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Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på Uddeholm Machining AB inom inriktningen 
Industriell produktion vid civilingenjörsutbildningarna Ergonomisk design & produktion samt 
Industriell ekonomi. Uppdraget var att detaljutforma en huvudlayout över verkstaden samt att 
detaljutforma arbetsplatserna. Detta arbete har pågått under 20 veckor, höstterminen 2008. 

Jag vill tacka mina handledare Magnus Stenberg, Luleå Tekniska Universitet, och Evert Antonsson, 
Uddeholm Machining AB. Jag vill även rikta ett stort tack till Uddeholm Machining AB och dess 
personal för att jag har fått möjligheten att vara där samt all hjälp och samarbete jag har fått.  
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Sammanfattning 
År 2007 projekterade Uddeholm Machining AB inför stora investeringar som en del i ett led att öka 
produktionen. En grupp bestående av personal från företaget tillsattes för att ta fram förslag på en 
omplacering av maskiner i befintliga lokaler samt förslag på utbyggnader, då begränsningen i lokalyta 
krävde en förändring för att möjliggöra att få in fler och större maskiner i verkstaden. Dock glömdes 
plats för kontroll och packning/avsändning att tas med i ritningarna samt i ansökan om 
investeringskapital från ägarna. 

Syftet med detta examensarbete var att skapa en detaljutformad huvudlayout över verkstaden samt en 
detaljutformning av arbetsplatserna i samråd med personalen. Målet var att utforma en huvudlayout 
och arbetsplatser som är produktionseffektiva samt skapar en bra och säker arbetsmiljö för personalen. 
Lösningarna ska vara väl grundade och ta hänsyn till människa, teknik, organisation, yttre miljö samt 
vara ekonomiskt realistiska. Rapporten ska vara ett bra underlag för att genomföra layoutförändringen 
som krävs. 

Projektets arbetsgång har organiserats efter en arbetsmetod som kallas cyklisk strategisk planering 
(Ranhagen, 1995). Arbetet började med att kartlägga nuläget samt att beskriva hur framtiden kan 
komma att se ut för att skapa ett underlag till en kravspecifikation. De viktigaste kraven som togs fram 
var bland annat de produktionskrav som måste uppfyllas, effektivisera verkstaden, enkla 
materialflöden samt möjliggörandet av en bra överblick. Denna kravspecifikation användes sedan som 
underlag för utformning och värderingar av olika lösningsförslag.  

Lösningsarbetet utgick från en metod som heter Förenklad Systematisk Lokalplanläggning (Muther & 
Wheeler, 1962), där en grupp av personal från företaget var med under hela arbetsgången. Detta för att 
lösningsförslagen som arbetades fram skulle vara väl förankrade hos personalen. De olika förslagen 
värderades var för sig och utifrån resultaten arbetades en helhetslösning fram. 

Resultatet av lösningsarbetet blev ett förslag som går ut på att skapa ett bättre flöde i verkstaden. Detta 
görs genom att kontroll, avsändning, mottagning, ugnar och förråd placeras tillsammans i den norra 
delen av verkstaden. En utbyggnad möjliggör större utrymme för pallställ samt återvinning av 
spillvärmen som blir vid i- och urkrympningar av containers. Maskiner som bullrar och smutsar ned 
mest placeras i en egen lokal i södra delen av verkstaden för att motverka spridning av smuts och 
buller till resterande lokaler. Lösningen går att motivera ekonomiskt och har en pay-off tid på 5 år och 
ett kapitalvärde på 35,3 miljoner kronor efter 10 år.  

Uddeholm Machining AB rekommenderas att gå vidare och genomföra den layoutförändring som 
lösningsförslaget innehåller, men att det ses som ett långsiktigt mål. Anledningen till detta är att det 
annars skulle bli en tung investering att få igenom då Sverige befinner sig i en lågkonjunktur för 
tillfället. 

Vidare rekommenderas Machining att gå vidare med undersökningen av möjligheten att återvinna den 
spillvärme som i dagsläget försvinner ut i luften, då stora besparingar är möjliga inom detta område. 



 

 

 

Abstract 
Uddeholm Machining AB, further referred to as Machining, is a subsidiary to Uddeholm Tooling AB 
and is located in Hagfors, Värmland. The company has 44 employees and a turn over about 7 million 
euro per year. They machine about 1000 tons of steel per year into different components and the base 
is Uddeholm Tool Steel. Machinings’ production consists of extrusion tooling (40 %), die casting 
tooling (6 %), hot forging tooling (6 %), cold working tooling (6 %), plastic tooling (2 %), machine 
components (35 %) and sub contracts (6 %). 

Last year (2007) Machining planned for big investments as part of a line to increase the production. 
Due to the constraints in the area of the workshop a change in the placement of the machines was 
demanded to enable additions in the machinery. A group with people from the company was appointed 
with the assignment to create propositions on relocation of machines in current premises and with 
expansion. However, an area for the control and shipping was forgotten in the drawings and in the 
application of investment capital from the owners. 

The purpose of this project was to design a detailed layout over the workshop and the workstations in 
consultation with the personnel. This projects’ goal was to design a layout and workstations that are 
productions efficient and also creates a nice and safe environment for the personnel. The solutions 
should be well founded and take consideration to the human being, the technology, the organization, 
the outer environment and be economically realistic. The report should be a good basis for the 
implementation of the change in the layout of the workshop.  

The project started by mapping the current situation and describing the future for Machining to form a 
basis for the specifications of requirements. The information needed for this was gathered by 
interviewing employees, observations in the workshop, analyzing the work-environment and searching 
on the internet on search-words such as “state of the market”, “trade index”, “the steel industry” and 
“the workshop industry”. Further requirements were gathered from course literature and previous 
experience to complete the specifications of requirements. This specification of requirements was later 
used as a basis for design and valuation of the different propositions.  

The propositions on the layout of the workshop were developed from a method called simplified 
systematic layout planning which consists of six steps (Muther & Wheeler, 1962): 

1. Map the connections 
2. Establish the requirements of the functions 
3. Sketch the connections of the functions  
4. Draw alternative main-plans  
5. Evaluate the different alternatives 
6. Work out the chosen alternative in detail. 

A group consisting of people from the company was involved during the entire sequence of work to 
make sure that the propositions were well founded in the personnel. In this stage estimation of costs 
from different companies was gathered.  

A valuations scheme was created with the specifications of requirements as a basis. The different 
requirements were weight from the groups opinions on what they thought were important concerning 
the layout and a discussion with the management of Machining. The different propositions of layout 
were valuated individually and from the results the best proposition of layout was chosen for further 
development. The result of this further development became a proposition whose purpose is to create a 
better flow in the work-shop. This is done by placing control, shipping, arriving, the ovens and the 
storage together. An extension enables a larger storage and recycling of the waste-heat from the 
shrinking of containers. Machines that are noisy and create a lot of dirt are placed separate from the 
rest of the work-shop to prevent them from spreading their dirt and noise. 



 

 

A decision regarding the layout was taken at the board meeting in November 2008 and the result of 
this was that the decision regarding the investment of an extension and relocation of the machines was 
delayed to February 2009. This due to the fact that the business cycle has deteriorated during the 
autumn and it is still uncertain how much Machining will be affected by this. 

To further develop this proposition the placement of machines became more detailed and the 
workstations were designed and incorporated into the layout. The design of the workstations was 
created during a meeting with the 5S-sheriff of Machining, who is in charge of the project with lean 
manufacturing on Machining. An in-scale CAD-drawing of the workshop with the overall solution 
was developed.  

Investment calculations were created for the proposition to determine whether or not the proposition 
can be justified economically. These calculations were based on the estimations of cost that were 
gathered from different companies and estimations regarding costs and savings. The result of the 
calculations is shown in table 1.  

Table 1: Results of investment calculations in SEK 
 Proposition 
Investment 20 millions 
Pay- off time 5 years 
Capital value 35 342 000 
Capital value 
quota 

1,76 

Remainder value 
of the investments 

10 052 000 

 
These investment calculations showed that the proposition could be justified economically, with 
regards to the conditions and assumptions that were valid at the time for the calculations. 

Uddeholm Machining AB is recommended to continue and implement this change in the layout, 
however it should be seen as a long-term goal. The reason for this is that it would otherwise be 
difficult to get it approved from the board since the business cycle is at a low level at this moment.  

Furthermore, Machining is recommended to continue look into the possibility to recycle the waste-
heat that to day disappears out in the air since there are large savings to be made in this area.  
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1 Bakgrund 
Uddeholm Machining AB, fortsättningsvis refererat till som Machining, är ett dotterbolag till 
Uddeholm Tooling AB, fortsättningsvis refererat till som Tooling, och är lokaliserat i Hagfors, 
Värmland.  

Machining projekterade förra året (2007) inför stora investeringar som en del i ett led att öka 
produktionen. Då utrymmet i lokalerna var begränsade krävdes det att layouten sågs över för att 
möjliggöra att få in fler och större maskiner. Machining tillsatte en grupp av personal från företaget 
som fick i uppdrag att ge förslag på en omplacering av maskiner i befintliga lokaler och ett par förslag 
på utbyggnader. Dock glömdes plats för kontroll och packning/avsändning att tas med i ritningarna 
och i ansökan om investeringskapital från ägarna.  

Machining är medvetna om detta problem och säger sig ha fått slut på idéer om lösningsförslag därav 
har detta examensarbete uppkommit som fokuserar på att möjliggöra en plats för kontroll och 
packning/avsändning i de befintliga lokalerna. Layouten för hela verkstaden kommer påverkas och de 
nya arbetsplatserna som uppkommer i samband med nya maskiner och flytt av befintliga ska 
detaljutformas i samråd med personalen. Därefter ska riskanalyser utföras över transportflöden och 
arbetsmiljön. Säkerheten och effektiviteten vid lyft och hantering av material ska förbättras. Lämplig 
utrustning ska föreslås och offerter ska tas in. 

2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att detaljutforma en huvudlayout över verkstaden samt 
detaljutforma arbetsplatserna i samråd med personalen.  

Målet med examensarbetet är att utforma en huvudlayout och arbetsplatser som är 
produktionseffektiva samt skapar en bra och säker arbetsmiljö för personalen. Lösningarna ska vara 
väl grundade och ta hänsyn till människa, teknik, organisation, yttre miljö samt vara ekonomiskt 
realistiska. Rapporten ska vara ett bra underlag för att genomföra layoutförändringen som krävs. 

3 Avgränsningar 
Detta projekt fokuserar på layouten inne i verkstaden. Detta innebär att platser för stålavfall med flera 
som ligger utanför verkstaden inte kommer beröras.  

Systematiskt arbetsmiljöarbetet (SAM) kommer inte behandlas i denna rapport då företaget anlitat en 
konsult för att starta ett projekt i Effektiva arbetsplatser som behandlar 5S och SAM.  

Riskanalyserna är avgränsade till att endast analysera riskerna inomhus samt att vibrationsavsnittet och 
bulleravsnittet i WEST-analysen utelämnas då det är svår att ta fram data på de vibrationer som 
personalen utsätts för samt att en bullermätning ej genomfördes. 
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4. Teori 
Nedan presenteras den teori som har varit relevant för detta examensarbete. Teoriavsnitten beskriver 
olika produktionsformer, vad man ska tänka på vid utformning av arbetsplatser samt varför det är 
viktigt att göra riskanalyser.  

4.1 Process och layout 
I detta avsnitt presenteras teorier som är relevanta att ta hänsyn till vid utformning av en layout. 

4.1.1 Processtyper 
Valet av processtyp sker i huvudsak med utgångspunkt från volym och antal varianter och 
processtyperna grupperas enligt: 

• Enstycksprocess 
• Intermittent process 
• Kontinuerlig process (Belgran, M. & Säfsten, K., 2005). 

En enstycksprocess och en intermittent process tillverkar diskreta produkter, vilket innebär att 
produkterna betraktas som individuella enheter och kan anges styckevis. Därtill kan de individuella 
enheterna delas in i två grupper, enkla och sammansatta produkter. Produktslagen återkommer med 
olika intervall i tillverkningen och för en intermittent process brukar produkterna vara ganska lika 
varandra. Produkterna tillverkas ofta i olika steg där de kan mellanlagras mellan de olika 
operationerna, vilket är den vanligaste formen av industriell produktion (Belgran, M. & Säfsten, K., 
2005). 

En kontinuerlig process tillverkar samma produktslag kontinuerligt som flödar mellan olika 
processteg. Det är alltid en kontinuerlig tillverkningslinje från råvara till färdig produkt vid en 
kontinuerlig process. Produktslagen skapas därför i en mängd som mäts i vikt, volym eller längd. 
Denna typ av icke- individuella produkter kallas ofta bulkprodukter eller dimensionella produkter 
(Belgran, M. & Säfsten, K., 2005). 

4.1.2 Layouttyper 
Den fysiska placeringen av utrustning i en verkstad beskrivs av en layout och några av de 
grundläggande layouttyperna är: 

• Fast position 
• Funktionell layout 
• Flödesgrupp 
• Linjebaserad layout (Belgran, M. & Säfsten, K., 2005). 

De olika processtyper som beskrivits ovanstående avsnitt kan realiseras med hjälp av olika 
uppställningar av maskiner och annan utrustning enligt: 

• Enstycksprocess – Fast position 
• Intermittent process – Funktionell verkstad, flödesgrupp, linjebaserad layout 
• Kontinuerlig process – Linjebaserad layout (Belgran, M. & Säfsten, K., 2005). 

Begreppen processtyp och layout särskiljs oftast inte utan det vanligaste är att de huvudsakliga 
layouterna används för att beskriva hur det ser ut i verkstaden. Den valda layouten får konsekvenser 
för andra beslut rörande produktionssystemets konceptuella layout, det vill säga flöden, planering, 
lager etcetera (Belgran, M. & Säfsten, K., 2005). 

Fast position innebär att material och personal transporteras till produkten på en specifik plats, det vill 
säga en fast position, istället för att produkten transporteras mellan olika stationer. Denna layouttyp 
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tillämpas vid tillverkning av stora produkter i små volymer samt komplexa mindre produkter i låga 
volymer. Produktions- och monteringsarbetena, vilka sällan är av någon standardmässig karaktär, 
utförs av kvalificerade yrkesarbetare, vilket gör att möjligheten till automatisering är låg (Belgran, M. 
& Säfsten, K., 2005). 

Funktionell layout innebär att maskinerna är organiserade efter maskintyper med likartad funktion, 
vilket också kan beskrivas som en processorienterad placering. Denna layout är dominerande när det 
gäller blandad tillverkning där ett stort antal produktionsslag tillverkas i mindre volymer. 
Tillverkningsorders går mellan de olika maskingrupperna beroende på vilka operationer som varje 
specifikt produktslag ska genomgå, vilket innebär att en maskingrupp utgör en planeringspunkt. 
Bemanningen består av en operatör per maskin alternativt en operatör som ansvarar för flera maskiner 
beroende på maskinernas automationsnivå. Teoretiskt sett kan kapacitetsutnyttjandet och flexibiliteten 
vara hög vid funktionell layout då man kan välja olika vägar för operationsflödet, dock består en stor 
del av genomloppstiden för en produkt av väntan (Belgran, M. & Säfsten, K., 2005). 

En flödesgrupp består av maskiner som placeras i flödesriktningen som resulterar i en 
produktorienterad layout, vilket innebär att utrustningen är ordnad efter produkt istället för process. 
Flödesgrupper skapar förutsättningar för korta genomloppstider och låg kapitalbindning. Denna layout 
är vanlig när det gäller detaljer som tillverkas i ett stort antal och kanske i många varianter samt för 
produkter med långa genomloppstider. Vid en flödesgrupp placeras dyra/styrande maskiner först i 
flödet och därefter placeras olika hjälpmaskiner. Det gäller att se till att det är full beläggning i 
nyckelmaskiner medan överkapacitet kan tillåtas i hjälpmaskinerna. Grundtanken är att undvika köer 
framför billiga maskiner då det riskerar att leda till att en dyrbar maskin står outnyttjad (Belgran, M. & 
Säfsten, K., 2005). 

Linjebaserad layout används ofta vid massproduktion av standardiserade produkter och innebär att 
utrustningen placeras i operationsordning ofta med materialtransport mellan. Materialtransporten 
mellan stationerna kan ske med styrande band, mekanisk transport utan buffertmöjligheter, eller 
flytande band, manuellt transportsystem med möjlighet till buffert mellan arbetsstationerna (Belgran, 
M. & Säfsten, K., 2005). 

4.2 Arbetsplatsutformning 
I följande avsnitt presenteras teorier som är relevanta att ta hänsyn till vid ergonomisk utformningen 
av arbetsplatserna i verkstaden för att göra dem ergonomiskt bra. 

4.2.1 Biologisk variation 
Människan är vid sin topp rent fysiskt vid 20-25 års ålder, därefter försämras de flesta 
kroppsfunktioner successivt. Detta innebär att riskerna för arbetsrelaterade sjukdomar ökar med 
åldern. Äldre arbetskraft kan ofta kompensera bristande fysisk förmåga med större erfarenhet och med 
effektivare arbetsteknik, då nedsatt fysisk förmåga inte behöver följas av nedsatt mental kapacitet 
(Bohgard, M., 2005). 

Det finns ett antal skillnader mellan män och kvinnor, som grupp betraktade, som det är svårt att 
förklara orsakerna till och dra de rätta praktiska slutsatserna av vid utformandet av arbetslivet. Dessa 
skillnader är att: 

• Kvinnor har cirka 70-80 % av männens maximala syreupptagningsförmåga. 
• Kvinnor har cirka 50-80 % av männens maximala muskelstyrka, där störst skillnad finns i de 

övre extremiteterna.  
• Kvinnor har längre muskulär uthållighet för låggradiga belastningar mätta i relation till 

individuell muskelstyrka. Dock gäller det motsatta om belastningen är densamma mellan 
könen uttryckt i absoluta mått. 

• Kvinnor har kortare kroppslängd än männen, mindre händer och på andra sätt en annan 
kroppsform än män (Bohgard, M., 2005). 
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Det finns vissa klara skillnader mellan könen som kan påverka riskerna i sjukdomsuppkomst, men 
fysiskt svagare män löper liknande risker som kvinnor att skadas. Skillnaderna i kroppsmått gör ofta 
att arbetsplatser och verktyg generellt passar kvinnor sämre, då de är utformade efter männens 
dimensioner (Bohgard, M., 2005). 

4.2.2 Fysisk utformning av arbetsplatser 
Föremål och hjälpmedel, exempelvis bord, stolar, och verktyg, som är eller bör vara utformade efter 
människans fysiska egenskaper och dimensioner används varje dag. Det är även mycket viktigt att 
hela arbetsplatsen är utformad efter människans egenskaper eftersom dålig anpassning påvekar vår 
hälsa, välbefinnande och säkerhet negativt (Bohgard, M., 2005). 

Det finns ett antal begrepp med tillhörande villkor inom den tillämpade antropometrin, en vetenskap 
som studerar människans mått, och dessa är: 

• Rörelseutrymme. Det är nödvändigt att det finns tillräckligt med utrymme för exempelvis 
armar och ben vid utformning av arbetsplatser. Detta är ett villkor med gräns åt endast ett håll 
och lämpligen väljer man måtten hos den 95:e percentilen av populationen. 

• Räckvidd. Detta mått bestämmer maximala avstånd och storlekar för bland annat placering av 
manöverdon. Detta är ett villkor med en gräns och lämpligen väljer man måtten hos den 5:e 
percentilen av population. 

• Kroppsställning. Detta är ett mer obestämbart villkor och kräver två gränser exempelvis 5:e 
och 95:e percentilen. 

• Muskelstyrka. Detta villkor bestämmer nödvändig kraft vid hantering av manöverdon och 
andra typer av manuell hantering. Detta är ofta ett villkor med en gräns men ibland kan det 
krävas två gränser på grund av tyngdkraftens påverkan på kroppsdelarna (Bohgard, M., 2005). 

Relationen mellan arbetsplatsens utformning och kroppens dimensioner bestämmer vilken 
kroppsställning som intas vid ett arbete. Följande rekommendationer kan fungera som ett underlag för 
att undvika belastande kroppsställningar: 

• Ändra kroppsställning ofta. 
• Undvik framåtlutad ställning på huvudet eller kroppen. 
• Undvik att hålla armarna över huvudhöjd. 
• Undvik vridna och asymmetriska ställningar. 
• Undvik kroppsställningar som innebär att lederna måste hållas i sina ytterlägen under en 

längre tid. 
• Använd lämpligt stöd för ryggen vid alla sittarbetsplatser. 
• Vid bruk av stor muskelkraft bör den kroppsdel som utövar kraften befinna sig i den position 

som ger den största kraften. 
• Undvik höga tryck på känslig mjukvävnad när stöd används (Bohgard, M., 2005). 

4.2.3 Ljus 
Lokalutformning, färgsättning samt val och placering av ljuskällor och armaturer har betydelse för 
ljusmiljön, det vill säga ljusförhållandet i omgivningen, på arbetsplatsen. Olika arbetsplatser ställer 
olika krav på ljuskällor och valet samt placeringen av ljuskällor och armaturer är en viktig del i 
arbetsplatsens ljusplanering. Detta val har ofta en avgörande betydelse för belysningsstyrka, 
luminansfördelning, skuggbildning och grad av färgåtergivning. En annan faktor som väger tungt då 
belysningsanläggningar planeras är energiåtgång och ekonomi (Bohgard, M., 2005). 

Viktiga komponenter i ett belysningssystem är belysningsarmaturer, vilka har till uppgift att rikta samt 
fördela ljuset och de ska vara utformade så att bländning undviks. Man skiljer på platsbelysning och 
allmänbelysning. Platsbelysning ska kunna riktas individuellt och ska ge bländfritt ljus av tillräcklig 
hög belysningsstyrka på synobjektet och dess närmaste omgivning. Allmänbelysning utgörs ofta av 
takbelysning, vars armaturer vanligen har raster som bländskydd (Bohgard, M., 2005). 
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Det finns ett antal riktlinjer för bedömning och utformning av synergonomiska förhållanden på en 
arbetsplats, vilka listas nedan: 

• För stora luminansskillnader i en lokal innebär svårigheter med lämplig adaption när blicken 
sveper över lokalen. 

