var den totala underhållskostnaden för alla deras bandtransportörer 300 kkr och då 
har de totalt runt 20 transportörer och en total transportsträcka på flera kilometer. Bandbyten 
har då inte räknats med, men den kostnaden är 600-700 kr/m enligt Pihlström.  
 
De har dagliga runder för att inspektera transportörerna och var 14 e vecka har de stopp i 
kokeriet och de kan då utföra större arbeten samt noggrannare kontroll av transportörerna. 
Driv och vändtrummorna är gummerade för bättre grepp och även bomberade. Dessa trummor 
skickas iväg vart annat var tredje år för gummering och svarvning. 
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M-real Husum  
 
Nedanstående uppgifter bygger på information från Nyman (2005). 
 
I Husum har de en kontinuerlig kokare med en flisförbrukning på 300 m3/h på barrlinjen. 
Transportsträckan de transporterar fliset är ca 900 m och uppdelad på två transportörer, en på 
runt 700 m som transporterar fliset från sållstationen fram till kokeriet och en på 200 m som 
transporterar fliset vidare till kokaren. På lövlinjen kör de batchkokning och de har en 
transportör som levererar fliset till den linjen. Transportörtypen för både löv och barrlinjen är 
konventionell helt inbyggd rullställstransportör. Transportörerna är levererade av Kåne, 
nuvarade Andritz 1996.  
 
Enligt Nyman har de inte haft något stillestånd alls på grund av transportörerna det senaste 
året och även tidigare år har stilleståndstiden p.g.a. transportörerna varit mycket kort. De 
problem de haft är trasiga rullar då och då, men det problemet har inte varit så stort att det 
blivit störande. Bandbyten utförs med 4-5 års mellanrum. 
 
När transportörerna var nya hade de problem med isbildning på bandet för lövlinjen, men det 
har de numera lärt sig undvika. Problemet var att det droppade vatten från konditionerarna 
rakt ner på bandet och frös vilket medförde att de fick problem med att skrapa bandet rent. 
Numera stänger de därför av konditioneraren på lövlinjen vintertid och klarar sig då från 
isbildning. Anledningen till att det inte uppstår några sådana problem på barrlinjen är att det 
först sker en pålastning av sågverksflis, vilket medför att vattnet från konditioneraren droppar 
ner i sågverksflisen istället för direkt på bandet.  
 
Deras transportörer gör en svag sväng i sidled och beroende på hur mycket de lastat banden 
har de ibland haft problem med att banden börjat klättra uppefter väggarna i svängen när de 
startat transportören efter stopp. För att avhjälpa detta har de lärt sig att transportören ska vara 
halvfull innan den stannas för att undvika problem. 
 
Nyman upplever inte dammande som något problem, men transportören skräpar ner ganska 
mycket i transportgången så de städar därför bandgången 3 ggr/vecka.  
 
Eftersom de befintliga transportörerna fungerat mycket bra skulle hon välja samma typ av 
transportör om de skulle köpa en ny nu. 
 
 
SCA Graphic Ortviken  
 
Nedanstående uppgifter bygger på information från Sjölén (2005). 
 
De har en transportör som levererar flisen till en flisfördelningsficka. Därifrån transporterar 
sedan skruvar och elevatorer flisen vidare till de 5 mekaniska linjerna. Transportören är en 
konventionell helt inbyggd rullställstransportör på runt 200 m. Transportören installerades 
1984 och fram till för några år sedan har de inte haft något sprinklersystem i bandgången. 
Flisförbrukningen är strax under 400 m3/h.  
 
Transportören tittas till nästan dagligen och de behöver byta 5-10 rullar/år. Sjölén upplever att 
1-2 stopp/år beror på transportören och det är då korta stopp. Banden byts med 3 års intervall 
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vid storstoppen, men eftersom de inte har storstopp varje år byter de ibland bandet fastän det 
egentligen kunde ha klarat sig minst ett år till. Banden de använder för denna transport är en 
knottrig typ, eftersom lutningen är brant. De använder i dagsläget Rexons borstar vilket Sjölén 
är mycket nöjd med, borstarna stoppar ungefär ett år. Tidigare använde de sig av Renex 
borstar men dess livslängd var inte tillfredställande. Rexons borstar är mer tekniskt 
avancerade, vilket enligt Sjölén verkar vara ett krav för att hållbarheten ska vara 
tillfredställande. 
 
Vid vissa väderlekar har de problem med isbildning, men de har ett system för att spruta 
glykol på bandet om sådant inträffar.  
 