• För små luminansskillnader i en lokal innebär att man får dålig rumsuppfattning och 
svårigheter att skilja på olika begränsningsytor. 

• Vid stationärt arbete rekommenderas att luminansen ska vara högst i synfältet och en vanlig 
rekommendation är att ej överstiga förhållanden 9:3:1 som avser förhållandet mellan luminans 
från infält: omfält: yttersynfält. 

• Det finns inga rekommendationer vad gäller luminansens storlek, men det finns 
rekommendationer för belysningsstyrkan (se tabell 1). 

Tabell 1: Rekommendationer för belysningsstyrka 
Arbete Platsbelysning 

[lux] 
Allmänbelysning 
[lux] 

Bildskärmsarbete 500 200 
Bilarbete: sammansättning  
av grova detaljer 

300 200 

Bilarbete: sammansättning  
av mindre detaljer 

500 200 

Elektronikarbete, mikroelektronik 2000 750 
Mekanisk verkstad.  
Fint maskin- och bänkarbete, avsyning 

750 750 

Dock måste man ha i beaktning att det finns stora individuella variationer när det gäller människan, 
arbetsplatsen och arbetets art. God synergonomi uppnås genom ett samspel mellan belysning, 
lokalutformning, arbetsutformning samt individernas synförmåga och perceptionella egenskaper 
(Bohgard, M., 2005). 

4.2.4 Ljud 
Ett av de vanligaste funktionshindren i arbetslivet är hörselskador och över en miljon svenskar är 
hörselskadade, varav mer än hälften är aktiva i arbetslivet. Buller är ett av de största 
arbetsmiljöproblemen inom många branscher (Bohgard, M., 2005). 

Hörselförmågan avtar med åldern och ofta är förlusterna störst vid de högsta frekvenserna inom det 
hörbara frekvensområdet. Samma frekvensområden drabbas vid bullerinducerade hörselskador och 
kan på sätt ses som ett tillskott till hörselsinnets normala åldrande (Bohgard, M., 2005). 

Det är viktigt med ett systematiskt bullerbekämpningsarbete vid val, utformning och/eller förändring 
av arbetsuppgifter, maskiner, produktionsutrustning, transportsystem, arbetsprocesser, arbets- och 
pauslokaler samt byggnader på ett optimalt sätt. Ett systematiskt bullerbekämpningsarbete bör 
innehålla någon eller några av följande punkter: 

• Minska eller eliminera buller vid källan. Detta är den viktigaste bullerbekämpningsprincipen 
och detta sker bland annat genom att förändra eller välja nya mekaniska 
konstruktionslösningar, nya material eller materialkombinationer samt ny design på 
maskindelar. 

• Hindra utbredning av bullret. Detta görs genom att vidta inrednings- och/eller 
byggnadstekniska åtgärder exempelvis effektivare vibrationsdämpare för uppställning eller 
upphängning av maskiner, inkapsling, ljudisolerade manöverhytter, skärmar, absorbenter samt 
förbättrade reduktionstal i väggar, golv och tak. 

• Minska exponeringen med akustisk planering. Både på kort och lång sikt är det viktigt att på 
alla planeringsnivåer sträva efter att minimera uppkomsten och exponeringen för 
hörselskadligt och irriterande buller. Valet av maskiner och annan utrustning samt 
arbetsmetoder kan vara avgörande för de ljudnivåer som erhålls på anläggningen. Bullrande 
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maskiner ska placeras så att antalet exponerade individer minimeras. Underhållet av maskiner 
är viktigt för att hålla nivåerna nere eftersom förslitning av maskiner och maskindetaljer ofta 
ökar bullernivåerna. 

• Hörselvård med hörselskydd samt regelbunden hörselkontroll. Hörselskydd så som kåpor eller 
proppar av dämpande material ska användas. Kåpor är i regel effektivare än proppar och 
dämpningen är normalt högst för höga frekvenser. Hörselskydd ska aldrig ses som en 
permanent lösning (Bohgard, M., 2005). 

4.2.5 Vibrationer 
Relativt många i arbetslivet drabbas av vibrationsskador och ofta är de förenade med avsevärda 
obehag och försämrad livskvalitet (Bohgard, M., 2005). 

Effekterna på människan vid vibrationer som överförs till handen är bland annat symptom som kallas 
”vita fingrar” och karpaltunnelsyndromet . Personer som drabbas av ”vita fingrar” upplever 
stickningar och domningar i fingrarna och blir fumliga. Symptomen för karpaltunnelsyndromet är 
domningar, stickningar och smärta i väldefinierade delar av tummen, pekfingret, långfingret och 
ringfingret. Vibrationer från handhållna maskiner kan även skada känselkroppar och nervtrådar i 
handen, vilket resulterar i nedsatt känsel (Bohgard, M., 2005). 

Vid helkroppsvibrationer kan resonanseffekterna vara mycket betydelsefulla eftersom resonans kan 
förstärka vibrationers skadliga effekter på människan. Olika kroppsdelar har olika resonansfrekvenser 
och de varierar mellan olika individer. Helkroppsvibrationer som sätter ögon eller huvud i resonans 
kan försvåra synarbetet. Balansorganen påverkas också av vibrationer, vilket kan resultera i 
illamående eller yrsel. Undersökningar visar att en överrisk för skador på muskler och leder samt rygg- 
och nackbesvär finns hos personer som utsätts för helkroppsvibrationer (Bohgard, M., 2005). 

Mycket kan göras för att minska negativa effekter av vibrationer genom insiktsfullt och kreativt arbete 
av maskininköpare, konstruktörer, produktionstekniker och arbetsplatsutformare. Vid 
konstruktionsarbeten kan ibland mycket effektiva lösningar på vibrationslösningar hittas genom att 
väga in ergonomi. Accelerationsnivån kan minskas för handhållna verktyg genom att massan ökas 
eller den genererade kraften minskas. Genom bättre balansering i maskiner med roterande element kan 
den kraft som genererar vibrationerna minskas. Samma principer som för åtgärder mot hand-
armvibrationer följs vid åtgärder mot effekter av helkroppsvibrationer. I första hand bör vibrationerna 
åtgärdas vid källan (Bohgard, M., 2005). 

4.2.6 Arbetsmiljöns betydelse för individen 
Arbetsmiljöarbetet har länge varit en angelägenhet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv eftersom 
utslagning från arbetslivet har lett till stora kostnader exempelvis i form av vård, omskolning och 
sjukpension. Dessa kostnader har sedan 1992 kommit närmare företagen och arbetsgivarna då Sverige 
fick ett nytt regelsystem där företagen tvingas på ett tydligare sätt ta konsekvenserna av 
otillfredsställande arbetsförhållanden (Bohgard, M., 2005). 

Forskning visar på ett samband mellan begreppet arbetstillfredsställelse och effektivitet, dock är 
sambanden inte helt entydiga. I kortare tidsperspektiv kan förhållanden så som lågkonjunktur och 
arbetsbrist störa men på längre sikt bör alltid en bra psykosocial arbetsmiljö vara lönsam (Bohgard, 
M., 2005). 

Många hälsoproblem har en komplex bakgrund och detta gäller särskilt den psykiska hälsan. En 
enstaka arbetsmiljöfaktor ligger sällan eller aldrig till grund för arbetsrelaterad ohälsa utan det är 
olyckligt samspel mellan olika psykiska, fysiska och sociala belastningar. Dock har en faktor, 
möjlighet till egenkontroll och inflytande i arbetssituationen, framträtt av stor enskild betydelse i flera 
studier. Ett klart samband visas mellan denna faktor och olika stressrelaterade besvär (Bohgard, M., 
2005). 
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4.2.7 Arbetsmiljö och ekonomi 
Fysiskt och psykiskt lidande samt påverkan av livskvaliteten är resultatet av när en individ utsätts för 
dålig arbetsmiljö. Brister i arbetsmiljön kan exempelvis leda till dåligt självförtroende, passivitet och 
ansvarslöshet, sjukfrånvaro, arbetsskador, depressioner, sociala problem samt oönskad 
förtidspensionering. Socialförsäkringssystemet och privata försäkringar kan delvis kompensera 
förändringar i den privata ekonomin på grund av sjukfrånvaro eller arbetsskada (Bohgard, M., 2005). 

Effekten som en konjunkturnedgång har på individers benägenhet till coping sjukfrånvaro, det vill 
säga individens strategier att reducera stressreaktioner vid påfrestning eller hot, har undersökts. Det 
visade sig att det var endast en grupp väletablerade män som bibehöll sin frånvarofrekvens och 
copingeffekt på samma nivå som vid högkonjunktur. Dessa män kunde sägas ha frihet, 
högkvalifikation i arbetet och de hanterade belastningen på rätt sätt. Kvinnor, som ofta är mindre 
etablerade än män i arbetet, minskade sin frånvarofrekvens och uppvisade avsevärt minskad 
copingeffekt. Detta innebär att dessa kvinnor inte får den avspänning de behöver, vilket kommer 
kanske på sikt resultera i arbetsskador. Under lågkonjunktur gäller det generellt att sjukfrånvaron 
minskar då de anställda blir mer rädda om sina arbeten och ökar därför sin närvaro. Dessutom minskar 
arbetsbelastningen och det är lättare att få ledigt (Bohgard, M., 2005). 

Vid en arbetsskada kommer individen att bli sjukfrånvarande en tid, men i värsta fall måste den sluta 
sitt arbete, vilket gör att företaget får en ökad personalomsättning. Detta kan medföra merkostnader för 
företaget men också störa effektivitets- och produktionsutvecklingen. Företaget kan välja mellan att 
låta bli att ersätta den frånvarande personen eller att ersätta den genom vikarier, överanställningar, 
övertid, köpta tjänster eller legoarbeten, överutnyttja befintlig personal eller effektivisering. Detta kan 
leda till olika kostnader beroende på vilken ersättningsform företaget väljer, vilket kan resultera i en 
kostnadsökning eller en besparing (Bohgard, M., 2005). 

4.3 Riskanalyser 
Det är ofta nödvändigt att arbeta med systematiska analysmetoder för att effektivisera och höja 
kvaliteten på arbetsmiljöarbetet eftersom det är svårt att enkelt upptäcka risker i moderna 
produktionssystem. För att avgöra om en maskin eller produktionslinje är farlig räcker det inte att bara 
”titta” på den vid en skyddsrond eftersom chansen att man missar väsentliga felfunktioner och 
arbetsskaderisker är stor (Harms-Ringdahl, L. & Hammar, B., 2004b). 

Enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematisk arbetsmiljöarbete, AFS 
2001:1, ska arbetsgivaren fortlöpande undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för ohälsa 
och olycksfall i arbetet (Harms-Ringdahl, L. & Hammar, B., 2004b). 

Tillgängligheten i produktionen ökar genom kunskap om hur man ska undvika felfunktioner, olyckor 
och produktionsstörningar. Detta leder även till att det ekonomiska utfallet ökar och förhoppningsvis 
att medarbetarna får en ökad riskmedvetenhet som förhoppningsvis stimulerar arbetet med ständiga 
förbättringar och utvecklingen av säkrare produktionssystem (Harms-Ringdahl, L. & Hammar, B., 
2004b).
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5 Metod och genomförande 
Projektets arbetsgång har organiserats efter en arbetsmetod som kallas cyklisk strategisk planering. 
Denna metod visar på ett enkelt sätt hur arbetsgången i projektet sker och utgår från en projektcirkel 
som är indelad i åtta olika arbetssteg enligt figur 1. I cyklisk strategisk planering flyttar man för varje 
steg fokus framåt och när projekttiden börjar nå sitt slut så ligger fokus på de sista stegen i cirkeln 
(Ranhagen, 1995). Totalt har ungefär 680 arbetstimmar lagts ner på detta examensarbete.  

 

 
Figur 1. Projektcirkel (Ranhagen, 1995) 

5.1 Planering 
En specifikation för examensarbetet (se bilaga A) arbetades fram innan arbetet startade för att klargöra 
vad detta examensarbete skulle resultera i. En tidplan (se bilaga A), där viktiga datum och händelser 
framgår, gjordes efter ett första besök på företaget och lades till i specifikationen.  

Under andra veckan av projektet hade jag ett möte med plant manager Evert Antonsson, skyddsombud 
på Machining och representanter från Tooling för att presentera de riskanalyser jag arbetat med 
tidigare. Detta möte resulterade i ett godkännande i att använda dessa riskanalyser i projektet. Ungefär 
en månad efter att en huvudplan blev vald skulle riskanalyserna vara klara. 

5.2 Kartläggning 
En kartläggning av nuläget gjordes i form av en nulägesbeskrivning för att skapa en utgångspunkt för 
projektet. Detta gjordes till stor del genom observationer ute i verkstaden och samtal med personalen. 
För att hitta information om konjunkturläget och de olika marknader som påverkar Machining 
användes olika sökmotorer på internet med sökord som ”konjunktur”, ”branschindex”, ”stålbranschen” 
och ”verkstadsbranschen”. Därefter gjordes en analys av det material som tagits fram i 
nulägesbeskrivningen samt en analys av arbetsmiljönuläget i form av en WEST-, avvikelse- och 
energianalys. 

WEST-analys (Work Environment Screening Tool) är ett verktyg som används för att styra 
verksamheter mot bättre hälsa och högre produktivitet. Metoden använder sig av prognostisering av 
ekonomiska effekter av arbetsmiljön för att ge en helhetsbild. Detta gör att man kan jämföra olika 
områden, till exempel buller och psykologiska faktorer. WEST-analysen utförs i sex delar och för 
varje faktor finns det en modell för att bestämma den arbetsmiljö man exponeras för och en metod för 
att översätta exponeringen till effekter på hälsan: 

1. Olycksfall  
2. Belastningsergonomi 
3. Psykiska och sociala faktorer 
4. Buller och vibrationer 
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5. Kemiska hälsorisker 
6. Arbetsmiljö allmänt (Karling & Brohammer, 2002). 

Resultatet oavsett faktor redovisas som ekonomiska effekter i tusental kronor per miljon arbetstimmar. 
Detta gemensamma nyckeltal gör det möjligt att jämföra de olika arbetsmiljöfaktorerna (Karling & 
Brohammer, 2002). 

En avvikelseanalys upptäcker tekniska, mänskliga och organisatoriska avvikelser som kan leda till 
skador och problem. Metoden kan användas för riskanalyser av produktionssystem och maskiner både 
vid befintliga anläggningar och vid projektering. Man kan även tillämpa principerna vid tillbuds- och 
olycksfallsutredningar. Avvikelse innefattar här en händelse eller ett tillstånd som avviker från det 
planerade och normala och antalet tänkbara avvikelser är stort, vilket gör att en systematik behövs för 
att hitta de viktigaste. Arbetsgången vid en avvikelseanalys består av sex olika steg och det är 
vanligtvis bäst att varje del görs klar innan nästa påbörjas: 

1. Förbered 
2. Strukturera 
3. Identifiera avvikelser 
4. Bedöm identifierade avvikelser 
5. Föreslå åtgärder 
6. Avsluta (Harms-Ringdahl, L. & Hammar, B., 2004a). 

En energianalys upptäcker risker i arbetsmiljön och hjälper till att systematiskt kartlägga ”energier” 
som kan skada människan i produktionen. Denna analys tar även fram förslag till prioriterade åtgärder. 
Analysresultaten utgör ett underlag för handlings- och åtgärdsplaner, men man kan även använda 
kunskaperna för att informera och engagera berörd personal och vid introduktion av nyanställda. Ett 
systematiskt säkerhetsarbete är särskilt värdefullt i samband med inköp och nyprojektering. 
Arbetsgången vid en energianalys består av sex olika steg och vanligtvis är det bäst att varje del görs 
klar innan man går över till nästa: 

1. Förbered 
2. Strukturera 
3. Identifiera energier 
4. Bedöm identifierade energier 
5. Föreslå åtgärder 
6. Avsluta (Harms-Ringdahl, L. & Hammar, B., 2004b). 

En tidig riskanalys i form av en energianalys gjordes på den nya krympningsstationen som ska göras i 
samband med att den nya ugnen levereras. Denna analys gjordes tillsammans med den grupp som har 
arbetat med projektet av den nya ugnen. 

Analysen av arbetsmiljönuläget började med WEST-analysen som utfördes genom att gruppen 
träffades och gick igenom faktorerna olycksfall, belastningsergonomi, psykiska & sociala faktorer 
samt arbetsmiljö allmänt. Tillsammans med huvudskyddsombudet på Machining gjorde jag faktorn 
kemiska hälsorisker eftersom hela gruppen inte behövde närvara för detta. Buller & vibrationer 
uteslöts ur analysen eftersom det är svårt att göra vibrationsmätningar samt en bullermätning kunde 
inte genomföras. Därefter gjordes en energianalys och en avvikelseanalys då gruppen delades in i tre 
delar, norra-, mittersta- och södraskeppet, där varje del gjorde en energi- och avvikelseanalys på sitt 
skepp med dess maskiner och arbetsplatser.  

5.3 Formulering av krav och mål 
För att kunna formulera mål för projektet gjordes en framtidsbeskrivning och analys. Detta gjordes 
genom att först ta reda på vilka planer det finns för framtiden och vilka faktorer som påverkar 
Machining genom att prata med personal på de olika avdelningarna. Utifrån detta söktes information 
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om hur de faktorer som ansågs viktiga kan förändras de kommande åren. Därefter analyserades den 
insamlade informationen och hur den kunde komma att påverka Machining i framtiden.  

Med nuläges- och framtidsanalysen som grund skapades en kravspecifikation genom att använda 
information från dessa två och omformulera dem till krav som behövdes för att nå de mål som satts 
upp för projektet. Därefter kompletterades även med ytterligare krav som hämtades från kurslitteratur 
samt genom kunskaper från tidigare erfarenheter som införskaffats. Denna kravspecifikation 
resulterade i 13 faktorer för utvärdering av lösningsförslag. 

5.4 Sökning efter alternativ 
En metod som användes vid framtagandet av layoutförslag var förenklad systematisk 
lokalplanläggning, FSLP, som är ett system för hur man planlägger en yta och består av 6 steg.  

• Steg 1 Kartlägg sambanden 
• Steg 2 Fastställ funktionskraven 
• Steg 3 Skissera funktionernas samband 
• Steg 4 Rita alternativa huvudplaner 
• Steg 5 Värdera de olika alternativen 
• Steg 6 Detaljutforma den valda planlösningen (Muther & Wheeler, 1962). 

Det tillsattes en grupp på 10 personer bestående av personal från verkstaden och en representant från 
kontoret för att layoutförslaget skulle vara väl förankrat hos personalen. Ungefär en månad efter 
projektets start skulle en huvudlayout vara klar.  

Det första steget i FSLP innebär att man ska kartlägga sambanden mellan respektive funktion i 
företaget. Detta gjordes genom att gruppen delades in i smågrupper om 2-3 personer och gjorde ett 
varsitt sambandsschema. Därefter gick vi igenom resultaten och diskuterade för att få fram ett 
gemensamt sambandsschema.  

Det andra och tredje steget gjorde jag själv, vilket innebär att fastställa funktionskraven respektive 
skissera funktionernas samband utifrån sambandsschemat. Funktionskraven togs fram genom att mäta 
funktionerna och prata med personalen. Det var ganska svårt att göra en skiss över funktionernas 
samband då det är mycket korsade flöden och materialet inte har samma flöde. För att ha en 
utgångspunkt för skissen valde jag att först rita upp de funktioner som helst inte ska flyttas (3, 6, 10, 
16, 18, 19 och 22) och sedan utgå från dem.  

Även det fjärde steget gjorde jag själv, vilket innebär att rita alternativa huvudplaner. Alla 
huvudplaner är inte baserade på sambandsschemat utan en del har uppkommit genom brainstorming 
då jag suttit och flyttat på maskiner och funktioner för att se vad som skulle kunna fungera utifrån 
ytkraven.  

5.5 Värdering och val av alternativ 
Det femte steget i FSLP, vilket innebär att värdera de olika huvudplanerna, startades med att gruppen 
samlades för att validera de utvärderingsfaktorer som kravspecifikationen resulterade i samt att vikta 
respektive faktor efter relevans. Därefter samlades gruppen igen för att utföra värderingen, vilket 
resulterade i att det krävdes en ytterligare genomgång av steg fyra. Detta på grund av att ingen av de 
hittills framtagna huvudplanerna uppfyllde kraven helt. Två nya huvudplaner togs fram samt 
värderades och efter diskussioner valdes en layout att presentera för Evert Antonsson. Vid mötet med 
Evert Antonsson fick gruppen nya förutsättningar, vilka var att vi skulle rita en layout med utbyggnad. 
Efter detta möte diskuterade hela gruppen fram en huvudplan som hela gruppen var nöjda med, vilket 
visade sig i värderingen.  

5.6 Detaljutformning av valt alternativ 
En avvikelse- och energianalys av den framtagna layouten gjordes för att kartlägga vilka risker som 
man ska tänka på vid detaljutformningen. På samma sätt som vid de tidigare analyserna delades 
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gruppen in i tre delar, men denna gång behövdes endast de nya samt flyttade maskinerna och 
arbetsplatserna analyseras.  

Det sjätte steget i FSLP, vilket innebär detaljutformning av den valda huvudplanen, gjordes genom att 
ett möte ägde rum mellan mig och 5S sheriffen på Machining. Under detta möte diskuterades det fram 
hur arbetsplasterna vid maskinerna ska se ut och vad som behövs vid de olika maskinerna. Därefter 
ritades arbetsplatserna upp i ArchiCAD för att illustrera hur de skulle se ut och placeringen av 
maskinerna och arbetsplatserna ritades upp i AutoCAD. I detta läge togs även offerter in på material 
och tjänster som den framtagna layouten kräver.  

Några extra möten krävdes för att justera maskinerna där kontroll och avsändning tidigare var 
placerade i södra skeppet för att få plats med arbetsplatserna samt material. Justeringarna gjordes 
genom att ta fram CAD-ritningar på olika scenarion, totalt 19 olika varianter, och väga dess för och 
nackdelar mot varandra för att få fram den bästa lösningen. Detta skedde tillsammans med gruppen, 
personal vid de berörda maskinerna samt Evert Antonsson.  

5.7 Ekonomi 
De offerter som samlats in samt beräkningar av besparingar har bidragit till en investeringskalkyl i 
form av en nuvärdeskalkyl för att se om det är ekonomiskt försvarbart att göra de investeringar som är 
nödvändiga för det layoutförslag som valts. Ett utkast av investeringskalkylen skulle vara klart v. 45, 
då den skulle tas med tillsammans med resterande information rörande layoutvalet till styrelsemötet 
som ägde rum v.46. Även en känslighetsanalys gjordes för att se hur investeringskalkylen påverkas om 
de antaganden som är gjorda varierar. 

Nuvärdesmetoden är en av de vanligaste kalkylmetoderna och den räknar om alla betalningar till 
början av det första året, investeringsåret. Investeringen anses som lönsam om kapitalvärdet, vilket är 
summan av nuvärdet av alla betalningar, är positivt. Ju högre kapitalvärde desto mer lönsam är 
investeringen, då kapitalvärdet ger ett mått på hur väl tillgängligt kapital utnyttjas i investeringen. De 
styrkor som nuvärdesmetoden har är att metoden tar hänsyn till tidsaspekterna samt att den stimulerar 
till långsiktigt tänkande och beslutsfattande. Dock finns det ett antal risker med denna metod, vilka är: 

• En korrekt kalkylränta är svår att fastställa. 
• Kalkylräntans storlek kan påverka rangordningen av investeringsalternativen. 
• Vid för hög kalkylränta kan för många alternativ bedömas som olönsamma och lika så vid för 

låg kalkylränta kan för många alternativ bedömas som lönsamma. 
• Nuvärdesmetoden beaktar inte likviditetsfrågor. Komplettera därför alltid med en 

likviditetsanalys! 
• Rangordning av investeringsalternativ med olika livslängd är svår att utföra. Vad händer efter 

den kortare investeringen? Måste ersättningsinvesteringar göras? 
• Om man räknar på livstiden för den kortare investeringen måste man sätta ett korrekt restvärde 

på den längre (Johansson, B., 2008). 

En känslighetsanalys innebär att så kallade kritiska värden beräknas, vilka är de högsta eller lägsta 
värden en viss faktor kan ha utan att slutsatsen av en kalkyl förändras. Dessa faktorer kan exempelvis 
vara kalkylräntans storlek, livslängder och tidsfördelning samt löpande in- och utbetalningar. Vid en 
känslighetsanalys ska man alltid undersöka ”tunga” faktorer och börja med det som är mest osäkert. 
Exempel på detta kan vara starttid, intäktsutveckling, besparingsutveckling och löneutveckling. Man 
bör även begränsa framtidshorisonten och göra flera kalkyler som visar på optimism, realism samt 
pessimism (Johansson, B., 2008).  

En WEST-analys av den framtagna layouten gjordes för att se vilka besparingar i arbetsmiljön den 
bidrar till. Denna gjordes genom att gruppen återigen träffades och gick igenom faktorerna olycksfall, 
belastningsergonomi, psykiska & sociala faktorer samt arbetsmiljö allmänt. De kemiska hälsoriskerna 
samt buller & vibrationer antogs vara samma som i nuläget.  
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5.8 Dokumentation och presentation 
Arbetet har under hela förprojekteringens gång dokumenterats skriftligen, vilket har resulterat i denna 
rapport. Foton har också tagits för att använda som minneshjälp och i denna rapport. Efter varje möte 
som har hållits har ett mötesprotokoll skrivits och lämnats till Evert Antonsson. Riskanalyser och 
information rörande layoutvalet har dokumenterats löpande i mappar för Machining. Projektet 
avslutades med en muntlig presentation och diskussion på Machining samt en muntlig presentation 
och diskussion på Luleå Tekniska Universitet. 
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6 Verksamhetsbeskrivning 
Machinings verkstadslokal (se bild 1) är indelat i tre skepp, södra, norra och mittersta, och ytan som 
finns till förfogande är på cirka 3000 kvm och inkluderar kontor, matsal och omklädningsrum. Denna 
lokal har år 2005 blivit utbyggd i norra skeppet för att rymma ett förråd med pallställ (se bild 2) för 
material till produktionen.  

Norra   Södra       
Skala 10:8600 mm 

 
Bild 1: Ritning över Uddeholm Machining AB 

 
Bild 2: Utbyggnad för förråd med pallställ 

Machining har cirka 45 anställda och en omsättning omkring 7 miljoner euro per år. Deras största och 
flesta kunder finns framför allt i Sverige och Norden, men de har säljbolag i flera länder världen över. 

Machining förädlar verktygsstål till olika komponenter och bearbetar cirka 1000 ton verktygsstål per 
år i verkstaden. Deras marknader är: 

• extrusion tooling (40%) 
• die casting tooling (6%) 
• hot forging tooling (6%) 
• cold working tooling (6%) 
• plastic tooling (2%) 
• machine components (35%) 
• sub contract (6%) 

7 Nulägesbeskrivning 
För att skapa en utgångspunkt för arbetet genomfördes en nulägesbeskrivning och nulägesanalys. 
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7.1 Produktion och lagring 
Machining har en enstyckstillverkning, vilket innebär att de inte kör serier av produkter utan de 
tillverkar en åt gången. Storleken på produkterna varierar mellan under 1 kg upp till 18 ton. Förutom 
att tillverka helt nya produkter renoverar de även gamla produkter, till exempel extruderings verktyg 
där de sätter i en ny liner i containern (se bild 3 och 4). Alla produkter följer inte samma flöde i 
verkstaden, några bearbetas endast i få maskiner medan andra i fler eller helt andra maskiner. Några 
produkter skickas även iväg externt för värmebehandling och kommer sedan tillbaka till verkstaden för 
ytterligare bearbetning. Efter att produkten är bearbetad i verkstaden går den till kontrollen som 
kontrollerar att kvalitén är korrekt och därefter emballeras den och skickas iväg med lastbil. Det 
kommer dagligen lastbilar och hämtar material från avsändningen. Avsändningen har även hand om 
mottagning av produkter som kommer tillbaka från värmebehandling och produkter som ska renoveras 
samt besiktningen av dessa. En ytterligare uppgift för kontrollen och avsändningen är att sköta ugnen 
som används bland annat till ur- och ikrympning av liners i containrar samt härdning. 

    
Bild 3: Ny container   Bild 4: Renoverad container  

(Uddeholm Machining AB, 2008b) 

I dagsläget placeras material till maskinerna i förrådet i norra skeppet eller på golvet vid maskinerna. 
Maskinerna i de två andra skeppen har sitt material antingen i några enstaka pallställ i närheten av 
maskinerna eller på golvet vid maskinen (se bild 5). Materialet förvaras på träpall eller direkt på golvet 
om det är för stort för att rymmas på en träpall. Detsamma gäller vid kontroll och 
packning/avsändning, när material inte får plats i pallställ, antingen för att det är för stort eller 
pallstället är fullt, placeras material på golvet (se bild 6). 

    
Bild 5: Material som förvaras på golvet vid maskinerna.  Bild 6: Material som förvaras på golvet vid  
                                                                                                           avsändning 

En försäljning av fleroperationsmaskinen Yasda har skett och denna ska hämtas av köparen senast 
sista september 2008. Anledningen till försäljningen är att Machining endast köpte in denna 
högprecisions maskin för att tillverka plastverktyg till mobiltelefoner och nu har denna produktion 
blivit för liten för att Yasda ska vara lönsam att ha kvar i maskinparken.  

Pelarborrmaskinen som finns i verkstaden används numera endast för urgnistning av brutna borr och 
gängtappar. Det finns även två SAJO maskiner, rät och kurv, som kan avyttras från produktionen. 
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KurvSAJO är den av maskinerna som Machining har mer nytta av för tillfället av de båda, då de har 
löpande order i den.  

Den gamla transformatorn som Machining har räcker inte riktigt till i dagsläget och eftersom det 
kommer nya maskiner som kräver mer ström har Machining beställt en ny transformator som har 
levererats nyligen. I dagsläget är den inte installerad utan det kommer ske under hösten 2008. 

Machining är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och 14001 (Uddeholm Machining AB, 2008a). 

I dagsläget har ett projekt som heter Effektiva Arbetsplatser som innehåller 5S och SAM startats upp 
med hjälp av en konsult från IUC Wermland. Projektet Effektiva Arbetsplatser syftar till att öka 
lönsamheten i industriföretag genom att arbeta effektivare och samtidigt förbättra arbetsmiljön. IUC 
Wermlands projekt består av: 

• utvärdering av omfattningen av ett införande av Effektiva Arbetsplatser 
• information och utbildning till all personal 
• uppstart med Effektiva Arbetsplatser via nulägesanalys, riskbedömning samt kickoff 
• löpande uppföljning av förbättringsarbetet samt stöd till att arbeta med handlingsplan 
• underlag till ett internt utbildningsmaterial (IUC Wermland, 2008). 

7.2 Fordons-, lokal- och personaltillgångar 
Totalt har Machining 22 pallställ i verkstaden i dagsläget. Bild 7 till 12 åskådliggör verkstadslokalen 
inifrån. Varje skepp har tillgång till traverser men med varierande lyftkapacitet. Norra skeppet har 
högst lyftkapacitet med en travers på 20ton och en på 15ton, mittersta skeppet har traverser med 
lyftkapaciteten 3,2 ton och 5 ton, södra skeppet har en travers med lyftkapaciteten 10 ton. Vid flera 
arbetsplatser finns det lyftarmar som gör att man kan lyfta på lättare material med dem istället för att 
använda traversen. 

    
Bild 7: Foto från verkstadslokalen norra skeppet        Bild 8: Foto från verkstadslokalen norra skeppet 

  
Bild 9: Foto från verkstadslokalen mittersta skeppet Bild 10: Foto från verkstadslokalen mittersta skeppet 
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Bild 11: Foto från verkstadslokalen södra skeppet       Bild 12: Foto från verkstadslokalen södra skeppet 

Machining har cirka 45 anställda, varav 7 stycken på kontoret och resterande i verkstaden. I 
verkstaden går de flesta 2-skift, förmiddag och eftermiddag, men det finns några som går andra 
skiftgångar, så som förmiddag och halvnatt eller dag. 
 
Machining har en Sve-truck (se bild 13) som används till att lyfta tunga containers. Denna truck kräver 
truckgångar på 4,8 m (Forkliftaction, 2008) och i dagsläget används den aldrig inomhus mer än att den 
kör in genom porten på norra skeppet och lämnar av containers. De har även mindre truckar som 
används för att hantera annat material (se bild 14 till 17). Dessa truckar har ingen specificering vad 
gäller bredd på truckgångar utan de ska säkert kunna framföras på markerad väg (Jansson, Leif, 2008). 

 
Bild 13: Sve-truck 

  
Bild 14: Nichiyu-truck                  Bild 15: Nichiyu-truck 
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Bild 16: Mitsubishi-truck                  Bild 17: Kalmar LMV-truck 

7.3 Arbetsmiljö 
Verkstadsgolvet och arbetsytorna är smutsiga på grund av olja, metallspån och annat som ligger där. 
Det placeras även material till de olika maskinerna på golvet vilket gör att framkomligheten minskar 
och olycksrisken ökar då man dagligen hanterar tunga material på flera ton i travers eller med truck. 

Arbetet för personalen består till stor del av att övervaka maskinernas arbete och att sätta upp material 
samt programmera maskinerna. Materialet kan väga allt från några kilo till flera tiotals ton och till sin 
hjälp har personalen traverser och telfrar. Telfrarna har inte automatisk styrning i sidled utan endast 
upp och ner, vilket gör att personalen måste dra materialet dit det ska.  

Belysningen består av lampor med orangeljus, vilket gör den ganska dämpad för någon som är ovan 
ljuset. Dessutom skiljer sig belysningen beroende på i vilket skepp som man arbetar, där den sämsta 
belysningen finns i norra skeppet och den ”bästa” i mittersta skeppet.  

Ljudnivån inne i verkstaden varierar från att vara relativt ”låg” till väldigt bullrig beroende på vilka 
maskiner som arbetar samt vilka jobb som utförs. Personalen har tillgång till proppar samt kåpor för 
att skydda sin hörsel från att ta skada. 

Sjukfrånvaron vid år 2006 var 9,0 % varav långtidssjukskrivningarna utgjorde 75 % (Affärsdata, 
2008). 

7.4 Ekonomi 
Machinings avskrivningstider för investeringar är: 

• Normal utrustning 15 år 
• Tyngre utrustning 20 år 
• Inventarier, verktyg och installationer 5 år (Affärsdata, 2008). 

När Machining ska göra investeringar och behöver kapital för detta måste de göra en ansökan i form 
av en preliminär investeringsplan till sina ägare. Därefter måste de göra en förfrågan varje gång de ska 
ta ut kapital ur denna investeringsplan. Den preliminära investeringsplanen för detta projekt är: 

  Tabell 2: Preliminär investeringsplan 
Investering 2008 

Msek 
2009 
Msek 

2010 
Msek 

Ny svarv 0,8 4,0  
Bygga ett litet 
kvalitetsrum och flytta 
avsändningen 

0,5   

Flytta existerande 
maskiner, renovera 
maskiner och verkstad 

0,25   
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Ny ugn 1,0   
Ny transformator 0,4   
Nytt arborrverk   5,496 
Containervändare  1,0  
Säkerhet 0,4 0,5 0,5 
Annat 0,3  0,5 0,428 
Totalt 3,652 6,0 6,424 

7.5 Nulägesbeskrivning av de marknader som påverkar Uddeholm Machining AB 
Produktiviteten inom stålindustrin har fördubblats de senaste tio åren. Leveranserna av handelsfärdiga 
produkter av stål uppgick 2007 till 4,8 miljoner ton, varav cirka 85 % exporteras. Värdet av den 
svenska exporten uppgick till rekordnivån 70,8 miljarder kronor. Sverige använde 4,8 miljoner ton 
handelsfärdigt stål, varav importandelen bestod av drygt 80 % (Jernkontoret, 2008a). 

Under de senaste tio åren har den globala efterfrågan lett till en ökning av stålproduktionen med i 
genomsnitt 5 % per år (Jernkontoret, 2008b). 

Verkstadsbranschen ökade 14,6 % under första kvartalet av 2007 (Dagens Nyheter, 2007). Den 
positiva utveckling som verkstadsindustrin har haft under de senaste åren kan till stor del förklaras av 
att expansionen på tillväxtmarknaderna ger goda affärsmöjligheter. Detta innebär även att en allt större 
del av företagens verksamhet finns utomlands (Unionen, 2008). 

En svagare exportefterfrågan och kapacitetsbegränsningar bidrog till att försvaga den svenska 
konjunkturen 2007. Till följd av dämpad inhemsk efterfrågan försvagas konjunkturen ytterligare i år 
och BNP-tillväxten blir 2,5 % (Konjunkturinstitutet, 2008a). 

8 Nulägesanalys 
Machining har en intermittent tillverkningsprocess vilket gör att det blir många omställningar och 
mycket ställtid, men körtiderna är ganska långa. Eftersom materialet inte går till samma maskiner blir 
det inget rakt flöde i verkstaden utan material åker fram och tillbaka.  

Orsaken till att material placeras på golvet framför maskiner eller vid kontroll och avsändning är att 
det inte finns tillräckligt med pallställ där i dagsläget. Detta gör att det blir trångt på golvet och 
arbetsmiljön blir lidande.  

För att skapa utrymme för de nya maskinerna som ska in i verkstaden samt kontroll och avsändning 
går det att avyttra några maskiner som inte används. Förutom fleroperationsmaskinen Yasda som är 
såld går det att flytta pelarborrmaskinen till Tooling, om enklare utrustning för urgnistning av avbrutna 
borr- och gängtappar kan köpas in, och RätSAJO kan säljas.  

Eftersom ett projekt med Effektiva Arbetsplatser nyligen har startas måste lösningsförslaget skapa 
förutsättningar för att 5S och SAM-arbetet ska fungera. 

Den bedömning av arbetsmiljön som gjorts vid Machining (se bilaga D) motsvarar en statistisk 
bestämd kostad av cirka 1 875 000 kr/år. Det är även en kostnadspost som belastar alla berörda parter, 
vilket alltså inte betyder att företaget är ensamma om kostnaderna vid bristande arbetsmiljö. De 
verkliga kostnaderna för arbetsmiljön på Machining kan vara både mindre och större än de statistiskt 
bestämda. 

Som synes i tabell 3 är olycksfall och belastningsergonomi de tyngsta kostnadsposterna då de är 
vanligast förekommande och även tidsödande och därmed dyra att rehabilitera. Eftersom man har mest 
att tjäna genom att arbeta mot de tunga posterna är detta att rekommendera. Man får också se 
sambandet mellan den fysiska och den psykiska delen av miljön då det är psykiskt lättare att arbeta i 
en fysiskt mindre riskabel och belastande miljö. 
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Tabell 3: Sammanfattning av resultat med delresultat i WEST-analys för nuläget 

 
En avvikelseanalys gjordes för att utreda vilka risker i form av energier som finns i den nuvarande 
verkstaden inför förändringen av layouten (se bilaga E, avsnitt E.2). Resultatet sammanfattas i 
nedanstående punktlista:  

• Påkörningsskydd på pallställ så att de inte skadas lika lätt. 
• Information och uppmärkning av belastningsgränserna i pallställ 
• Utbildning och information till personal 
• Byta till en bättre belysning 
• Befintliga system ska följas 
• Rikta telfer vid Behringer såg 
• Mer försiktighet i trafiken 
• 5S och städning i verkstaden. 

Även en energianalys gjordes för att utreda vilka risker i form av energier som finns i den nuvarande 
verkstaden inför förändringen av layouten (se bilaga F, avsnitt F.3). Resultatet sammanfattas i 
nedanstående punktlista:  

• Ett lagerhanteringssystem ska införas där man ser vart varje detalj i lagret finns så att man 
slipper leta och klättra i pallställen. 

• Påkörningsskydd på pallställen så de inte skadas lika lätt. 
• Skyddsgardiner runt svetsbåset. 
• Städa upp i verkstaden. 
• Köpa in en containervändare. 
• Byta belysning så att det blir ljusare i verkstaden. 
• Personalen ska använda skyddshandskar och hörselskydd. 
• Byta ut heningsapparaten. 
• Reglera hastigheten på truckarna inomhus och vidta mer försiktighet i trafiken inomhus. 

Investeringsbudgeten ger inte mycket utrymme utan lösningsförslaget måste fungera utan en 
utbyggnad och inte för stora kostnader. Det gäller att hitta besparingar och billigare lösningar om man 
vill göra något som inte budgeten täcker. Därför bör man tänka på att lyftkapaciteten räcker till för de 
maskiner som flyttas i verkstaden, då det är olika lyftkapacitet i de olika skeppen. 

RESULTAT WEST-ANALYS NULÄGE 
 
Del 

Arbetsmiljöfaktor, 
kkr/Mh 

Total årsarbetstid, 
h 

Ekonomiska 
effekter av 
arbetsmiljön 
(kr/år) 

Ekonomiska 
effekter av 
arbetsmiljön 
(kr/h) 

Olycksfall 18 303 59 400 1 087 000 18,30 
Belastningsergonomi 7 092 59 400 421 000 7,10 
Psykiska och sociala 
faktorer 4 810 59 400 

285 700 
4,80 

Buller och 
vibrationer - 59 400 

- 
- 

Kemiska hälsorisker 772 59 400 
45 860 
 

0,80 

Arbetsmiljö allmänt 58 59 400 35 000 0,60 
Total WEST-poäng (kr/år) 1 874 560 
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9 Framtidsbeskrivning 
Följande avsnitt beskriver huvudsakligen vad som kan komma att påverka Machinings verksamhet de 
närmaste tre åren. Prognoser och analyser på längre sikt än så har inte hittats, därför ges ingen utförlig 
beskrivning och analys över år 2011 och framåt. 

9.1 Produktion och lagring 
Moderbolaget Tooling står för en stor del av i- och urkrympningen av container i dagsläget. Dock får 
endast Machining tillgång till ugnen på söndagar, men Toolings material går före så ibland kan 
Machining tvingas vänta i två veckor. Containers ska stå i ugnen i ungefär ett dygn innan man kan 
krympa ur eller i ett rör, vilket resulterar i att enda dagen man kan göra detta är måndagar, om inget 
annat kommer i vägen. Större krav från kunder har gjort att Machining har beställt en ny och större 
ugn som ska levereras cirka vecka 40 2008 för att de ska kunna ta över all krympning. Detta gör att 
man även ska flytta upp den krympningsställning (se bild 18) som finns på Tooling eftersom de inte 
längre behöver den och Machining inte har någon.  

 
Bild 18: Krympställning 

Kylkanalborrmaskinen, Willy Degen ska flyttas till Tooling på grund av att Machining har mycket 
liten produktion i den eftersom det är mer eller mindre en specialmaskin som används vid tillverkning 
av plastformställ. Detta är inget område som Machining tänker satsa på utan istället behöver Tooling 
den för att testa skärbarheten i nya stålsorter för plastformsindustrin. 