Sjölén upplever dammandet som ett ganska stort problem, de måste städa transportören nästan 
dagligen, så han skulle välja en av de nyare dammfriare varianterna om han skulle få välja en 
ny transportör nu. 
 
För bioslam har de en tubtransportör från BMH som är runt 300 m lång. Under de första 
månaderna efter installation hade de problem med att bandet skruvade sig. Det inträffar dock 
fortfarande att bandet skruvar sig, men då beror det på något fel, som t.ex. att något lager 
skurit eller att det blivit en kant på någon viktig styrrulle. Numera är det längre än ett år 
mellan gångerna som bandet skruvar sig. Att vrida till bandet så det går rätt igen är enligt 
Sjölén mycket tidsödande, det brukar ta 10-15 timmar.  
 
Sjölén tycker att det brukar vara svårt att lokalisera vilken rulle i ett rullställ som missljudet 
kommer ifrån. De brukar därför byta alla rullarna i rullstället när de väl byter, de bedömer att 
även de andra rullarna i rullstället kommer att behöva bytas ganska snart ändå. Han uppskattar 
att de byter 2-300 rullar per år i den transportören och att det är runt 2000 rullar totalt i 
transportören. Att byta alla rullar i ett rullställ tar enligt Sjölén 15-20 min. Ett rullställ i denna 
transportör innefattar både rullarna för transport och returparten, totalt 12 rullar. 
 
När frågan vilken transportör han litar mest på ställdes var favoriten den konventionella 
rullställstransportören. Anledningen var framförallt att det inte finns någon risk att så 
tidsödande problem som att tvinna tillbaka bandet uppstår. Att de konventionella 
transportörerna kräver mindre service, samt är billigare i underhåll är andra fördelar med den 
konventionella varianten. 
 
Angående behovet av parallella transportörer så trodde Sjölén att det skulle medföra mer 
problem än fördelar. Han är rädd för att underhållet skulle försämras om det finns två 
parallella transportörer, vilket skulle leda till ökade driftstörningar.  
 
 
SCA Graphic Östrand  
 
Nedanstående uppgifter bygger på information från Åsell (2005). 
 
De har en fliskokare och den förbrukar drygt 350 m3flis/h. För att förse den kokaren med flis 
har de en transportör som är 320 m med en total lyfthöjd på 45 m. Deras transportör är en 
konventionell rullställstransportör i bandgång med en sida öppen. Transportören är köpt 
genom Metso minerals 1982 och utrustad med sprinklersystem i hela bandgången. 
Transportbandet byter de med 3 års mellanrum för att inte riskera att det ska gå av. I början på 
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1980-talet körde de av ett band, men efter att de började byta dem med 3 års intervall har det 
inte inträffat igen. 
 
De låter Metso minerals utföra i princip allt underhåll och alla reparationer, vilket Åsell tycker 
fungerar mycket bra. De ska därför teckna ett serviceavtal med Metso nu. Åsell bedömer att 
underhållstiden är under 100 timmar/år för transportören. Det händer ibland att någon bärrulle 
för returparten slutar fungera, men ett sådant byte tar bara 5-10 min så han upplever inte det 
som något problem. Den gången bandet gick av drog det med sig rullställ också vilket 
medförde att stilleståndstiden blev runt 3 dygn, medan ett vanligt bandbyte tar mindre än 1 
dygn att utföra. 
 
Åsell tycker inte att de haft några problem vid vinterkörning, inte heller vid uppstart efter 
stillestånd vintertid.  
 
Åsell rekommenderar att man ska ha en sida öppen för brandrisken. Han avråder även från att 
använda sig av brandsäkra band eftersom de blir hårda och halkiga på vintern, vilket kan 
medföra att fliset glider på bandet. 
 
Totalt har de ca 5 km bandtransportörer och Åsell tycker att alla fungerar bra. Om han skulle 
välja en ny transportör nu skulle han köpa den av Metso och vilken typ av transportör var inte 
så viktig. Han tycker Metso är mycket bra att ha att göra med, att de har bra support och 
utvecklingsavdelning. 
 
 
Holmen Paper Hallsta  
 
Nedanstående uppgifter bygger på information från Karlsson (2005). 
 
De har ingen fliskokare utan de har en mekanisk anläggning. Flisförbrukningen är runt 450 
m3/h och för att förse anläggningen med flis har de tre konventionella rullställstransportörer 
på 60-70 m., en från varje flissilo. I de olika silosarna har de olika typer av flis och blandar 
dessa efter önskemål.  
 