Machining står inför en tillökning av maskiner i verkstaden under nästa år. I juli samma år kommer det 
en ny svarv av typen KAN 70. Produktionsökningen i timmar som beräknas bli är cirka 12-20 % och 
detaljerna kan vara färre men mer skrymmande. Machining har även planer på att köpa in ett nytt 
arborrverk som är större än det stora arborrverket som finns i verkstaden i dagsläget. Fram till att detta 
är på plats och klar för produktion måste det lilla arborrverket användas, därefter kommer det att 
avyttras.  

En containervändare för att vända containers vid karusellsvarven håller på att upphandlas, men 
principen för den är inte bestämd än eftersom det är en specialtillverkning. I dagsläget vänder de 
container genom att spänna fast ena sidan av containern i traversen som finns och på så vis tippa den 
på sidan (se bild 19 till 21). Därefter spänner man fast andra sidan och lossar den första för att vända 
runt den helt (se bild 22 till 24).  
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Bild 19 -21: Vändning av container med hjälp av travers 90⁰. 

   
Bild 22 -24: Vändning av container med hjälp av travers 180⁰. 

9.2 Fordons-, lokal- och personaltillgångar  
Machining försöker aktivt rekrytera mer kvinnor i verkstaden för att få en annan attityd i 
produktionen. Detta gör att de har planer på att bygga ut damernas omklädningsrum som i dagsläget 
endast innehåller en dusch.  

9.3 Framtidsbeskrivning av de marknader som påverkar Uddeholm Machining AB 
Expansionen utomlands kommer att fortsätta för verkstadsföretagen. De stora verkstadsföretagen som 
funnits länge på de marknader som nu tar fart, exempelvis Indien, har goda förutsättningar att tillvarata 
möjligheterna i tillväxtboomen i dessa länder. Fler och fler företag ser över sina affärsmöjligheter och 
etablerar sig i Ryssland, även Brasilien är ett land som verkstadsföretag satsar i. Detta gäller inte bara 
de stora företagen utan nu ser även de mindre över sina möjligheter till export eller etablering 
utomlands i allt mer ökad grad (Unionen, 2008). 

Naturligtvis blir det en ökad konkurrens för svenska verkstadsföretag genom växande marknader. 
Detta gäller speciellt de delar av verkstadsbranschen där prispressen är hög och lönekostnaderna utgör 
en stor del av de totala kostnaderna. Utvecklingen sker snabbt och ska därför inte underskattas även 
om konkurrenternas produkter till en början inte konkurrerar direkt med svenska produkter. Många 
utvecklingsländer satsar på billiga varianter av komplicerade och dyra produkter (Unionen, 2008). 

BNP-tillväxten 2008 och 2009 utvecklas svagt och svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur. Detta 
beror till stor del på den snabba konjunkturnedgången i OECD-området, vilket står för 80 % av svensk 
export, men också på minskad inhemsk efterfrågan. Konjunkturen börjar vända uppåt 2010 och 
bidraget till detta är den internationella konjunkturåterhämtningen, svenska räntesänkningar och en 
expansiv finanspolitik. Sysselsättningen minskar under 2009 framför allt inom industrin och 
arbetslösheten stiger under prognosperioden, från 5,9 % i år till 6,7 % 2010 (Konjunkturinstitutet, 
2008b). 
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Inköpschefsindex i Europa, PMI, ligger på lägsta nivån sedan december 2001 och en organisk 
försäljningsnedgång om 4 % i verkstadssektorn blev följden. Försäljningsvolymerna förväntas gå ned 
under 2009 för bolagen som ligger tidigt i cykeln och som har en stor exponering i Europa till följd av 
minskat orderingång och med en industriproduktion som följer efter (E24 Näringslivet, 2008). 

10 Framtidsanalys 
Då Machining försöker rekrytera fler kvinnor till verkstaden är det viktigt att ta hänsyn till detta vid 
utformningen av arbetsplatserna. Det gäller även att ha med i beräkningarna att större omklädningsrum 
för damerna kan krävas då dagens endast innehåller en dusch.  

Den nya ugnen och krympställningen från Tooling levereras innan maskinerna är flyttade och layouten 
är klar, vilket gör att dessa måste planeras för att fungera med den framtida layouten för att undvika 
onödiga förflyttningar. En energianalys (se bilaga F, avsnitt F.2) gjordes för att utreda vilka risker i 
form av energier som kommer finnas vid den nya krympningsstationen för i- och urkrympning av rör i 
containers. Resultatet sammanfattas i nedanstående punktlista.  

• Sätta upp en markering runt stationen där man inte får vistas när trucken är igång, material 
befinner sig på ställningen eller ugnen är öppen. 

• Skaffa en anvisad plats där varmt material (containers och rör) ska stå. Det ska gå att låsa om 
denna plats för att obehöriga inte ska kunna gå in där och skada sig. 

• Hörselskydd och skyddsutrustning 
• Sanda och skotta på vintern vid krympningsstationen och hålla rent och städat runtom.  
• Ett stålrör med fjäder i botten och flagga längst upp så att man kan se att man ställer 

containern rätt på ställningen. 
• Skyddstak över ställningen för att minska risken för snö och is på den. 
• Ombyggnad av ställningen. Högre räcken och en stege längst upp alternativt höja hela trappan. 

En containervändare är välbehövlig och bör investeras i så fort en bra konstruktion på denna fås fram 
eftersom det innebär en stor risk både produktionsmässigt och arbetsmiljömässigt att vända containers 
som det görs i dagsläget. Dock måste vändare vara så pass effektiv att den inte gör arbetet mer 
komplicerat för då kommer den inte användas även om den är säkrare. 

Utökningen i verkstaden av nya maskiner kräver ett flertalet nya arbetsplatser och flytt av befintliga 
maskiner. För att inte skapa för stora kostnader gäller det att ha en plan från början när man ska flytta 
maskinerna så att inte onödiga förflyttningar uppkommer. När kylkanalborrmaskinen Willy Degen 
flyttas till Tooling frigörs utrymme för placering av några mindre maskiner.  

Verkstadsindustrier har stora möjligheter att expandera på tillväxtmarknader i dagsläget både via 
export och etablering. Dock måste de se upp för konkurrenter från utvecklingsländer även om deras 
produkter till en början inte konkurrerar direkt med svenska produkter, då de ofta gör billigare 
varianter av samma vara. 

Den svenska ekonomin går in i en lågkonjunktur just nu och detta innebär att den inhemska efterfrågan 
kommer att minska. Försäljningssiffrorna kommer på så sätt minska, vilket gör att flera företag 
kommer bli tvungna att skära ner på arbetskraft. Detta kommer först drabba de företag som har stor 
exponering i Europa och ligger tidigt i cykeln. 
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11 Kravspecifikation och utvärderingsfaktorer 
De förbättringsförslag som tas fram gällande Machinings verkstadslayout skall uppfylla kraven som 
ställs i denna kravspecifikation. Underlaget för denna kravspecifikation är nuläges- och 
framtidsanalysen samt Machinings önskemål. 

11.1 Krav på verkstadslayouten 
Nedan presenteras de krav som ställs på verkstadslayouten i form av tio faktorer. 

11.1.1 Utrymmen 
Denna faktor ställer krav på verkstadslayoutens utrymmen, vilket innebär att det ska finnas tillräckliga 
utrymmen för att kunna hantera en produktionsökning. Det ska även finnas gott om utrymme för 
transporter och hantering av gods. Möjligheten till att expandera verkstaden ska finnas för framtiden.  

11.1.2 Lager 
Denna faktor ställer krav på verkstadslayoutens lager, vilket innebär att det ska finns tillräckligt med 
lagringsutrymmen för att klara av en framtida produktionsökning. Det ska vara enkelt att hitta material 
i lagret samt att det ska kunna gå att få en bra överblick av vad som finns i lagret. Lagerplatserna i 
form av pallställ har dimensionerna 1950*1100 mm för ett fack. 

11.1.3 Produktion 
Denna faktor ställer krav på verkstadslayoutens produktion, där rätt maskiner ska finnas, vilket 
innebär att maskiner som har en låg beläggning och sällan används bör avyttras. Hög effektivitet och 
flexibilitet samt enkla materialflöden i verkstaden eftersträvas. Lyftkapaciteten i verkstaden ska vara 
tillräcklig för respektive maskin och funktion. En produktionsökning på 12 till 20 % i arbetstimmar 
kommer att vara resultatet av de nya maskinerna.  
 
Det lilla arborrverket ska vara i drift fram till att det nya arborrverket ska installeras. 

11.1.4 Ekonomi 
Denna faktor ställer krav på verkstadslayoutens ekonomi, vilket innebär att den ska ha en rimlig 
implementeringskostnad med en pay-off tid för normal utrustning, 15 år, tyngre utrustning, 20 år, samt 
inventarier, verktyg och installationer, 5 år. Driftskostnaderna för layouten får heller inte vara för dyra 
utan ska vara rimliga för verksamheten. 

11.1.5 Transport 
Denna faktor ställer krav på verkstadslayoutens transporter, vilket innebär att det ska finnas goda 
möjligheter för in- och utleverans av material. Transportmöjligheterna inom verkstaden ska även dem 
vara goda och bidra till att minimera antalet förflyttningar. 

11.1.6 Underhåll 
Denna faktor ställer krav på verkstadslayoutens underhåll, vilket innebär att det ska vara lätt att 
komma åt maskiner och utrustning för reparation och underhåll. Det ska även vara enkelt att 
underhålla arbetsplatser och lagerutrustning. 

11.1.7 Säkerhet 
Denna faktor ställer krav på verkstadslayoutens säkerhet, där riskerna för intrång, sabotage, brand och 
stöld ska minimeras. 

11.1.8 Informationsflöde 
Denna faktor ställer krav på verkstadslayoutens informationsflöde, vilket innebär att det ska finnas 
goda kommunikationsmöjligheter inom företaget samt mellan företaget och kunder/leverantörer. 
Snabb och enkel identifiering av vart material ligger i lager kan ske med hjälp av olika system. 
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11.1.9 Miljö 
Denna faktor ställer krav på hur verkstadslayouten påverkar miljön, vilket innebär att 
förbättringsförslagen skall bidra till att minska miljöpåverkan genom färre och kortare transporter. Den 
ska även ge möjlighet att ta tillvara på miljöfarliga vätskor och andra ämnen på ett ergonomiskt och 
miljövänligt sätt. 

11.1.10 Arbetsmiljö 
Denna faktor ställer krav på verkstadslayoutens arbetsmiljö, vilket innebär att den ska uppfylla krav på 
belastningsergonomi enligt AFS 1998:01. Ljudnivån ska inte överstiga gränsen för den dagliga 
bullerexponeringsnivån som är 85 dB (AFS 2005:16). Belysningen samt ventilation och luftkvalitet 
ska uppfylla kraven enligt AFS 2000:42. 
 
Arbetsmiljön ska inte ge upphov till stress och olycksfallsriskerna ska minimeras samt att det ska 
finnas variation i arbetsuppgifterna. Arbetsbelastningen ska vara jämn och kontinuerlig. 
Avgränsningar mellan personal till fots och trucktrafik.  

11.2 Sammanfattning 
Kravspecifikationen kan sammanfattas i ett antal viktiga punkter som listas nedan. Dessa punkter är 
även de faktorer som kommer att användas vid utvärderingen av lösningsförslag. 
 

• Gott om utrymme för in- och utleveranser av gods 
• Expansionsmöjligheter 
• Tillräckliga lagringsutrymmen 
• Möjliggöra en bra överblick av lager och produktion 
• Enkla materialflöden 
• Tillräcklig lyftkapacitet 
• Uppfyller produktionskraven  
• Rätt maskiner i verkstaden 
• Ekonomi 
• Minimera förflyttningar av material 
• Goda transportmöjligheter inom verkstaden 
• Gott om utrymme för service och underhåll 
• Arbetsmiljö. 

 
.
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12 Verkstadslayout 
Arbetsgången i Förenklad systematisk lokalplanläggning (se avsnitt 5.4) har följts för att ta fram en 
verkstadslayout. De tre första stegen består av att kartlägga och definiera samband mellan olika 
funktioner, vilka beskrivs i bilaga B.  

12.1 Alternativa huvudplaner 
Fjärde steget i FSLP innebär att olika huvudplaner av verkstaden ritas upp utifrån skissen av 
funktionernas samband. Nedan presenteras de huvudplaner på verkstadens layout som tagits fram. 
Större bilder på ritningarna samt förklaringar till siffrorna i ritningarna hittas i bilaga C. 

12.1.1 Beskrivning av förslag 0 
Detta lösningsförslag (se ritning 1) har tagits fram år 2007 av en layoutgrupp bestående av personal på 
Machining, men maskinplaceringen har modifierats lite sedan dess för att få plats med maskiner som 
inte fanns med innan. Detta förslag innebär en utbyggnad för kontroll och avsändning (inringat) 
bredvid ugnarna.  

Norra   Södra       
Skala 10:7500 mm 

 
Ritning 1: Layoutförslag 0 

12.1.2 Beskrivning av förslag 1 
Detta lösningsförslag (se ritning 2) innebär att kontroll och avsändning (inringat) flyttas ut i mittersta 
skeppet för att frigöra utrymme för maskiner i södra skeppet. Lilla arborrverket har flyttats längst in i 
norra skeppet för att göra plats för den nya svarven. Svarven Nakamura har flyttats dit nuvarande 
Willy Degen står för att göra plats för Gildemeister. KurvSAJO, sågen, borrsvarven och ryssvarven 
har flyttats till södra skeppet.  

Norra   Södra       
Skala 10:7500 mm 

 
Ritning 2: Layoutförslag 1 



 

28 
 

12.1.3 Beskrivning av förslag 2 
Detta lösningsförslag (se ritning 3) innebär att kontroll och avsändning (inringat) stannar kvar i södra 
skeppet men flyttar längre in och resterande blir ett förråd. Förslaget innehåller även en utbyggnad av 
förrådet för att skapa mer plats då allt material ska vara där. Gildemeister, borrsvarven, ryssvarven, 
svetsbåset och abene flyttas till där det nuvarande förrådet ligger och lilla arborrverket placeras där 
Willy Degen står i dagsläget.  

Norra   Södra       
Skala 10:7500 mm 

 
Ritning 3: Layoutförslag 2 

12.1.4 Beskrivning av förslag 3 
Detta lösningsförslag (se ritning 4) innebär att kontroll och avsändning (inringat) flyttas till det 
nuvarande förrådet för att allt inkommande och utgående gods ska vara på samma ställe. Förslaget 
innehåller även en utbyggnad av förrådet för att skapa mer plats då allt material ska vara där. 
Gildemeister, borrsvarven och ryssvarven flyttas till södra skeppet samt sågen och KurvSAJO placeras 
där nuvarande Willy Degen står. Lilla arborrverket står kvar där det är placerat i dagsläget och den nya 
svarven placeras innanför den.  

Norra   Södra       
Skala 10:7500 mm 

 
Ritning 4: Layoutförslag 3 
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12.1.5 Beskrivning av förslag 4 
Detta lösningsförslag (se ritning 5) innebär att kontroll och avsändning (inringat) flyttas ut i mittersta 
skeppet för att frigöra utrymme för maskiner i södra skeppet. Borrsvaren, ryssvarven och gildemeister 
flyttas till södra skeppet. Nakamura och KurvSAJO flyttas till den plats där nuvarande Willy Degen 
står och heningsmaskinen och containervändaren placeras där Nakamura står i dagsläget. Lilla 
arborrverket flyttas längst in i norra skeppet för att göra plats för nya svarven som placeras mellan lilla 
arborrverket och sågen.  

Norra   Södra       
Skala 10:7500 mm 

 
Ritning 5: Layoutförslag 4 

12.1.6 Beskrivning av förslag 5 
Detta lösningsförslag (se ritning 6) innebär att kontroll och avsändning (inringat) flyttas till det 
nuvarande förrådet för att allt inkommande och utgående gods ska vara på samma ställe. Borrsvarven 
har flyttats till mittersta skeppet och ryssvarven, svetsbåset, KurvSAJO samt sågen har flyttats till 
södra skeppet. Lilla arborrverket har flyttats till den plats gildemeister står i dagsläget, vilken har 
flyttats till andra sidan. Nakamura har flyttats till den plats Willy Degen står på idag för att göra plats 
för heningsmaskinen och containervändaren.  

Norra   Södra       
Skala 10:7500 mm 

 
Ritning 6: Layoutförslag 5 
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12.1.7 Beskrivning av förslag 6 
Detta lösningsförslag (se ritning 7) innebär att kontroll och avsändning (inringat) flyttas till det 
nuvarande förrådet för att allt inkommande och utgående gods ska vara på samma ställe. Lilla 
arborrverket har flyttats till den plats Willy Degen står i dagsläget och gildemeister till mittersta 
skeppet. Ryssvarven, svetsbåset, pelarborrmaskinen, abene och sågen har flyttats till södra skeppet.  

Norra   Södra       
Skala 10:7500 mm 

 
Ritning 7: Layoutförslag 6 

12.1.8 Beskrivning av förslag 7 
Detta lösningsförslag (se ritning 8) innebär att kontroll och avsändning (inringat) flyttas till det 
nuvarande förrådet för att allt inkommande och utgående gods ska vara på samma ställe. Förslaget 
innehåller även en utbyggnad av förrådet för att skapa mer plats då allt material ska vara där, men en 
tillfällig lösning istället för att bygga ut är att ställa pallställ på utsidan(se ritning 9). Där kan man 
förvara råmaterial och packat material som ska gå ut samma dag. Den gamla ugnen flyttas ut och 
placeras bredvid den nya för att frigöra utrymme inomhus för ett svetsbås och några mindre maskiner. 
Det lilla arborrverket flyttas till den plats där det nya arborrverket ska stå eftersom det endast ska 
användas fram till att det nya kommer. Borrsvarven, ryssvarven och sågen har flyttats till södra 
skeppet och en rullbana har placerats där för att ta in material genom. 

Norra   Södra       
Skala 10:8600 mm 

 
Ritning 8: Layoutförslag 7 
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Norra   Södra       
Skala 10:8600 mm 

 
Ritning 9: Layoutförslag 7 tillfälligt 

12.1.9 Beskrivning av förslag 8 
Detta lösningsförslag (se ritning 10) innebär att kontroll och avsändning (inringat) flyttas till det 
nuvarande förrådet. En rad med pallställ placeras på utsidan, där kan man förvara råmaterial och 
packat material som ska gå ut samma dag. Det går även att bygga ut för att få fler platser för material 
inomhus. Det lilla arborrverket flyttas till den plats där det nya arborrverket ska stå eftersom det endast 
ska användas fram till att det nya kommer. Borrsvarven, ryssvarven och sågen har flyttats till södra 
skeppet och en rullbana har placerats där för att ta in material genom. Gildemeister har flyttats till 
mittersta skeppet och kurvSAJO, abene och gängapparaten till den plats där Willy Degen står i 
dagsläget.  
 

Norra   Södra       
Skala 10:7500 mm 

 
Ritning 10: Layoutförslag 8
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12.1.10 Beskrivning av förslag 9 
Detta lösningsförslag (se ritning 11) innebär att kontroll och avsändning (inringat) flyttas till det 
nuvarande förrådet. Även ugnarna flyttas dit fast placeras i en utbyggnad eftersom personalen på 
kontroll och avsändning även sköter ugnarna. Utbyggnaden ger plats för fler pallställ samt en plats för 
i- och urkrympning av mindre containers inomhus. Ugnarna och krympstationen för i- och 
urkrympning av rör ur större containers placeras i ett eget rum för att man ska kunna återvinna värmen 
de utsänder. Material från gamla ugnen hämtas ur en lucka inomhus och material från den nya ugnen 
hämtas från en port utifrån och placeras på krympställningen. Utrymmet som frigjorts genom att flytta 
den gamla ugnen används till ett svetsbås samt några mindre maskiner. Det lilla arborrverket flyttas till 
den plats där det nya arborrverket ska stå eftersom det endast ska användas fram till att det nya 
kommer. Borrsvarven, ryssvarven och sågen har flyttats till södra skeppet. 

Norra   Södra       
Skala 10:8600 mm 

 
Ritning 11: Layoutförslag 9 
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12.2 Värdering av layoutförslag 
För att kunna välja den mest passande layouten gjordes en utvärdering med hjälp av ett värderingsschema (se tabell 4 och 5). De faktorer som summerar 
kravspecifikationen viktades på en skala mellan 1-5 och efter diskussion med personalen bestämdes viktningen enligt nedanstående tabell. Därefter sattes 
poäng mellan 1-5 beroende på hur väl layouten uppfyllde kraven.  

Tabell 4: Värderingsschema                       

Värderingsfaktorer vid val av layout Vikt 

Layout 0 Layout 1 Layout 2 Layout 3 Layout 4 

    Värdering Summa Värdering Summa Värdering Summa Värdering Summa Värdering Summa 

1. Arbetsmiljö 5 3 15 1 5 1 5 1 5 2 10 

2. Gott om utrymme för service och underhåll 5 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 
3. Gott om utrymme för in- och utleveranser av 
gods 5 2 10 1 5 1 5 4 20 2 10 

4. Uppfyller produktionskraven 5 3 15 1 5 1 5 1 5 1 5 

5. Goda transportmöjligheter inom verkstaden 5 1 5 3 15 1 5 3 15 2 10 

6. Tillräckliga lagringsutrymmen 4 2 8 3 12 3 12 3 12 4 16 
7. Möjliggöra en bra överblick av lager och 
produktion 4 3 12 2 8 3 12 3 12 2 8 

8. Ekonomi 4 2 8 1 4 1 4 3 12 1 4 

9. Minimera förflyttningar av material 3 1 3 1 3 1 3 3 9 1 3 

10. Expansionsmöjligheter 3 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 

11. Enkla materialflöden 3 2 6 2 6 3 9 3 9 2 6 

12. Tillräcklig lyftkapacitet 3 3 9 5 15 1 3 1 3 2 6 

13. Rätt maskiner i verkstaden 2 4 8 3 6 4 8 1 2 2 4 

Summa poäng   129 114 101 134 112 

Andel av maxvärdet (255) %   50,6% 44,7% 39,6% 52,5% 43,9% 

 
Värdering: 
1 Uppfyller ej kraven  
3 Uppfyller kraven tillräckligt 
5 Uppfyller kraven mycket väl 
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Tabell 5: Värderingsschema                       

Värderingsfaktorer vid val av layout Vikt 
      Layout 5 Layout 6 Layout 7 Layout 8 Layout 9 

    Värdering Summa Värdering Summa Värdering Summa Värdering Summa Värdering Summa 

1. Arbetsmiljö 5 2 10 1 5 3 15 2 10 4 20 

2. Gott om utrymme för service och underhåll 5 3 15 3 15 4 20 3 15 4 20 
3. Gott om utrymme för in- och utleveranser av 
gods 5 4 20 1 5 3 15 3 15 4 20 

4. Uppfyller produktionskraven 5 1 5 1 5 3 15 3 15 4 20 

5. Goda transportmöjligheter inom verkstaden 5 3 15 3 15 3 15 2 10 4 20 

6. Tillräckliga lagringsutrymmen 4 3 12 3 12 3 12 3 12 4 16 
7. Möjliggöra en bra överblick av lager och 
produktion 4 3 12 3 12 4 16 4 16 4 16 

8. Ekonomi 4 2 8 4 16 4 16 4 16 3 12 

9. Minimera förflyttningar av material 3 2 6 2 6 4 12 4 12 4 12 

10. Expansionsmöjligheter 3 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 

11. Enkla materialflöden 3 4 12 2 6 3 9 3 9 4 12 

12. Tillräcklig lyftkapacitet 3 1 3 2 6 3 9 3 9 3 9 

13. Rätt maskiner i verkstaden 2 3 6 3 6 3 6 3 6 4 8 

Summa poäng   139 124 175 160 200 

Andel av maxvärdet (255) %   54,5% 48,6% 68,6% 62,7% 78,4% 

 
Värdering: 
1 Uppfyller ej kraven  
3 Uppfyller kraven tillräckligt 
5 Uppfyller kraven mycket väl 
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Utifrån värderingsschemat valdes den layout som uppfyllde kraven bäst för vidareutveckling, det vill 
säga layout 9 som fick 78,4 procent av maxvärdet. Värderingen har överlag varit en 4 förutom på 
faktorerna ekonomi och bygg- och driftskostnader, lyftkapacitet samt expansionsmöjligheter där 
respektive faktor är 3, 3 samt 5. Layout 7 var närmast i andel av maxvärdet med 68,6 procent, men 
som man kan se är det ungefär 10 procentenheter i skillnad. Den enda värderingsfaktor där layout 9 
har fått sämre än layout 7 är ekonomi och bygg- och driftskostnader eftersom den kräver en 
utbyggnad.  

Förutom att layout 9 fick högst poäng i värderingsschemat fanns det ett antal andra orsaker till varför 
denna layout bör väljas. Dessa sammanfattas i nedanstående punktlista. 

• De maskiner som smutsar ned och avger buller mest är samlade i en egen del av verkstaden, 
vilket gör att de inte längre smutsar ned för de andra maskinerna utan det blir lättare att hålla 
rent.  

• Kontroll och avsändning är lokaliserade i andra änden av verkstaden tillsammans med förrådet 
och ugnarna. Detta resulterar i att material som ska kontrolleras och skickas hålls rent samt att 
personalen vid kontroll och avsändning har nära till ugnarna eftersom det är de som sköter 
dem. 

• Placeringen av förrådet vid kontroll och avsändning innebär att personalen där har ansvaret att 
sköta förrådet samt att inkommande och avgående material är placerade på samma ställe.  

• Containers som blivit eller ska bli i- eller urkrympta bearbetas i det norra skeppet, vilket gör 
att lokaliseringen av ugnarna bredvid norra skeppet bidrar till mindre transporter. 

• Då ugnarna och krympstationen är inbyggda möjliggör detta ett tillvaratagande av spillvärmen 
som kan bidra till sänkta uppvärmningskostnader. 

• Ovanstående punkter resulterar i att layouten möjliggör en bra överblick i verkstaden. 

Ett beslut angående layoutvalet togs på ett styrelsemöte i november 2008 och resultatet av detta blev 
att investeringsbeslutet angående en utbyggnad samt flytt av maskiner skjuts upp till i februari 2009. 
Detta på grund av att konjunkturen har försämrats under hösten och man är osäker på hur hårt 
Machining kommer påverkas av detta.  

12.3 Detaljutformning av arbetsplatser 
Utifrån den valda huvudplanen detaljutformades en lösning genom att detaljutforma de nya 
arbetsplatserna. Arbetsplatserna består av en arbetsbänk med en hurts och ovanför arbetsbänken sitter 
det en verktygstavla, vid arborrverket har även ett skåp placerats (se bild 25 och 26). Grundtanken är 
att alla arbetsplatser ska vara uppbyggda på samma sätt så att det blir enkelt och smidigt att hitta saker 
om man kommer från en annan maskin.  

 
Bild 25: Arbetsplatser 
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Bild 26: Arbetsplats vid lilla/nya arborrverket 

13 Vidarebearbetning av vald lösning  
Detta avsnitt presenterar det lösningsförslag som arbetats fram och utvärderingen av detta. Avsnittet 
innehåller även en utvärdering av det lösningsförslag som valts genom en investeringsbedömning, 
känslighetsanalyser samt riskanalyser. 

13.1 Lösningsförslag 
En ritning med det detaljerade lösningsförslaget visas i nedanstående ritning 12 samt en förstorning 
finns i bilaga I.  
 

Norra   Södra       
Skala 10:6000 mm 

Ritning 12: Lösningsförslag  

Lösningsförslaget går ut på att skapa ett bättre flöde i verkstaden, vilket görs genom att kontroll, 
avsändning, mottagning, ugnar och förråd placeras tillsammans i den norra delen av verkstaden. Där 
görs även en utbyggnad för att få plats med fler pallställ samt att placera båda ugnarna och 
krympställningen inomhus. Detta möjliggör återvinning av spillvärmen som blir vid i- och 
urkrympning av containers, vilken kan användas till att värma upp resterande lokaler eller säljas 
tillbaka till elbolaget om man är uppkopplad på fjärrvärmenätet. Material från gamla ugnen hämtas ur 
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en lucka inomhus och material från den nya ugnen hämtas från en port utifrån och placeras på 
krympställningen. 

Maskiner som bullrar och bidrar till mycket smuts placeras i en egen lokal i södra delen av verkstaden 
för att motverka spridning av smuts och buller till resterande lokaler. En port har även öppnats upp där 
för att material till maskinerna, så som långa stänger, ska kunna tas in. I slussen där den nuvarande 
ugnen var placerad placeras svetsbåset, abene och pelarborrmaskinen.  

13.2 Värdering av lösningsförslag 
För att kunna värdera hur väl det färdiga lösningsförslaget uppfyller de krav som ställts gjordes en ny 
värdering (se tabell 6). 

Tabell 6: Värderingsschema för utvärdering av det färdiga lösningsförslaget 

            

Värderingsfaktorer vid utvärdering av layout Vikt 

Förslaget Nuläget 

    Värdering Summa Värdering Summa 

1. Arbetsmiljö 5 4 20 2 10 

2. Gott om utrymme för service och underhåll 5 4 20 3 15 
3. Gott om utrymme för in- och utleveranser av 
gods 5 4 20 2 10 

4. Uppfyller produktionskraven 5 4 20 3 15 

5. Goda transportmöjligheter inom verkstaden 5 4 20 3 15 

6. Tillräckliga lagringsutrymmen 4 3 12 3 12 
7. Möjliggöra en bra överblick av lager och 
produktion 4 4 16 2 8 

8. Ekonomi 4 3 12 3 12 

9. Minimera förflyttningar av material 3 4 12 2 6 

10. Expansionsmöjligheter 3 5 15 5 15 

11. Enkla materialflöden 3 4 12 2 6 

12. Tillräcklig lyftkapacitet 3 4 12 4 12 

13. Rätt maskiner i verkstaden 2 4 8 3 6 

Summa poäng   199 142 

Andel av maxvärdet (255) %   78,0 % 55,6 % 
 
 
Värdering: 
1 Uppfyller ej kraven  
3 Uppfyller kraven tillräckligt 
5 Uppfyller kraven mycket väl 
 
 
Utifrån värderingsschemat kan man se att lösningsförslaget uppfyller de ställda kraven till 78,0 
procent, vilket man kan anse vara en bra andel av maxvärdet i jämförelse med nuläget som endast 
uppfyller kraven till 55,6 procent. Dock har lösningsförslaget försämrats 0,4 procentenheter jämfört 
med dess andel vid värderingen av lösningsförslagen. Detta beror på att fem stycken pallställ har 
försvunnit för att göra större utrymme för maskinerna, vilket har minskat lagringsutrymmet något. 
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13.3 Riskanalyser 
Nedan visas resultaten av de riskanalyser som har gjorts på den valda layouten.  

13.3.1 Energianalys 
Denna energianalys (se bilaga F, avsnitt F.4) har analyserat den framtagna layouten som är indelad i 
tre delar (norra, mittersta och södra skeppet) där den allmänna arbetsmiljön samt de nya maskinerna 
och dess arbetsplatser är bedömda.  

De förslag på åtgärder som rekommenderas är: 

• Sätta upp en markering runt krympningsstationen där man inte får vistas när trucken är igång, 
material befinner sig på ställningen eller ugnen är öppen. 

• Ett stålrör med fjäder i botten och flagga längst upp placerad längst bak på 
krympningsställningen så att man kan se att man ställer containern rätt på ställningen. 

• Ombyggnad av krympningsställningen. Högre räcken och en stege längst upp. Alternativt höja 
upp hela trappan. 

• Lagerhanteringssystem som visar vart material står i pallställen så att man slipper leta och 
klättra på ställen för att hitta det som söks. 

• Påkörningsskydd på pallställ. 
• Följ skyddsanvändningsinstruktioner. 
• 5S 

13.3.2 Avvikelseanalys 
Denna avvikelseanalys (se bilaga E, avsnitt E.3) har analyserat den framtagna layouten som är indelad 
i tre delar (norra, mittersta och södra skeppet) där den allmänna arbetsmiljön samt de nya maskinerna 
och dess arbetsplatser är bedömda.  

De förslag på åtgärder som rekommenderas är: 
• Sätta upp speglar vid portarna samt andra ställen med skymd sikt där truckarna måste köra. 
• ”Saftblandare” som visar att portarna är ur läge, det vill säga den är inte helt öppen eller 

stängd. 
• Påkörningsskydd på pallställen. 
• Städa och torka upp efter truckar som varit utomhus och dragit med vatten och snö in i 

lokalerna. 
• Information och instruktioner om säkerhet. 
• Utforma rutiner och instruktioner för de nya maskinerna och dess arbetsplatser. 

13.3.3 Work Environment Screening Tool 
Den bedömning av arbetsmiljön som gjorts vid den framtagna layouten (se bilaga D) motsvarar en 
statistisk bestämd kostnad av cirka 1 751 000 kr/år. Detta innebär att vid en förändring av layouten 
kommer arbetsmiljöns statistiskt bestämda kostnad minska med cirka 124 000 kr/år. Det är även en 
kostnadspost som belastar alla berörda parter, vilket alltså inte betyder att företaget är ensamma om 
kostnaderna vid bristande arbetsmiljö. De verkliga kostnaderna för arbetsmiljön på Machining kan 
vara både mindre och större än de statistiskt bestämda. 

Som synes i tabell 7 är även här olycksfall och belastningsergonomi de tyngsta kostnadsposterna då de 
är vanligast förekommande och även tidsödande och därmed dyra att rehabilitera. Eftersom man har 
mest att tjäna genom att arbeta mot de tunga posterna är även detta att rekommendera. Man får också 
se sambandet mellan den fysiska och den psykiska delen av miljön då det är psykiskt lättare att arbeta i 
en fysiskt mindre riskabel och belastande miljö. 
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Tabell 7: Sammanfattning av resultat med delresultat i WEST-analys för framtagen layout 

 
Vid denna bedömning har arbetstimmarna ökat med 12 procent, vilket innebär att förbättringen inte 
syns lika tydligt. Om samma antal arbetstimmar använts vid de båda bedömningarna hade kostnaden 
varit mindre än 1 751 000 kr/år, vilket i sin tur hade lett till att besparingen hade varit större.  

13.4 Investeringsbedömning 
För att kunna bedöma om den föreslagna investeringen går att motivera ekonomiskt gjordes en 
nuvärdeskalkyl (se bilaga H). Underlaget som användes är antaganden, beräkningar och offerter (se 
bilaga G och H). Ett antal antaganden krävdes för att göra investeringskalkylen, siffrorna som antagits 
har uppkommit genom diskussioner med handledare samt personal på Machining. Kalkylen är 
beräknad på 10 år då det är mittemellan avskrivningstiden för inventarier/verktyg/installationer, 5år, 
och normalutrustning, 15år.  

I investeringskalkylen har kostnaderna samt produktionsvinsterna för de nya maskinerna tagits med. 
Detta på grund av att besparingarna som den framtagna layouten ensam bidrar till är svåra att 
uppskatta, men en förändring av layouten är nödvändig för att de nya maskinerna ska få plats. 
 
Resultatet av nulägesanalysen (se tabell 8) visar att investeringen kan motiveras ekonomiskt med de 
förutsättningar som funnits vid kalkyleringen av denna. Pay-off tiden blir ungefär 5 år och 
kapitalvärdet och kapitalvärdekvoten blir 35,3 Mkr per år respektive 1,76. Summan av investeringarna 
är cirka 20 Mkr, summan av besparingar och intäkter är 4,6 Mkr per år och restvärdet för 
investeringarna är 10,0 Mkr. 

Tabell 8: Tabell över nulägeskalkylens resultat 
 Lösningsförslag 
Investering 20 miljoner 
Pay-off tid 5 år 
Kapitalvärde 35 342 000 
Kapitalvärdekvot 1,76 
Restvärde för 
investeringar 

10 052 000 

 

RESULTAT WEST-ANALYS FÖRESLAGEN LAYOUT 
 
Del 

Arbetsmiljöfaktor, 
kkr/Mh 

Total årsarbetstid, 
h 

Ekonomiska 
effekter av 
arbetsmiljön 
(kr/år) 

Ekonomiska 
effekter av 
arbetsmiljön 
(kr/h) 

Olycksfall 14 091 66 500 937 000 14,10 
Belastningsergonomi 7 092 66 500 472 000 7,10 
Psykiska och sociala 
faktorer 4 320 66 500 

287 000 
4,30 

Buller och 
vibrationer - 66 500 

- 
- 

Kemiska hälsorisker 772 66 500 51 340 0,80 
Arbetsmiljö allmänt 55 66 500 3 700 0,10 

Total WEST-poäng (kr/år) 1 751 040 
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13.5 Känslighetsanalyser 
Tre känslighetsanalyser, bild 27 till 29, togs fram för att se hur investeringskalkylen påverkas om de 
antaganden som är gjorda varierar. De poster som kan antas variera är främst besparingarna, 
produktionsvinsten från de nya maskinerna samt kostnaden för ett energiåtervinningssystem.  

 
Bild 27: Graf över lösningsförslaget med varierande besparingar (streckad linje motsvarar besparing som 
använts i kalkylen)  

Kalkylen är okänslig för om de antaganden om besparingar som gjorts minskar, men om man kan hitta 
fler besparingar eller öka de besparingar som hittats kan man sänka pay-off tiden något. Vid 
besparingar mellan 0 till 500 000 kr per år blir pay-off tiden 5 år och vid besparingar mellan 600 000 
till 1 000 000 kr per år blir pay-off tiden 4 år.  

 
Bild 28: Graf över lösningsförslaget med varierande produktionsvinst (streckad linje motsvarar produktionsvinst 
som använts i kalkylen)  

Kalkylen visar sig vara känslig för om de antaganden om produktionsvinsten från de nya maskinerna 
är felaktiga, men om produktionsvinsten ökar så sjunker pay-off tiden relativt snabbt. Vid en 
produktionsvinst på 2 000 000 kr per år blir pay-off tiden 10 år och vid en produktionsvinst på 
5 000 000 kr per år blir pay-off tiden 4 år.  
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Bild 29: Graf över lösningsförslaget med varierande kostnad för energiåtervinningssystem (streckad linje 
motsvarar kostnad som använts i kalkylen) 

Kalkylen är ganska okänslig för om en kostnad för ett energiåtervinningssystem skulle tillkomma. Vid 
en kostnad mellan 0 till 3 000 000 kr blir pay-off tiden 5 år och vid en kostnad på 3 500 000 till 
5 500 000 kr blir pay-off tiden 6 år. Denna känslighetsanalys gör även att man kan dra slutsatserna att 
kalkylen är ganska okänslig för om investeringskostnaderna skulle öka något.  

14 Diskussion 
Arbetet har stor del bedrivits till tillsammans med en grupp bestående av personal på Machining. Detta 
har varit ett bra sätt att förankra layouten bland personalen, då de själva har varit med och fått påverka 
hela vägen.  

Den tidplan som ställdes upp vid projektets start har följts hela tiden. Inga större avvikelser har gjorts 
utan endast några små revideringar där datum har flyttats fram och arbetet blev klart i god tid. 

Arbetet med att ta fram lösningsförslag har gått bra. Dock krävdes omarbetningar efter första 
värderingen då ingen av lösningarna var helt tillfredsställande. Detta resulterade i ett lösningsförslag 
som man kunde gå vidare med och detaljbearbeta. Vid detaljbearbetningen krävdes en omarbetning av 
lokalen i södra skeppet där kontroll/avsändning tidigare var placerad, då lokalens yta var så pass 
begränsad att en tillfredsställande lösning för alla parter var svår att hitta.  

Val av lösningsförslag har skett genom att den kravspecifikation som ställts upp användes som 
underlag för att kunna utvärdera layoutförslagen. Detta arbete har gått smidigt och utan större 
problem. 

Under arbetets gång har dokumentation angående layoutvalet och riskanalyserna samt mötesprotokoll 
lämnats in till Evert Antonsson. Denna dokumentation presenterades även på ett styrelsemöte där ett 
beslut om investeringen skulle tas.  

I investeringskalkylen har kostnaderna samt produktionsvinsterna för de nya maskinerna tagits med. 
Detta på grund av att besparingarna som den framtagna layouten ensam bidrar till är svåra att 
uppskatta, men en förändring av layouten är nödvändig för att de nya maskinerna ska få plats. Därav 
räknades layoutförändringen in i investeringen av de nya maskinerna.  
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Man bör ha i åtanke att det valda förslaget visade sig vara känsligt för variationer i produktionsvinsten. 
Dock är förslaget inte speciellt känslig för variationer i besparingar eller i en kostnad för ett 
energiåtervinningssystem.  

Om jag hade fått göra om detta projekt från början så hade jag drivit på och fått alla deadlines direkt 
arbetet började istället för att få nya deadlines efter hand, vilket resulterat i ändringar i den egna 
planeringen. Jag skulle även uppmärksammat tidigare att den maskinplaceringen i södra skeppet som 
layoutgruppen gjorde inte gav något utrymme för arbetsplatser eller material.  

Under hösten har det ekonomiska läget i världen försämrats och för Machining är detta inget undantag. 
Detta har resulterat i att det har blivit svårare att få igenom den investering som var tänkt. Sverige har 
drabbats av en lågkonjunktur och många företag har blivit tvungna att dra ner på produktionen och 
säga upp personal. Ännu har inte Machining tvingats säga upp någon personal förutom två personer 
som inte var fastanställda.  

Målet med detta examensarbete var att utforma en layout och arbetsplatser som är 
produktionseffektiva samt skapar en bra och säker arbetsmiljö för personalen. Detta anser jag har 
genomförts på ett tillfredsställande sätt. Slutligen anses att denna rapport kommer vara ett bra underlag 
för Machining om de beslutar att gå vidare med denna layoutförändring. 

15 Rekommendationer 
Jag rekommenderar Uddeholm Machining AB att gå vidare och genomföra denna layoutförändring 
som lösningsförslaget innehåller, men att det ses som ett långsiktigt mål. Anledningen till detta är att 
det annars skulle bli en tung investering att få igenom då Sverige befinner sig i en lågkonjunktur för 
tillfället. För att detta mål ska uppnås rekommenderas att layoutförändringen sker i fyra steg enligt: 

Steg 1. Innefattar att först avyttra de maskiner som inte ska vara kvar på Machining, det vill 
säga Yasda, Willy Degen samt rätSAJO. För att göra plats för de pallställ som kommer 
försvinna när kontroll/avsändning flyttas bör kurvSAJO och gängapparaten flyttas dit de ska 
stå enligt den framtagna layouten. Abene flyttas tillfälligt till platsen bredvid gängapparaten. 
Därefter flyttas kontroll/avsändning, dock kan man inte flytta svetsbåset i detta läge vilket 
medför att antalet pallställ minskar. Ritning 13 visar hur verkstaden kommer se ut när steg 1 är 
genomfört.  

                                                                                                                                                 Norra   Södra    
Skala 10:7500 mm 

 
Ritning 13: Steg 1 i layoutförändringen 
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Steg 2. Innefattar att Borrsvarv, Ryssvarv och Centrumborr flyttas till den tomma lokalen där 
kontroll/avsändning tidigare var placerat. I denna lokal installeras även två nya portar. 
Behringer-såg flyttas även till södra skeppet. Ritning 14 visar hur verkstaden kommer se ut när 
steg 2 är genomfört. 

                   Norra   Södra       
Skala 10:7500 mm 

 
Ritning 14: Steg 2 i layoutförändringen 

Steg 3. Innefattar att Gildemeister flyttas till sin plats i södra skeppet och lilla Arborrverket 
placeras bredvid stora Arborrverket. Därefter förbereds och installeras den nya svarven, 
KAN70 samt att Heningsapparaten flyttas lite för att göra plats för Containervändaren. Ritning 
15 visar hur verkstaden kommer se ut när steg 3 är genomfört. 