Dessa transportörer levererades av Celltec 1999 och än har de inte behövt byta något band. 
Karlsson upplever att underhållet av dessa är mycket litet, att de har mycket större underhåll 
på andra transportörer, vilket kan bero på att dessa transportörer är för nya för att stora 
åtgärder ska behövas. De problem som de haft är att bandet drivit iväg i sidled och kalvat av, 
men det har hållit.  
 
Alla tre transportörerna är helt inbyggda och försedda med sprinklersystem. 
 
 
Stora Enso Publication Paper Norrsundet 
  
Nedanstående uppgifter bygger på information från Ljunggren (2005). 
 
De har en transportör från flisstack/silos till sållstationen, som är vid kokeriet. Från 
sållstationen har de två transportörer, en transportör till varje kokare. Transportsträckan 
mellan stack och sållstation är ca 200 m och avlastningen på 30 m höjd. Den sammanlagda 
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flisförbrukningen för båda kokarna är 400-500 m3/h. Alla tre transportörerna är 
konventionella rullställstransportörer med alla sidor inbyggda och gallergolv. Dessa 
transportörer är även utrustade med sprinklersystem. 
  
Transportörerna installerades i samband med renseriombyggnaden 1982 och Ljunggren 
upplever inte att dammandet någonsin varit något problem. De främsta felen de haft på deras 
transportörer, som medfört produktionsbortfall är motor och växellådshaverier samt 
kilremsbrott.  
 
När de märker att rullar i rullställen slutat fungera fyller de upp flisfickan och stannar sedan 
transportören. De har då runt 15 min på sig innan de behöver leverera flis igen för att inget 
ska märkas i produktionen. De tittar till transportören i princip varje dygn och behöver byta 
några rullar per år. Enligt Ljunggren tar det runt 5 min att byta en rulle Vid det årliga 
storstoppet kontrollerar de banden och byter dem bara om de upptäckt någon skada på det. 
Bandet bytes med 3-5 års mellanrum.  
 
Vissa gånger måste de stanna oplanerat för att byta band, men Ljunggren upplever det inte 
som något större problem, eftersom de då kan utföra andra reparationer vid kokeriet under 
tiden transportören står, sådana reparationer de annars hade stannat enkomt för. Han tar upp 
att det går så pass snabbt att byta ett band att han inte tror de skulle tjäna på att byta bandet 
planerat i förtid. Ljunggren tror att pengarna de skulle spara på att byta band i förtid tackvare 
minskat produktionsbortfall inte väger upp de ökade bandkostnader det skulle medföra att 
byta band i förtid.  
 
Ljunggren tycker att det är mycket lite driftstörningar och att han inte kan se något behov av 
att ha någon reservtransportör. Han sa att om en transportör bara är reserv hinner bandet 
förmodligen torka sönder långt innan det är uppnött. Sjölén tar även upp problemet med 
uppstart efter ett längre stillestånd vintertid, att delar frusit ihop, att bandet är styvt och isigt 
mm. vid uppstart. Han tror att därför det ger mer problem än fördelar att ha någon 
reservtransportör av denna sort, eftersom transportörerna i dagsläget är så driftsäkra. 
 
Han skulle välja samma sorts transportörer om han skulle välja en ny idag, eftersom de 
fungerat bra, men han har inte hört talas om rör eller tubulatortransportörerna. 
 
 
Södra Cell Mönsterås 
 
 Nedanstående uppgifter bygger på information från Fransson (2005). 
 
De har tre kontinuerliga kokare, två större för barrflis och en mindre för pinnflis. Den 
sammanlagda flisförbrukningen för de två större kokarna är 1000 m3/h. För den transporten 
har de en transportör som levererar flisen till flisfickan, som sedan fördelar ut flisen till de 
olika kokarna. För flistransporten till kokaren för pinnflis har de en separat transportör.  
Flisfickan för de två större kokarna rymmer flis för att klara av ett stopp på 6min utan 
produktionsbortfall.  
 
Transportsträckan mellan kokeri och flisstack är 5-600 m och avlastningen på runt 30 m höjd. 
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Transportörleverantör var BMH och installationen skedde 1999. Transportörtypen är 
konventionell rullställstransportör i bandgång med alla sidor täckta. Denna transportör är även 
inbyggd inne i bandgången och har bara ett nät under transportören, så damm kan ramla ner.  
 
 
De brukar städa transportören en gång/vecka.  
 
Transportören har inte orsakat några större stopp än så länge. De har inte bytt något band än 
heller, men de behöva korta bandet 3-5 m vartannat år. Bandet de använder i denna 
transportör är av märket Trellex.  
 