            Norra   Södra       
Skala 10:7500 mm 

 
Ritning 15: Steg 3 i layoutförändringen 

Steg 4. Innefattar en utbyggnad av Kontroll/avsändning samt flytt av ugnarna. Därefter flyttas 
Svetsbåset, Pelarborrmaskinen och Abene till slussen där den nuvarande ugnen är placerad i 
nuläget. Ritning 16 visar hur verkstaden kommer se ut när steg 4 är genomfört. 
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                   Norra   Södra       

Skala 10:7500 mm 

 
Ritning 16: Steg 4 i layoutförändringen 

Vidare rekommenderas Machining att gå vidare med undersökningen av möjligheten att återvinna den 
spillvärme som i dagsläget försvinner ut i luften, då stora besparingar är möjliga inom detta område. 



 

45 
 

 

Referenser 

Litteratur 
• Belgran, M. & Säfsten, K. (2005) Produktionsutveckling – Utveckling och drift av 

produktionssystem, Studentlitteratur, Lund 
• Bohgard, M. et al (2005) Arbete – Människa - Teknik, Prevent, Stockholm 
• Johansson, B. (2008) Föreläsningsanteckningar – Investeringsbedömning, Luleå Tekniska 

Universitet, Luleå 
• Muther, R. & Wheeler, J. (1962) Förenklad Systematisk Lokalplanläggning, Richard Muther 

& Associates, Amerika  
• Harms-Ringdahl, L. & Hammar, B: (2004a) Riskanalysmetod – Avvikelseanalys, 

Teknikföretagen, Stockholm 
• Harms-Ringdahl, L. & Hammar, B: (2004b) Riskanalysmetod – Energianalys, 

Teknikföretagen, Stockholm 
• Karling, M. & Brohammer, G. (2002) WEST – en metod som bedömer hela arbetsmiljön. 

Metodbeskrivning, IVF, Mölndal 
• Ranhagen, U. (1995) Att arbeta i projekt – om planering och projektering inför större 

förändringar. Moderna verktyg och metoder, Del 6 i utbildningsmaterialet ”Människa – Miljö 
– Mål”, Göteborg 

Internet 
• Affärsdata (2008) Uddeholm Machining AB – Årsredovisning och koncernredovisning 2006, 

URL: www.ad.se, hämtat 080829  
• Crawford (2008), Industriportar, URL: 

http://www.crawfordsolutions.com/SE/products/industrialdoors/Pages/default.aspx, hämtat 
2008-10-02 

• Dagens nyheter (2007) Stockholmsbörsen 2007, URL: 
http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/faktaRender.jsp?fno=0&major=1&minor=63
5786, hämtat 080917 

• E24 Näringsliv (2008) Varning för svensk verkstad, URL: www.e24.se, hämtat 2008-09-18 
• Entrans AB (2008) Teknik - Entrans miljöteknik, URL: www.entrans.s, hämtat 2008-11-12 
• Forkliftaction (2008) Svetruck – Model: 15120-35, URL: www.frokliftaction.com, hämtat 

080916 
• IUC Wermland (2008) Tjänster – Effektiva Arbetsplatser (5S och SAM), URL: 

www.iucwermland.se, hämtat 080829 
• Jernkontoret (2008a) Stålindustrin, URL: www.jernkontoret.se, hämtat 080829 
• Jernkontoret (2008b) Det svenska stålet behövs!, URL: www.jernkontoret.se, hämtat 080211 
• Konjunkturinstitutet (2008a) Pressmeddelande konjunkturläget mars 2008, URL: 

www.konj.se, hämtat 2008-09-18 
• Konjunkturinstitutet (2008b) Pressmeddelande konjunkturläget augusti 2008, URL: 

www.konj.se, hämtat 2008-09-18 
• Uddeholm Machining AB (2008a) Quality Assurance – Quality, URL: www.uddeholm-

Machining.com, hämtat 080829 
• Uddeholm Machining AB (2008b) News – Containers and relining get a new life, URL: 

www.uddeholm.Machining.com, hämtat 080829 
• Unionen (2008) Om verkstadsbranschen, URL: 

https://www.unionen.se/UploadFiles/Dokument/Om%20Unionen/Best%C3%A4ll%20och%2
0ladda%20ner/Rapporter/Om_verkstadsbranschen.pdf, hämtat 080916 

Samtal 
• Johansson, Bo, Luleå tekniska universitet, utförd 2007 
• Jansson, Leif, Uddeholm Tooling AB, utförd 2008-09-16 

http://www.ad.se
http://www.crawfordsolutions.com/SE/products/industrialdoors/Pages/default.aspx
http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/faktaRender.jsp?fno=0&major=1&minor=63
http://www.e24.se
http://www.entrans.s
http://www.frokliftaction.com
http://www.iucwermland.se
http://www.jernkontoret.se
http://www.jernkontoret.se
http://www.konj.se
http://www.konj.se
http://www.uddeholm-Machining.com
http://www.uddeholm-Machining.com
http://www.uddeholm.Machining.com
https://www.unionen.se/UploadFiles/Dokument/Om%20Unionen/Best%C3%A4ll%20och%2


 

46 
 

• Antonsson, Evert, Uddeholm Machining AB, utförd 2008 



 

47 
 

 

Bilageförteckning 
Bilaga A – Specifikation för examensarbete ........................................................................................... 1 

A.1 Examensarbetare ........................................................................................................................... 1 

A.2 Uppdragsgivare ............................................................................................................................. 1 

A.3 Handledare .................................................................................................................................... 1 

A.3.1 Luleå Tekniska Universitet .................................................................................................... 1 

A.3.2 Uddeholm Machining AB ..................................................................................................... 1 

A.4 Bakgrund ...................................................................................................................................... 1 

A.5 Syfte .............................................................................................................................................. 1 

A.6 Mål ................................................................................................................................................ 1 

A.7 Avgränsningar .............................................................................................................................. 1 

A.8 Problembeskrivning ...................................................................................................................... 2 

A.8.1 Förutsättningar ....................................................................................................................... 2 

A.8.2 Tillgänglig data ...................................................................................................................... 2 

A.9 Arbetsgång och tidplan ................................................................................................................. 2 

Bilaga B – Förenklad Systematisk Lokalplanläggning ........................................................................... 1 

B.1 Sambandsschema .......................................................................................................................... 1 

B.2 Funktionskrav ............................................................................................................................... 3 

B.3 Funktionernas samband ................................................................................................................ 3 

Bilaga C– Ritningar över lösningsförslag ............................................................................................... 1 

C.1 Förslag 0 ....................................................................................................................................... 2 

C.2 Förslag 1 ....................................................................................................................................... 3 

C.3 Förslag 2 ....................................................................................................................................... 4 

C.4 Förslag 3 ....................................................................................................................................... 5 

C.5 Förslag 4 ....................................................................................................................................... 6 

C.6 Förslag 5 ....................................................................................................................................... 7 

C.7 Förslag 6 ....................................................................................................................................... 8 

C.8 Förslag 7 ....................................................................................................................................... 9 

C.9 Förslag 8 ..................................................................................................................................... 10 

C.10 Förslag 9 ................................................................................................................................... 11 

Bilaga D – WEST-analys av verkstaden ................................................................................................. 1 

D.1 Inledning ....................................................................................................................................... 1 

D.2 Resultat ......................................................................................................................................... 1 

D.3 Analys av utfallet ........................................................................................................................ 11 

Bilaga E – Avvikelseanalys ..................................................................................................................... 1 

E.1 Inledning ....................................................................................................................................... 1 

E.2 Avvikelseanalys av den nuvarande verkstaden ............................................................................. 1 

E.2.1 Resultat .................................................................................................................................. 1 

E.2.2 Sammanfattning ..................................................................................................................... 9 

E.3 Avvikelseanalys av den framtagna layouten ................................................................................. 9 

E.3.1 Resultat ................................................................................................................................ 10 

E.3.2 Sammanfattning ................................................................................................................... 14 

Bilaga F – Energianalys .......................................................................................................................... 1 

F.1 Inledning ....................................................................................................................................... 1 

F.2 Energianalys på ny krympningsstation ......................................................................................... 1 

F.2.1 Resultat ................................................................................................................................... 1 

F.2.2 Sammanfattning ..................................................................................................................... 2 

F.3 Energianalys på den nuvarande layouten ...................................................................................... 2 

F.3.1 Resultat ................................................................................................................................... 3 

F.3.2 Sammanfattning ................................................................................................................... 18 

F.4 Energianalys på framtagen layout ............................................................................................... 18 

F.4.1 Resultat ................................................................................................................................. 19 

F.4.2 Sammanfattning ................................................................................................................... 26 

Bilaga G – Offerter .................................................................................................................................. 1 



 

48 
 

G.1 Pallställ ......................................................................................................................................... 1 

G.2 Portar och dörrar ........................................................................................................................... 2 

G.2.1 Crawford 2000, S1000 Megadoor, Crawford 855 ................................................................. 2 

G.2.2 Dan-Doors MH0501K ........................................................................................................... 4 

G.3 Belysning ...................................................................................................................................... 5 

G.4 Telfer 4 ton ................................................................................................................................... 6 

G.5 Energiåtervinningssystem ............................................................................................................. 6 

G.6 Utbyggnad .................................................................................................................................... 7 

Bilaga H – Investeringskalkyl ................................................................................................................. 1 

H.1 Inledning ....................................................................................................................................... 1 

H.2 Antaganden och beräkningar ........................................................................................................ 1 

H.2.1 Antaganden ............................................................................................................................ 1 

H.2.2 Bränslebesparing ................................................................................................................... 1 

H.2.3 Energibesparing ..................................................................................................................... 2 

H.3 Resultat ......................................................................................................................................... 3 

Bilaga I – Ritning av lösningsförslaget ................................................................................................... 1 

 



Bilaga A 

1 
 

Bilaga A – Specifikation för examensarbete 

A.1 Examensarbetare 
Therese Bäckström Zidohli 
thebac-4@student.ltu.se 
070-2629158 
Adress under examensarbetet: 
c/o Ingela Zidohli 
Åmbergsvägen 7A 
686 31 Sunne 

A.2 Uppdragsgivare 
Uddeholm Machining AB 
Bryggarevägen 19 
683 33 Hagfors 

A.3 Handledare 
A.3.1 Luleå Tekniska Universitet 
Magnus Stenberg 
Magnus.Stenberg@ltu.se 
A.3.2 Uddeholm Machining AB 
Evert Antonsson 
Plant Manager 
0563-17791 
070-2072177 

A.4 Bakgrund 
Uddeholm Machining AB projekterade förra året (2007) inför stora investeringar som en del i ett led 
att öka produktionen. Då utrymmet i lokalerna var begränsade krävdes det att layouten sågs över för 
att möjliggöra att få in fler och större maskiner. Machining tillsatte en grupp av personal från företaget 
som fick i uppdrag att ge förslag på en omplacering av maskiner i befintliga lokaler och ett par förslag 
på utbyggnader. Dock glömdes plats för kontroll och packning/avsändning att tas med i ritningarna 
och i ansökan om investeringskapital från ägarna. 
 
Uddeholm Machining AB är medvetna om detta problem och säger sig ha fått slut på idéer om 
lösningsförslag därav har detta examensarbete uppkommit som fokuserar på att möjliggöra en plats för 
kontroll och packning/avsändning i de befintliga lokalerna. Layouten för hela verkstaden kommer 
påverkas och de nya arbetsplatserna som uppkommer i samband med nya maskiner och flytt av 
befintliga ska detaljutformas i samråd med personalen. Därefter ska riskanalyser utföras över 
transportflöden och arbetsmiljön. Säkerheten och effektiviteten vid lyft och hantering av material ska 
förbättras. Lämplig utrustning ska föreslås och offerter ska tas in. 

A.5 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att detaljutforma en huvudlayout över verkstaden samt 
detaljutforma arbetsplatserna i samråd med personalen.  

A.6 Mål 
Målet med examensarbetet är att utforma arbetsplatser som är produktionseffektiva samt skapar en bra 
och säker arbetsmiljö för personalen. Lösningarna ska vara väl grundade och ta hänsyn till människa, 
teknik, organisation, yttre miljö samt vara ekonomiskt realistiska. Rapporten ska vara ett bra underlag 
för att genomföra layoutförändringen som krävs. 

A.7 Avgränsningar 
Denna rapport fokuserar på layouten inne i verkstaden. Detta innebär att platser för stålavfall med flera 
som ligger utanför verkstaden kommer inte beröras.  

mailto:4@student.ltu.se
mailto:Stenberg@ltu.se
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Arbetsmiljöarbetet kommer inte behandlas i denna rapport då företaget anlitat en konsult för att starta 
ett projekt i Effektiva arbetsplatser som behandlar 5S och SAM.  

A.8 Problembeskrivning 
Grundlayout eller ”önske-layout” finns framtagen av personalen. Önskelayouten beskriver slutmålet. 
Layoutförändringen måste ske i mellansteg, men ändå leda till den slutgiltiga layouten. Onödiga 
maskinflyttar och höjda kostnader skall undvikas. Denna layout innebär avsändning och kontroll. 

A.8.1 Förutsättningar 
Maskinen Yasda säljs. Nuvarande lokal planeras för borrsvarv, ryssvarv, centrering och såg. 
Tempererat rum rivs. Byggmaterial och klimatanläggning kan användas för nytt mätrum. 
Kylkanalsborrmaskinen Willy Degen flyttas till Tooling. Utrymme frigörs på detta sätt. 
Ny svarv, KAN70 är upphandlad. Installation planeras juli 2009. 
Lilla arborrverket ska var i drift till stora nya arborrverket installeras. Kan 70 ska stå på nuvarande 
plats för lilla arborrverket. Det gäller alltså att finna temporär plats för lilla arborrverket. 
Pelarborrmaskinen används idag nästan uteslutande för urgnistning av avbrutna borr och gängtappar. 
Om enklare utrustning för gnistring kan köpas in kan pelarborrmaskinen flyttas till UT. 
Preliminärt beviljad investeringsplan ser inte ut att räcka till för utbyggnad av ny lokal för avsändning 
och kontroll. Temporär lösning för plats åt dessa funktioner behövs. Möjligheten att ta ut RätSAJO 
och/eller KurvSAJO. Eventuellt kan porten för den nya planerade avsändningslokalen tas upp. 
Abene fräsen står för närvarande utanför produktionen. En verkstad bör dock ha tillgång till en mindre 
enklare fräsmaskin. Detta för att inte behöva göra mindre fräsjobb i stora dyra fleroperationsmaskiner. 
En ny ugn för i/urkrympning av containers och en ny transformator är beställda. Platser för dessa 
objekt är bestämda. 

A.8.2 Tillgänglig data 
o Ett förslag till huvudlayout är fastställt med ekonomiska ramar. 
o Grundofferter 

A.9 Arbetsgång och tidplan 
 
Tabell 1: Tidplan 

  Tidplan   

Datum Vad Kommentar 

25 augusti -08 Projektet startas   

v.35 Gå bredvid i fabriken   

v.35 Bakgrund, Syfte & mål och avgränsningar klart!   

5 september -08 Handledning Luleå   

10 september -08 Redovisning av de olika riskanalysmetoderna WEST-, Avvikelse-, Energianalys 

v.37 Nulägesbeskrivning och analys klart!  grovt 

v.38 Framtidsbeskrivning och analys klart!  grovt 

v.39 Kravspecifikation klar!   

30 september -08 Huvudlayout klar! Yasda skickas iväg senast. 

v.40 Layoutavsnitt klart! utan detaljutformningen 

v.45 Riskanalyser klara! WEST-, Avvikelse-, Energianalys 

v.45 Teoriavsnitt klart!   

v.46 Metod och genomförande klart!   

v.48 Detaljlayout klar!   

2 december -08 Handledning Luleå   
v.49 
 

Investeringskalkyl klar! 
 

v.45 ska en grov vara klar inför 
styrelsemötet 

v.49 Känslighetsanalyser klara!   
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v.49 Lösningsförslag och utvärdering klart!   

v.50 Diskussion klar!   

v.50 Rekommendationer klara!   

v.50 Sammanfattning klar   

v.50 Abstract klar!   

v.50 Rapporten klar!   

16 december -08 Redovisning Uddeholm Machining AB   
18 december -08 Redovisning LTU   
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Bilaga B – Förenklad Systematisk Lokalplanläggning 
Arbetsgången i FSLP (se avsnitt 4.1) följdes för att ta fram en verkstadslayout. Här nedan beskrivs de 
tre första stegen, resterande steg beskrivs i avsnitt 11. 

B.1 Sambandsschema 
Samtliga funktioner i verkstaden identifierades (se tabell 1) för att kunna göra en kartläggning av de 
olika processer och platser som berör projektet. Dock krävdes ett antal antaganden för få 
sambandschemat på en hanterbar nivå. Dessa antaganden redovisas nedan: 
 

� Funktionerna Kontroll (inklusive mätinstrument), Packning och Avsändning kan slås samman 
till en funktion. 

� Kompressorn har ingen påverkan på layouten inne i verkstaden. 
� Svarvarna MAZAK, OKUMA LH55-N, OKUMA LH35-N och NAKAMURA kan ses som en 

grupp (Svarvgruppen). 
� De tre Arborrverken (lilla, stora och nya) kan ses som en grupp (Arborrverksgruppen). 
� Fleroperationsmaskinerna MAZAK FH, MAZAK FJV, MAZAK AJV kan ses som en grupp 

(Flerop. gruppen). 
� SAJO maskinerna (rät och kurv) kan ses som en grupp (SAJOgruppen). 
� Kontoret har ingen påverkan på layouten inne i verkstaden. 
� Matsalen har ingen påverkan på layouten inne i verkstaden. 
� Skrotavfallet placeras utanför verkstaden. 
� Maskinen Willy Degen ska flyttas till Tooling. 
� Maskinen Yasda har sålts. 

 
Kartläggningen genomfördes med hjälp av produktionspersonal från de olika avdelningarna för att en 
heltäckande bild av verksamheten skulle erhållas. Sambanden mellan de olika funktionerna som berör 
projektet redovisas i tabell 2. 
 
Tabell 1: Samtliga funktioner i verkstaden 

Kontroll Container-vändare 
Mottagning Svetsbås 
Packning/avsändning Matsal 
Ugnar Gildemeister 
Kompressor Behringer såg 
Svarv KAN70 Kontor 
Svarv OKUMA LH55-N Flerop. MAZAK FH 
Svarv OKUMA LH35-N Flerop. MAZAK FJV 
Svarv MAZAK Flerop. MAZAK AJV 
Svarv NAKAMURA Abene 
Karusellsvarv Planfräs SORALUSE 
Borrsvarv Periferislip DANOBAT 
Ryssvarv SAJO rät 
Gängapparat SAJO kurv 
Skrotavfall Arborrverket lilla 
Willy Degen Arborrverket stora 
Yasda Arborrverket nya 
Heningsapparat Containervändare 
Pelarborrmaskin Förråd med pallställ 
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Tabell 2: Sambandsschema 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 
1. Kontroll/packning/ 
avsändning                                               

2. Mottagning  A/3                                             

3. Ugnar  E/3  E/3                                           

4. Svarv KAN70  U  U  U                                         

5. Svarvgruppen  U  U  I/2  E/4                                       

6. Karusellsvarv  U  U  I/2  E/4  E/2, 3                                     

7. Borrsvarv  U  U  I/2  I/2  I/3  I/2                                   

8. Ryssvarv  X/1,5  U  U  U  X/1,5  X/1,5  U                                 

9. Pelarborrmaskin  U  U  U U   U  U  U  X/1,5                               
10. Arborrverk lilla, 
stora, nya  U  U  U  E/2  U  E/2  U  X/1,5  U                             

11. Heningsmaskin  X/1  U  U  E/2  I/2,3  A/2  U  X/1,5  U  I/2                           

12. Containervändare  U  U  I/2  E/2  U  A/2  U  X/1,5  U  I/2  A/2,3                         

13. Svetsbås  X/1  U  U  U  U  U  U  X/1,5  U  U  U  U                       

14. Gildemeister  U  U  U  U  E/3  U  I/2  X/1,5  U  U  U  U  U                     

15. Såg  U  U  U  U  E/3  U  E/2  X/1,5  U  U  U  U  U E/2                    

16. Flerop.gruppen  U  U  U  U  I/2  U  U  X/1,5  U  I/2  U  U  U U  O/2                 

17. Abene  U  U  U  U  U  U  U  X/1,5  U  U  U  U  U  U  U  U               
18. Planfräs 
SORALUSE  U  U I/2   U  U  U  U  X/1,5  U  I/2  U  U  U  U  O/2  I/2 U              
19. Periferislip 
DANOBAT  U  U  U  U  U  U  U  X/1,5  U  U  U  U  U  U  U  I/2  U  E/2           

20. SAJOgruppen  U  U  U  U  U  U  O/2  X/1,5  U  U  U  U  U  U  O/2  I/2  U  O/2  U         

21. Gäng apparat  U  U  U  U  I/2  U  U  X/1,5  U  U  U  U  U  U  U  O/2  U U  U   O/2       
22. Segmentslip 
REFORM  U  U  I/2  U  U U   U  X/1,5  U  I/2  U  U  U  U  U  I/2  U  E/2  A/2  I/2 U      
23. Förråd med 
pallställ  I/2  E/2  U  I/2  I/2  I/2 U   X/1,5  U  I/2  U  U U   I/2  I/2  I/2  U  I/2  I/2  I/2  U I/2    
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B.2 Funktionskrav 
Andra steget i FSLP är att fastställa funktionskraven. Detta gjordes genom att bestämma de 
utrymmeskrav som funktionerna har (se tabell 3).  
 
Tabell 3: Tabell över funktionernas utrymmeskrav 
Funktion Ytkrav (m) Hanteringskrav 

1. Kontroll/packning/ 
Avsändning 

Mätinstrument: 1,5*1,6 & 1,6*1,0 
Arbetsbord 4st: 1,1*1,4 

Mätinstrumenten måste vara i ett 
temperarat rum och en travers 
måste rymmas där. 

2. Mottagning   
3. Ugn (gammal; ny) 2,0*9,5; 4,6*4,0  

4. Svarv KAN70  

Fundament: 2,5*10,0 
Maskin inkl. spåntransportör: 
3,07*10,96 

 

5. Svarvgruppen (MAZAK; 
OKUMA LH55-N; OKUMA 
LH35-N; NAKAMURA) 

8,4*4,2 ; 4,8*9,9 ; 7,0*3,0 ; 
6,0*3,3 

 

6. Karusellsvarv 
6,5*5,3 När svarven är ingång så kan man 

inte köra med traversen ovanför. 

7. Borrsvarv 
15,7*2,9 Långa stänger som ska in i 

maskinen 

8. Ryssvarv 
7,7*1,4 Långa stänger som ska in i 

maskinen 
9. Pelarborrmaskin 3,0*1,4  

10. Arborrverk (lilla; stora; nya) 
5,5*5,8 ; 6,9*7,4; 10,132*7,097 Lilla arborrverket ska vara igång 

tills nya är installerat och klart. 
11. Heningsmaskin 4,0*2,2  
12. Containervändare 3,0*3,2   
13. Svetsbås 4,6*3,7  
14. Gildemeister 7,6*3,0  

15. Behringer såg 
4,6*5,7 Långa stänger som ska in i 

maskinen 
16. Flerop.gruppen (MAZAK FH; 
MAZAK FJV; MAZAK AJV)  

9,8*5,6 ; 9,4*5,6 ; 9,6*3,7   

17. Abene 1,2*1,2  
18. Planfräs SORALUSE 9,0*5,0  
19. Periferislip DANOBAT 5,5*8,0  
20. SAJOgruppen (rät; kurv) 5,3*3,7 ; 2,6*3,9  
21. Gäng apparat 2,0*1,4  
22. Segmentslip REFORM 3,8*9,0  
23. Förråd med pallställ Pallställ: b = 1,95 d = 1,1  
 

B.3 Funktionernas samband 
Tredje steget i FSLP är att skissa funktionernas samband. Detta görs för att visuellt åskådliggöra vilka 
funktioner som kräver närhet till varandra och på så sätt lättare kunna placera ut dessa funktioner i en 
ritning. Ju högre behov av närhet två funktioner har desto fler linjer finns mellan dem. En streckad 
linje anger att närhet ej är önskvärd. Dessa samband togs från sambandsschemat som gjorts i tidigare 
steg. En skiss av sambanden (se bild 1) gjordes där hänsyn togs till några av de nuvarande maskiners 

A = Absolut betydelse 
E = Extra betydelse 
I = Inflytelserik betydelse 
O = Ordinär betydelse 
U = Utan betydelse 
X = Oönskad närhet 

1 = Smutsig 
2 = Materialflöde 
3 = Gemensam personal 
4 = Gemensamma verktyg 
5 = Buller 
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placering som det ej är aktuellt att flytta på. Dessa funktioner var ugnarna (funktion 3), karusellsvarv 
(funktion 6), arborrverken (funktion 10), fleroperationsgruppen (funktion 16), planfräs (funktion 18), 
periferislip (funktion 19) och segmentslip (funktion 22). Då det fanns så många funktioner valdes det 
även att inte rita in linjer för sambandet ”Utan betydelse”.  

 
Bild 1: Funktionernas samband 
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Som man kan se i ritningen (se bild 1) så finns det inget direkt flöde i verkstaden utan material färdas 
olika varje gång, vilket har resulterat i att det är många korsade flöden. Dock har nästan alla funktioner 
ett flöde till förrådet med pallställ (funktion 23) samt till svarvgruppen (funktion 5). Man kan även se 
att ryssvarven (funktion 8) är oönskad av nästan alla funktioner i verkstaden och detta på grund av att 
den smutsar ner och är bullrig. Eftersom det är svårt att rita om denna ritning och få ett bra resultat 
med en minskning i korsade flöden får man beakta de viktigaste bitarna som har tagits upp ovan vid 
framtagandet av olika huvudplaner. 
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Bilaga C– Ritningar över lösningsförslag 
Denna bilaga presenterar lite större ritningar av lösningsförslagen (se ritning 1-10) än de som finns i rapporten. Siffrorna i ritningarna betecknar olika 
funktioner (se tabell 1). 
 

Tabell 1: Tabell över funktioner 
1. Kontroll/ packning/ avsändning 13. Svetsbås 
2. Mottagning 14. Gildemeister 
3. Ugnar 15. Behringer såg 
4. Svarv KAN70 16. Flerop. Gruppen 
5. Svarvgruppen 17. Abene 
6. Karusellsvarv 18. Planfräs SORALUSE 
7. Borrsvarv 19. Periferislip DANOBAT 
8. Ryssvarv 20. SAJOgruppen 
9. Pelarborrmaskin 21. Gängapparat 
10. Arborrverk (lilla, stora, nya) 22. Segmentslip REFORM 
11. Heningsmaskin 23. Förråd med pallställ 
12. Containervändare  
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C.1 Förslag 0 
 

Norra   Södra       
Skala 10:4600 mm 

 
Ritning 1: Layoutförslag 0 
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C.2 Förslag 1 

Norra   Södra       
Skala 10:4600 mm 

Ritning 2: Layoutförslag1
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C.3 Förslag 2 

Norra   Södra       
Skala 10:4600 mm 

 
Ritning 3: Layoutförslag 2
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C.4 Förslag 3 

Norra   Södra       
Skala 10:4600 mm 

 
Ritning 4: Layoutförslag 3
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C.5 Förslag 4 

Norra   Södra       
Skala 10:4600 mm 

 
Ritning 5: Layoutförslag 4
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C.6 Förslag 5 

Norra   Södra       
Skala 10:4600 mm 

 
Ritning 6: Layoutförslag 5
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C.7 Förslag 6 

Norra   Södra       
Skala 10:4600 mm 

 
Ritning 7: Layoutförslag 6
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C.8 Förslag 7 

Norra   Södra       
Skala 10:4600 mm 

 
Ritning 8: Layoutförslag 7
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C.9 Förslag 8 

Norra   Södra       
Skala 10:4600 mm 

 
Ritning 9: Layoutförslag 8
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C.10 Förslag 9 

Norra   Södra       
Skala 10:4600 mm 

 
Ritning 10: Layoutförslag 9 
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Bilaga D – WEST-analys av verkstaden 

D.1 Inledning 
Denna analys har utförts för att ge en översiktlig bild av arbetsmiljön på Uddeholm Machining AB. En beskrivning av metoden för WEST-analys finns i 
avsnitt 5.2. 

D.2 Resultat 
Nedanstående tabeller 1 till 6 redovisar delresultatet samt bedömningarna i WEST-analysen och en summering av resultaten redovisas i tabell 7 och 8. 
 
Företag: Uddeholm Machining AB 
Bedömd enhet: Den nuvarande verkstaden & den förslagna layouten 
Sammanlagd årsarbetstid vid enheten, mantimmar: 59400h (år 2007) & 66500 h (en ökning med 12 %) 
Studien utförd av:  
Therese Bäckström Zidohli (examensarbetare) 
Mikael B 
Staffan Carlsson (operatör svarv) 
Hans Ericsson (operatör arborrverk) 
Per Johansson (kontrollant) 
Per Nordwall (huvudskyddsombud) 
Kurt Persson (reparatör, lageransvarig) 
Ingemar Tönnberg (miljö Uddeholm Tooling) 
Peter Ward (säljare) 
Johnny Östlund (packning & avsändning) 
Datum: 2008-10-09 och 2008-10-10 & 2008-10-14  
 
Tabell 1: Resultat med delresultat av olycksfall i WEST-analys 
OLYCKSFALL 
Faktorer Bedömning Poäng (kkr/Mh) Kommentar 

 
Nuläge Föreslagen 

layout 
Nuläge Föreslagen layout Nuläge Föreslagen layout 

Maskindelar, arbetsstycken, 
föremål i farlig rörelse 

Tämligen stor risk Tämligen stor 
risk 

4 990 4 990 Mkt som är rörligt inne i 
verkstaden 

Mkt som är rörligt inne i 
verkstaden 

Sprut, splitter, flygande 
föremål 

Tämligen stor risk Tämligen stor 
risk 

990 990   
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Träff av fallande föremål 
Något förhöjd 
risk 

Låg risk 
(=Normal) 

1 195 355   

Häftiga och ansträngande 
rörelser 

Stor risk Stor risk 2 800 2800 Förslitningsskador Förslitningsskador 

Hantering av verktyg, 
redskap, arbetsmaterial 

Något förhöjd 
risk 

Något förhöjd 
risk 

1 770 1 770   

Oordning, trångt utrymme, 
blockerande material 

Mycket stor risk Låg risk 
(=Normal) 

1 800 150  5S och större utrymme vid 
maskinerna 

Bilkörning, truckkörning, på 
arbetsplatsen eller i arbetet 
 

Stor risk Något förhöjd 
risk 

1 990 710 Springer mkt folk när man kör 
truck. Döda vinklar i trucken. 
Trångt 

Stora truckar och lastbilar 
är samlade på en plats, 
längst bort i verkstaden. 
Backkamera? 

Fall på samma nivå 
 
 
 

Relativt låg risk Låg risk 
(=Normal) 

500 280 Halt utomhus Byggt in ugnarna och 
krympningen, vilket leder 
till inte lika mkt 
utomhusarbete och 5S 
städar upp inne. 

Arbete på hög höjd Förhöjd risk Förhöjd risk 1 390 1 390   

Fel-, sned- eller spiktramp 
Relativt låg risk Låg risk 

(=Normal) 
190 95   

Kemiska ämnen 
 

Förhöjd risk Förhöjd risk 205 205 Skärvätska och andra 
kemikalier 

Skärvätska och andra 
kemikalier 

Bränn- eller köldskada 

Tämligen stor risk Förhöjd risk 340 240  Mesta arbetet är inomhus 
nu och ugnarna är 
inkapslade 

Kontakt med farlig elström 
Låg risk 
(=Normal) 

Låg risk 
(=Normal) 

7 7   

Brand, explosion Relativt låg risk Relativt låg risk 60 60   
Kontakt med våldsamma 
människor eller farliga djur 
(inklusive oavsiktlig skada 
på person p.g.a. felaktigt 
utformad arbetsplats) 

Förhöjd risk Något förhöjd 
risk 

76 49 Främst felaktigt utformad 
arbetsplats 

Nya arbetsplatser, men inte 
vid alla maskiner 

Resultat WEST-poäng (kkr/Mh) 18 303 14 091 
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Tabell 2: Resultat med delresultat av belastningsergonomi i WEST-analys 
BELASTNINGSERGONOMI 
Faktorer Bedömning Innebörd 
 Nuläge Föreslagen layout Nuläge Föreslagen layout 

Arbetsställning 
 
 
 
 

 
 
5,5 

 
 
5,5 

Kraftigt böjda eller vridna 
arbetsställningar, händer under höfter 
(stående), händer utanför 
underarmsavstånd (sittande) eller utanför 
¾ armsavstånd (stående), ojämnt underlag 
och otillräcklig plats för benen. 

Kraftigt böjda eller vridna 
arbetsställningar, händer under höfter 
(stående), händer utanför 
underarmsavstånd (sittande) eller utanför 
¾ armsavstånd (stående), ojämnt 
underlag och otillräcklig plats för benen. 

Ensidigt upprepat arbete 
 
 
 
 

 
 
4 

 
 
4 

Arbetet innehåller flera arbetsuppgifter 
med varierande rörelsemönster, det finns 
viss möjlighet att styra och lägga upp sitt 
eget arbete. Arbetscykeln upprepas några 
gånger per timme. Naturliga pauser 
förekommer. 

Arbetet innehåller flera arbetsuppgifter 
med varierande rörelsemönster, det finns 
viss möjlighet att styra och lägga upp sitt 
eget arbete. Arbetscykeln upprepas några 
gånger per timme. Naturliga pauser 
förekommer. 

Vikt/kraft 
 
 
 
 
 

 
 
2,5 

 
 
2,5 

Utövandet av kraft eller hantering av 
bördor mindre än 7 kg 
(underarmsavstånd), 3kg (3/4 armavstånd). 
Normalt handgrepp eller greppbarhet. 
Vertikal förflyttningen mindre än 25 cm. 
Bära mindre än 2 m. Mindre än 1 lyft per 5 
min. 

Utövandet av kraft eller hantering av 
bördor mindre än 7 kg 
(underarmsavstånd), 3kg (3/4 
armavstånd). Normalt handgrepp eller 
greppbarhet. Vertikal förflyttningen 
mindre än 25 cm. Bära mindre än 2 m. 
Mindre än 1 lyft per 5 min. 

Modifierande faktorer     
Ålder 1,2 1,2 40 år 40 år 
Kön 1,0 1,0 Man Man 
Precisionsarbete 1,2 1,2 Höga krav Höga krav 
Arbetsuppgiften/kraftutövningen innehåller ryck 1,1 1,1 Under delar av arbetstiden Under delar av arbetstiden 
Lokalt tryck mot anatomiska strukturer som 
handled eller underarm 

1,0 1,0 Förekommer ej Förekommer ej 

Arbete i kyla, drag och dåligt klimat 1,1 1,1 Under delar av arbetstiden Under delar av arbetstiden 
Resultat WEST-poäng (kkr/Mh) 7092 7092 
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Tabell 3: Resultat med delresultat av psykiska och sociala faktorer i WEST-analys 
PSYKISKA & SOCIALA FAKTORER 
Krav  Bedömning Innebörd 
 Nuläge Föreslagen layout Nuläge Föreslagen layout 
Hur hög är arbetsbelastningen normalt? 2 2 En hel del att göra En hel del att göra 
Hur är arbetsbelastningen på längre sikt? 
 

3 2 Vissa arbetsuppgifter, även sådana 
som är viktiga, hinns inte med. 

Hinner med det som är viktigt 

Innebär arbetet ibland så mycket att göra att 
man tvingas dra in på luncher, arbete över eller 
ta med jobb hem? 

 
2 

 
2 

Arbetet innebär sådana krav ibland, 
kanske en eller ett par dagar per 
månad.  

Arbetet innebär sådana krav ibland, 
kanske en eller ett par dagar per 
månad.  

Kräver arbetet stor uppmärksamhet och 
koncentration? 
 
 
 

 
4 

 
4 

Det är vanligt förekommande med 
arbetsuppgifter som kräver 
uppmärksamhet och koncentration. 
Sådana arbetsuppgifter förekommer 
kanske tre fjärdedelar av arbetstiden. 

Det är vanligt förekommande med 
arbetsuppgifter som kräver 
uppmärksamhet och koncentration. 
Sådana arbetsuppgifter förekommer 
kanske tre fjärdedelar av arbetstiden. 

Vilka skulle de ekonomiska riskerna kunna bli 
av misstag i arbetet? 

3 3 100 000 kronor till 1 miljon kronor. 100 000 kronor till 1 miljon kronor. 

Vilka skulle följderna för de andra 
människorna kunna bli av misstak i arbetet? 
 

4 4 Risker finns för att enskilda 
människor kan komma till allvarlig 
skada. 

Risker finns för att enskilda människor 
kan komma till allvarlig skada. 

Förekommer det motstridiga eller oförenliga 
krav i arbetet? 

3 3 Arbetet innebär sådana krav kanske 
en dag per vecka. 

Arbetet innebär sådana krav kanske en 
dag per vecka. 

Förekommer det störande, icke önskvärda, 
moment som kräver att personalen avbryter 
sina arbetsuppgifter och måste ta itu med dem 
senare; sådant som är omöjligt att förutse eller 
planera? 

 
2 

 
2 

Sådana störande moment 
förekommer kanske någon gång 
varje dag.  

Sådana störande moment förekommer 
kanske någon gång varje dag.  

Är arbetet mycket hektiskt och stressigt? 
 

 
2 

 
2 

Det förekommer ibland att arbetet är 
stressigt; kanske en eller ett par 
dagar per månad. 

Det förekommer ibland att arbetet är 
stressigt; kanske en eller ett par dagar 
per månad. 

Förekommer det att arbetet innebär att man 
måste slå av på takten för att vänta på att 
arbetskamrater eller andra avdelningar ska bli 
klara med sina uppgifter? 

 
2 

 
2 

Det förekommer ibland, kanske 
någon gång varje dag.  

Det förekommer ibland, kanske någon 
gång varje dag.  

Kontroll      
Innebär arbetet att man får möjlighet att lära sig 
nya saker? 
 

 
3 

 
3 

Det finns hyfsade möjligheter att lära 
sig nya, kanske en gång i veckan (1 
dag av 5). 

Det finns hyfsade möjligheter att lära 
sig nya, kanske en gång i veckan (1 dag 
av 5). 
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Innebär arbetet arbetsuppgifter som är svåra 
och kräver skicklighet? 
 

 
4 

 
4 

En stor del av arbetet består av 
arbetsuppgifter som är svåra och 
kräver skicklighet. Sådana 
arbetsuppgifter förekommer flera 
dagar i veckan ( 1 dag av 2). 

En stor del av arbetet består av 
arbetsuppgifter som är svåra och kräver 
skicklighet. Sådana arbetsuppgifter 
förekommer flera dagar i veckan ( 1 
dag av 2). 

Ger arbetet möjlighet att utnyttja påhittighet 
och kreativitet? 
 

 
5 

 
5 

Det finns dagligen möjlighet att 
använda påhittighet och kreativitet 
för att lösa arbetsuppgifterna. 

Det finns dagligen möjlighet att 
använda påhittighet och kreativitet för 
att lösa arbetsuppgifterna. 

Innebär arbetet att man gör samma sak, om och 
om igen? 

4 4 Inte särskilt ofta, kanske en fjärdedel 
av tiden. 

Inte särskilt ofta, kanske en fjärdedel 
av tiden. 

Är arbetet sådant att individen har frihet att 
själv bestämma hur det ska utföras? 
 
 

 
5 

 
5 

De allra flesta arbetsuppgifterna är 
sådana att varje individ själv kan 
bestämma hur arbetet utförs. Arbetet 
är sådant nästan hela tiden. 

De allra flesta arbetsuppgifterna är 
sådana att varje individ själv kan 
bestämma hur arbetet utförs. Arbetet är 
sådant nästan hela tiden. 

Är arbetet sådant att individen har frihet att 
själv bestämma vad som ska göras? 
 

 
3 

 
3 

Arbetet är sådant att individen själv 
kan välja vad som ska göras cirka 
hälften av arbetstiden. 

Arbetet är sådant att individen själv 
kan välja vad som ska göras cirka 
hälften av arbetstiden. 

Är arbetet sådant att individen har mycket att 
säga till om vad gäller det som händer på 
arbetet? 

2 2 Det finns vissa möjligheter för 
individen att påverka den dagliga 
planeringen. 

Det finns vissa möjligheter för 
individen att påverka den dagliga 
planeringen. 

Ger arbetet möjlighet för individen att utveckla 
sin förmåga? 
 
 
 

 
2 

 
2 

Det förekommer vissa 
arbetsuppgifter som ger möjlighet att 
utveckla den egna förmågan. Sådana 
arbetsuppgifter förkommer kanske en 
dag i månaden. 

Det förekommer vissa arbetsuppgifter 
som ger möjlighet att utveckla den 
egna förmågan. Sådana arbetsuppgifter 
förkommer kanske en dag i månaden. 

Modifierande faktorer     
I vilken utsträckning förekommer det att den 
närmaste chefen visar att han/hon bryr sig om 
dem som arbetar under honom/henne? 

 
3 

 
3 

Sådana tillfällen förekommer kanske 
1 gång i veckan. 

Sådana tillfällen förekommer kanske 1 
gång i veckan. 

Den här frågan avser att spegla i vilken 
utsträckning chefen lyssnar på vad enskilda har 
att säga om beslut som fattas om arbetsplatsen. 
Hur många ges normalt tillfälle att vara med 
och påverka besluten? 

 
 
4 

 
 
4 

De flesta i gruppen ges tillfälle att 
vara med och påverka beslut. 

De flesta i gruppen ges tillfälle att vara 
med och påverka beslut. 

Kan närmaste chefen stå emot olika 
särintressen i gruppen, till exempel så att 
arbetsuppgifter fördelas på ett rättvist sätt? 

 
4 

 
4 

Ja, i ganska stor utsträckning. Ja, i ganska stor utsträckning. 

Om arbetsuppgifterna är svåra eller arbetet på   För det mesta går det att få hjälp när För det mesta går det att få hjälp när 
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annat sätt innebär svårbemästrade situationer, 
finns det då möjlighet att få hjälp av närmaste 
chef för att få jobbet gjort? 

4 4 sådana behov uppstår.  sådana behov uppstår.  

Är närmaste chefen bra på att få folk att 
samarbeta? 

3 3 Varken eller, både jag och nej. Varken eller, både jag och nej. 

Denna fråga avser att spegla om man som 
enskild individ kan vara trygg i att det finns 
andra i gruppen som skulle kunna utföra ens 
uppgifter vid behov? 

 
5 

 
5 

Som enskild individ kan man räkna 
med att andra i gruppen är så 
kunniga och kompetenta att de skulle 
kunna utföra alla arbetsuppgifter. 

Som enskild individ kan man räkna 
med att andra i gruppen är så kunniga 
och kompetenta att de skulle kunna 
utföra alla arbetsuppgifter. 

Hur är de personliga relationerna i den 
bedömda gruppen? 

4 4 Samarbetar bra och trivs ihop. Samarbetar bra och trivs ihop. 

Om arbetsuppgifterna är svåra eller arbetet på 
annat sätt innebär svårbemästrade situationer, 
finns det då möjlighet att få hjälp av 
arbetskamraterna för att få jobbet gjort? 