Vad gäller underhåll så brukar de byta runt 50 rullar/år, lite skrapor, remmar mm, men inget 
märkvärdigt enligt Fransson.  
 
Fransson tror inte att man kan få någon ekonomi i att ha en reservtransportör, med tanke på 
den höga driftsäkerhet som den befintliga transportören har. Han tycker inte heller att de haft 
några större problem vid vinterkörning, vissa gånger vid väderomslag har de dock haft vissa 
problem med isbildning, men de har då hällt tallolja på bandet. Något som han däremot 
upplever som ett problem är sprinkler och dammsugarledningarnas placering, de ligger i 
dagsläget bredvid transportören i bandgången. Problemet med det är att de större personerna 
har svårt att komma åt returrullarna på bortre sidan, eftersom sprinklersystem och 
dammsugarledning ligger i vägen. Fransson tycker därför att dammsugarledning och 
sprinklersystem bör monteras på någon av sidorna i bandgången för att underlätta vid byte av 
returrullar. 
 
 
 Södra Cell Tofte  
 
Nedanstående uppgifter bygger på information från Solli (2005). 
 
De har två kokare, en som förbrukar 220 m3flis/h och en som förbrukar 50 m3flis/h. Till varje 
kokare levererar en rörtransportör från BMH fliset. Transportsträckan är 150 m och lyfthöjden 
40 m. Transportören installerades 1998 och är helt inbyggd. Den är även försedd med ett 
sprinklersystem. De har personal som går och lyssnar efter missljud nästan varje dag, men det 
är väldigt sällan som de behöver byta någon rulle. När de hör ett missljud brukar de använda 
sig av en SBM-stav för att lokalisera vilket lager som låter.  
 
Sedan de installerade transportörerna har de aldrig haft några produktionsbortfall på grund av 
transportörerna och de har ej heller behövt byta något band än. De problem de haft är att 
spillskraporna som finns vid avlastningsänden har kärvat, men det är inget som hindrat 
produktionen. 
För transporten av flis fram till sållstation har de konventionella transportörer och de fungerar 
inte lika bra som tubtransportören enligt Solli. De problem de framförallt haft då är att frusna 
stycken fastnat i pålastningen och orsakat pluggning, men något sådant kan inte inträffa för 
tubtransportörerna eftersom de transporterar flis som kommer direkt från sållhuset. 
Jämförelsen är därför inte relevant. På tubtransportören har de inte haft några vinterrelaterade 
problem alls. 
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För en annan transport har de installerat en transportör av Sicontyp, som också fungerar 
mycket bra. 
 
Om Solli skulle välja en ny transportör i dagsläget skulle han välja någon av de spillfria, 
vilken beror på sträckning och typ av transport. 
 
 
SCA Timber Munksunds sågverk 
 
Följande information bygger på information från Wahlström (2005) samt egna iaktagelser när 
han visade mig anläggningen. 
 
När sågen brann 2001 installerade de en tubulatortransportör från justerverket till flisfickan, 
en sträcka på runt 100 meter. Den transportören har ett 500 mm band och de transporterar torr 
sågverksflis på den. Pålastningen sker på 10-15 meters höjd och upp till pålastningen 
transporterar en skraptransportör fliset. Pålastningen sker från sidan. Från pålastningen går 
transportören i en svag bågform genom justerverket och ner mot flisfickan. Avlastningen sker 
rakt ner på golvet i flisfickan, som är drygt 10 meter nedanför. 
 
De problem som de haft med transportören sedan den installerades är att en returrulle i 
närheten av pålastningen slutade fungera. Detta inträffade ganska kort tid efter installationen. 
Det andra problemet är att fläkten vid ett tillfälle sög in snö, fläkten är monterad på ett av 
stödbenens fundament och fläktens luftintag är bara någon decimeter ovanför fundamentet. 
 
Wahlström tycker att transportören är helt spillfri, vilket jag efter ett studiebesök på plats kan 
bekräfta. Det var helt vit och fin snö under transportören, inte de minsta tecken till damm. 
Han tillägger att eftersom de kör torr sågverksflis är bandet lätt att rengöra, att det inte är 
säkert att den skulle vara lika spillfri om flis med högre fukthalt skulle transporteras. 
 
Transportören går tvåskift på vardagar och tolv timmar på helgdagar och än har de inte bytt 
något band. Vintertid startas transportören varannan timme, för att inte bandet ska frysa fast. 
 
 
Wahlström är mycket nöjd med transportören eftersom den fungerat mycket bra och är damm 
och spillfri.  
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