 
4 

 
4 

För det mesta går det att få hjälp när 
sådana behov uppstår. 

För det mesta går det att få hjälp när 
sådana behov uppstår. 

Är lön och andra ersättningar för den 
undersökta gruppen rimlig med hänsyn till 
gruppens bakgrund, utbildning, erfarenhet och 
kompetens, den ansträngning de lägger ned på 
att utföra sina arbetsuppgifter samt i relation till 
lönen för motsvarande arbete i pendelavstånd? 

 
 
3 

 
 
3 

Lönen är normal med hänsyn till 
ovanstående 

Lönen är normal med hänsyn till 
ovanstående 

Finns det risk för neddragningar eller andra 
förändringar som kan ge oönskade förändringar 
av arbetssituationen för den bedömda gruppen? 
 
 

 
 
5 

 
 
5 

Det finns planer på utvidgning av 
verksamheten som kan leda till att 
man nyanställer personal och att 
gruppens arbetssituation kan 
förändras i positiv riktning. 

Det finns planer på utvidgning av 
verksamheten som kan leda till att man 
nyanställer personal och att gruppens 
arbetssituation kan förändras i positiv 
riktning. 

Resultat WEST-poäng (kkr/Mh) 4 810 4 320 
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Tabell 4: Resultat med delresultat av buller och vibrationer i WEST-analys 
BULLER & VIBRATIONER  
Buller Bedömning 
 Nuläge Förelagen layout 
Medelljudnivå - dBA - dBA 
Reduktion för användning av hörselskydd - dBA - dBA 
Förekomst av impulsljud - dBA - dBA 
Resulterande exponering för buller  - dBA - dBA 
Poäng för hörselskadligt buller -  -  
Poäng för störande buller -  -  
Vibrationer -  -  
Vibrationsnivå för hand/arm - - 
Exponeringstid - - 
Poäng för vibrationsdos för hand-/armvibrationer - - 
Poäng för helkroppsvibrationer - - 
Resultat WEST-poäng (kkr/Mh) - - 

 
Kommentarer: En bullermätning samt mätning av vibrationerna lyckades inte genomföras.  

Tabell 5: Resultat med delresultat av kemiska hälsorisker i WEST-analys 
KEMISKA HÄLSORISKER 

Ämne Riskfraser 
WEST-
riskklass 

WEST-
exponeringsklass 

Modifierad 
exponeringsklass 

WEST-poäng 
(kkr/Mh) 

Acetylen R5, R6, R12 - B A - 
Additive 2MC (provprodukt) R22, R36/38 2 - - - 
Anaerobe Activator A-2000 R12, R36, R52, R53, R67 1 B A 5 
BYCOTEST C10 aerosol R66, R320,R321,R322R67,R11 - D C - 
BYCOTEST D30 aerosol R36, R67, R320, R321 R322, 1 D C 170 
BYCOTEST RP20 aerosol R66 - B A - 
Castolin 680 S (svetselektrod) R43, R68 4 B A 33 
Cimclean 50F - - - - - 
Cimplus 63 (provprodukt) R21, R34, R52/53 3 B A 33 
CRC REMSPRAY (belt grip) Aerosol R11, R38, R51/53, R67 1 B A 5 
CRC WHITE LITHIUM GREASE R12, R52/53 - - - - 
CUT ONE (provprodukt) R12, R65 - - - - 
EGOSILIKON 200/B1 och 300/320/333/350 - - D C - 
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MarmoFlor Epoxi-V Golvfärg komp B R36/38 R43, R51/53 4 B A 33 
Mekanlack (protect mekanlack) R10/R52/53 - B A - 
Nordsjö SPRAY KLAR MATT R11, R36, R66, R67 1 B A 33 
Power silicon transparent - - - - - 
Rostskyddsprimer grå och röd R10 - B A - 
Trefolex (skärpasta) - - B A - 
T-RÖD R11, R313 - - - - 
UTP 614 kb - - - - - 
UTP 65D R43, R68 4 B A 33 
CRC 5-56 R65, R66 - - - - 

Loctite 243 
R22, R36, R37, R38, R7,R20, R22, R34, 
R40, R43 4 B A 33 

Locite 5926 R34, R37,  3 B A 25 
MISION (R) 25 R25 3 B A 25 
ODOROX (R) GOX R11, R313, R320 - B A - 
OK48.00 - - B A - 
OK Fe Max 33.80 - - B A - 

Servalack Aquva Blank och halv blank 
R36,R37, R38, R22, R43, R23, R24, 
R25, R34 4 B A 33 

Cimstar 501 - - - - - 
Cimtech A30 F - - - - - 
Shell Garia 404M-10 - - B A - 

Shell Macron 205 M10 
R36, R37, R38, R43, R44, R45, R46, 
R47, R48 R49 R50 R53 5 B A 49 

Shell Morlina 10 - - B A - 
Shell MWS Addetive 205 M10 R20, R22 till R50 5 B A 49 
Sunnen MB-30-55 R22, R36, R45, R37, R38, R43  5 - - - 
Shell Tonna S32 R38 R43, R51,R53 4 B A 33 
Shell Tonna S 68 R38 R43, R51,R53 4 B A 33 
Shell Tellus S32 R21till R51,R53 5 B A 49 
Shell Tellus S 46 R21till R51,R53 5 B A 49 
Shell Tellus S 68 R21till R51,R53 5 B A 49 

Resultat WEST-poäng (kkr/Mh) 772 
 
Kommentarer: All information som krävdes för att göra denna analys av de kemiska hälsoriskerna fanns inte att tillgå i produkternas 
säkerhetsinformationsblad, vilket gör att resultatet kan vara lite för lågt jämfört med om alla kemikalier som används hade kunnat bedömas. Samma 
kemikalier antas finnas vid den framtagna layouten.  
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Tabell 6: Resultat med delresultat av arbetsmiljö allmänt i WEST-analys 
ARBETSMILJÖ ALLMÄNT 
 
 
Lokaler 

Bedömning 
 (0 = Stämmer helt,  
4 = Stämmer absolut inte) Resultat 

 Nuläge Föreslagen layout Nuläge Föreslagen layout 
Företagets arbetslokaler, möbler och utrustning är väl anpassade till verksamheten 
(tillräckliga ytor, god framkomlighet, säkra transportvägar, väl fungerande 
avlastningsytor, förvarningsutrymme och lager etc.). 

 
2 

 
1 

 
19 

 
30 

Lokalerna har god ventilation och lämpligt klimat. Material och städning gör att 
"sjuka hus"-besvär ej kan uppkomma. 

2 2 -22 -22 

Synergonomi och ljusförhållande i lokalerna är bra. Belysningen är anpassa till 
förekommande arbetsuppgifter och synkrav, som till exempel arbete vid bildskärm 
och personalens ålder. Lokalerna har utblicksmöjlighet, dagsljuset tas tillvara och 
konstbelysning är anpassad för dagsljusinfallet. 

 
3 

 
1 

 
-54 

 
18 

Företaget har bra personalutrymmen. Antal, storlek, förläggning och funktion är 
anpassad till personal och verksamhet (matsal, matrum, pausutrymmen, 
omklädning, toaletter etc.). 

 
4 

 
1 

 
0 

 
30 

På arbetsplatsen tillämpas försiktighetsprincipen beträffande elektriska och 
magnetiska fält. Om åtgärder som minskar exponeringen kan vidtas till rimliga 
kostnader och konsekvenser i övrigt strävar man efter att reducera fält som starkt 
avviker från det normala i denna miljö. Vid förändring av lokaler och utrustning 
strävar man efter en utformning som leder till låg exponering. 

 
0 
 

 
0 

 
0 
 

 
0 

Övriga faktorer som kan påverka hälsa och välbefinnande     

Förekommer skiftarbete? 
Tvåskift alla 
dagar 

Tvåskift alla 
dagar 

-8 -8 

Förekommer ackordsarbete eller annat prestationsbaserat lönesystem? 

Mellan ”Nej” och 
”En del av 
förtjänsten 
baseras på detta 
system” 

Mellan ”Nej” och 
”En del av 
förtjänsten 
baseras på detta 
system” 

-4 -4 

Förekommer övertidsarbete 
Cirka 1 dag per 
månad 

Cirka 1 dag per 
månad 

-8 -8 

Har företagsarbete personal möjlighet att använda lokaler för motion, 
fritidsverksamhet och kurser? 

I begränsad 
omfattning 
 

I begränsad 
omfattning 
 

19 19 

Finns det vid företaget andra faktorer som är positiva för personalen, till exempel Nej Nej 0 0 
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tillgång till semesterhus, centralt eller naturskönt belägen arbetsplats etc.?  
 

 
 

Total WEST-poäng (kkr/Mh) 58 55 
 
 
 

Tabell 7: Sammanfattning av resultat med delresultat i WEST-analys för nuläget 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabell 8: Sammanfattning av resultat med delresultat i WEST-analys för framtagen layout 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTAT WEST-ANALYS NULÄGE 
 
Del Arbetsmiljöfaktor, 

kkr/Mh 
Total årsarbetstid, 
h 

Ekonomiska effekter av 
arbetsmiljön (kr/år) 

Ekonomiska effekter av 
arbetsmiljön (kr/h) 

Olycksfall 18 303 59 400 1 087 000 18,30 
Belastningsergonomi 7 092 59 400 421 000 7,10 
Psykiska och sociala faktorer 4 810 59 400 285 700 4,80 
Buller och vibrationer - 59 400 - - 

Kemiska hälsorisker 772 59 400 
45 860 
 

0,80 

Arbetsmiljö allmänt 58 59 400 35 000 0,60 
Total WEST-poäng (kr/år) 1 874 560 

RESULTAT WEST-ANALYS FÖRESLAGEN LAYOUT 
 
Del Arbetsmiljöfaktor, 

kkr/Mh 
Total årsarbetstid, 
h 

Ekonomiska effekter av 
arbetsmiljön (kr/år) 

Ekonomiska effekter av 
arbetsmiljön (kr/h) 

Olycksfall 14 091 66 500 937 000 14,10 
Belastningsergonomi 7 092 66 500 472 000 7,10 
Psykiska och sociala faktorer 4 320 66 500 287 000 4,30 
Buller och vibrationer - 66 500 - - 
Kemiska hälsorisker 772 66 500 51 340 0,80 
Arbetsmiljö allmänt 55 66 500 3 700 0,10 

Total WEST-poäng (kr/år) 1 751 040 
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D.3 Analys av utfallet 
Den bedömning av arbetsmiljön som gjords vid Uddeholm Machining motsvarar en statistisk bestämd kostad av cirka 1 875 000 kr/år. Bedömning av 
arbetsmiljön vid den framtagna layouten motsvarar en statistisk bestämd kostnad av cirka 1 751 000 kr/år. Detta innebär att vid en förändring av layouten 
kommer arbetsmiljöns statistiskt bestämda kostnad minska med cirka 124 000kr/år. Det är även en kostnadspost som belastar alla berörda parter, vilket alltså 
inte betyder att företaget är ensamma om kostnaderna vid bristande arbetsmiljö. De verkliga kostnaderna för arbetsmiljön på Machining kan vara både mindre 
och större än de statistiskt bestämda. 

Som synes i båda bedömningarna är olycksfall och belastningsergonomi de tyngsta kostnadsposterna då de är vanligast förekommande och även tidsödande 
och därmed dyra att rehabilitera. Eftersom man har mest att tjäna genom att arbeta mot de tunga posterna är även detta att rekommendera. Man får också se 
sambandet mellan den fysiska och den psykiska delen av miljön då det är psykiskt lättare att arbeta i en fysiskt mindre riskabel och belastande miljö. 
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Bilaga E – Avvikelseanalys 

E.1 Inledning 
Denna analys har använts som en del av riskanalyserna av arbetsmiljön på Uddeholm Machining AB. 
De olika bedömningsnivåerna som har använts är: 
 

Tabell 1: Bedömningsnivåer 
S = Säkerhet 0 = Obetydlig risk 
H = Hälsa 1 = Acceptabel risk 
M = Miljö 2 = Viss risk, bör åtgärdas 
P = Produktion 3 = Allvarlig risk, måste åtgärdas 

 

E.2 Avvikelseanalys av den nuvarande verkstaden 
Syftet med denna analys var att utreda vilka risker i form av avvikelser som finns i den nuvarande 
verkstaden inför förändringen av layouten. Indelningen av arbetsplatsen gjordes enligt följande: 

• Norra skeppet 
• Mittersta skeppet 
• Södra skeppet 

 
Analysen gjordes den 22 oktober 2008 av:  
Therese Bäckström Zidohli (examensarbetare) 
Staffan Carlsson (operatör svarv) 
Per Johansson (kontrollant) 
Per Nordwall (huvudskyddsombud) 
Kurt Persson (reparatör, lageransvarig) 
Johnny Östlund (avsändning & packning). 

E.2.1 Resultat 
Tabell 1: Avvikelseanalys på verkstaden 

Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm Machining 
AB 

Verkstaden TBZ, SC, PJ, PN, JÖ, KP 080922 1 

Aktivitet/ 
Delaktivitet 

Avvikelse Risk/ Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

Norra/Förråd Människa – 
Arbetsprocedur 

För tung belastning 
av hyllplan 

S2 Info och uppmärkning 

 Teknisk - 
Säkerhetsutrustni
ng 

Rasrisk S2 Påkörningsskydd 

Norra/Slussen Teknisk – 
Allmän funktion 

För stort glapp 
mellan sl. skiva 
och stöd 

S3 Utbildning av personal 

 Människa – 
Manövrering 

Sätts EU-kontakten 
i fel går skivan åt 
fel håll. 

S3 Flytta EU-kontakt. Kortare sladd 

 Teknisk – Miljö, 
omgivning 

Slipdamm mm på 
golv. Halkrisk 

S2 5S 

 Teknisk - Svetsblänkskydd S2 Sätt upp skydd 
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm Machining 
AB 

Verkstaden TBZ, SC, PJ, PN, JÖ, KP 080922 1 

Aktivitet/ 
Delaktivitet 

Avvikelse Risk/ Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

Säkerhetsutrustni
ng 

saknas 

 Människa - 
Manuell 

Kollisionsrisk S3, M3, P3 Ring behörig personal omgående 

 Människa – 
Planering av 
egen uppgift 

Kollisionsrisk S3, M3, P3 Ring behörig personal omgående 

 Organisatorisk - 
Verksamhetsplan
ering 

Kollisionsrisk S3, M3 P3 Ring behörig personal omgående 

Norra/Borrsvarv Teknisk – Miljö, 
omgivning 

Belysning S2, M2 Byt belysning, 5S 

 Teknisk – 
Teknisk Funktion 

Trasig 
maskinkomponent 

P1  

 Teknisk - 
Material 

Avvikelsehanterin
gssystem finns. 

P2 Följ system 

 Människa – 
Manövrering 

 P1, S1  

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
Kommunikation 

 P2 Följ system som finns 

Norra/Ryssvarv Teknisk – Miljö, 
omgivning 

Belysning S2, M2 Byt belysning, 5S 

 Teknisk – 
Teknisk Funktion 

Trasig 
maskinkomponent 

P1  

 Teknisk - 
Material 

Avvikelsehanterin
gssystem finns. 

P2 Följ system 

 Människa – 
Manövrering 

 P1, S1  

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
Kommunikation 

 P2 Följ system som finns 

Norra/Gildemeister Organisatorisk - 
Underhåll 

Underhållsjournal 
saknas 

M3, P2  

 Teknisk – 
Teknisk Funktion 

Trasig 
maskinkomponent 

P1  

 Teknisk - 
Material 

Avvikelsehanterin
gssystem finns. 

P2 Följ system 

 Teknisk – Miljö, 
omgivning 

 P2, S2 5S 
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm Machining 
AB 

Verkstaden TBZ, SC, PJ, PN, JÖ, KP 080922 1 

Aktivitet/ 
Delaktivitet 

Avvikelse Risk/ Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

 Människa – 
Manövrering 

 P1, S1  

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
Kommunikation 

 P2 Följ system som finns 

Norra/C-borr Teknisk – 
Teknisk Funktion 

EU-kontakt. Trasig 
maskinkomponent 

M3, S3, P1 Montera 

 Teknisk – Miljö, 
omgivning 

EU-kontakt. 
Belysning. Skräp 

M3, S3 Montera. 5S. Byt belysning 

 Teknisk - 
Material 

Avvikelsehanterin
gssystem finns. 

P2 Följ system 

 Människa – 
Manövrering 

 P1, S1  

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
Kommunikation 

 P2 Följ system som finns 

Norra/Lilla 
Arborrverket 

Teknisk – 
Allmän funktion 

Elskåp öppet M3, S3  

 Organisatorisk - 
Säkerhetsarbete 

Elskåp öppet M3, S3  

 Teknisk – 
Teknisk Funktion 

Trasig 
maskinkomponent 

P1  

 Teknisk - 
Material 

Avvikelsehanterin
gssystem finns. 

P2 Följ system 

 Teknisk – Miljö, 
omgivning 

 P2, S2 5S, Byt belysning 

 Människa – 
Manövrering 

 P1, S1  

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
Kommunikation 

 P2 Följ system som finns 

Norra/ Stora 
Arborrverket 

Teknisk – 
Teknisk Funktion 

Trasig 
maskinkomponent 

P1  

 Teknisk - 
Material 

Avvikelsehanterin
gssystem finns. 

P2 Följ system 

 Teknisk – Miljö, 
omgivning 

 P2, S2 5S. Byt belysning 

 Människa –  P1, S1  
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm Machining 
AB 

Verkstaden TBZ, SC, PJ, PN, JÖ, KP 080922 1 

Aktivitet/ 
Delaktivitet 

Avvikelse Risk/ Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

Manövrering 

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
Kommunikation 

 P2 Följ system som finns 

Norra/Travers Teknisk – 
Allmän funktion 

Kollisionsrisk S3, M3, P3 Ring behörig personal omgående 

 Teknisk – 
Teknisk Funktion 

Kollisionsrisk S3, M3, P3 Ring behörig personal omgående 

 Teknisk - 
Säkerhetsutrustni
ng 

Kollisionsrisk S3, M3, P3 Ring behörig personal omgående 

 Organisatorisk - 
Säkerhetsarbete 

Kollisionsrisk S3, M3, P3 Ring behörig personal omgående 

Norra/Karusell Människa - 
Manuell 

Halkrisk H2  

 Teknisk – 
Teknisk Funktion 

Trasig 
maskinkomponent 

P1  

 Teknisk - 
Material 

Avvikelsehanterin
gssystem finns. 

P2 Följ system 

 Teknisk – Miljö, 
omgivning 

 P2, S2 5S. Byt belysning 

 Människa – 
Manövrering 

 P1, S1  

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
Kommunikation 

 P2 Följ system som finns 

Norra/Okuma LH55 Teknisk – 
Teknisk Funktion 

Trasig 
maskinkomponent 

P1  

 Teknisk - 
Material 

Avvikelsehanterin
gssystem finns. 

P2 Följ system 

 Teknisk – Miljö, 
omgivning 

 P2, S2 5S. Byt belysning 

 Människa – 
Manövrering 

 P1, S1  

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
Kommunikation 

 P2 Följ system som finns 

Norra/Mazak Teknisk – Trasig P1  
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm Machining 
AB 

Verkstaden TBZ, SC, PJ, PN, JÖ, KP 080922 1 

Aktivitet/ 
Delaktivitet 

Avvikelse Risk/ Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

Teknisk Funktion maskinkomponent 

 Teknisk - 
Material 

Avvikelsehanterin
gssystem finns. 

P2 Följ system 

 Teknisk – Miljö, 
omgivning 

 P2, S2 5S. Byt belysning 

 Människa – 
Manövrering 

 P1, S1  

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
Kommunikation 

 P2 Följ system som finns 

Norra/Okuma LH35 Teknisk – 
Teknisk Funktion 

Trasig 
maskinkomponent 

P1  

 Teknisk - 
Material 

Avvikelsehanterin
gssystem finns. 

P2 Följ system 

 Teknisk – Miljö, 
omgivning 

 P2, S2 5S. Byt belysning 

 Människa – 
Manövrering 

 P1, S1  

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
Kommunikation 

 P2 Följ system som finns 

Norra/Nakamura Teknisk – 
Teknisk Funktion 

Trasig 
maskinkomponent 

P1  

 Teknisk - 
Material 

Avvikelsehanterin
gssystem finns. 

P2 Följ system 

 Teknisk – Miljö, 
omgivning 

 P2, S2 5S. Byt belysning 

 Människa – 
Manövrering 

 P1, S1  

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
Kommunikation 

 P2 Följ system som finns 

Norra/Pelarborrmaski
n 

Teknisk – 
Teknisk Funktion 

Trasig 
maskinkomponent 

P1  

 Teknisk - 
Material 

Avvikelsehanterin
gssystem finns. 

P2 Följ system 

 Teknisk – Miljö, 
omgivning 

 P2, S2 5S. Byt belysning 
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm Machining 
AB 

Verkstaden TBZ, SC, PJ, PN, JÖ, KP 080922 1 

Aktivitet/ 
Delaktivitet 

Avvikelse Risk/ Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

 Människa – 
Manövrering 

 P1, S1  

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
Kommunikation 

 P2 Följ system som finns 

Norra/Behringer såg Teknisk – 
Allmän funktion 

Telfer. 
Förslitningsskada 

H2, M2 Rikta Telfer 

Norra/ Dela Pen 
heningsapparat 

Teknisk – 
Teknisk Funktion 

Trasig 
maskinkomponent 

P1  

 Teknisk - 
Material 

Avvikelsehanterin
gssystem finns. 

P2 Följ system 

 Teknisk – Miljö, 
omgivning 

 P2, S2 5S. Byt belysning 

 Människa – 
Manövrering 

 P1, S1  

Mittersta/ Willy 
Degen 

Teknisk - 
Material 

Avvikelsehanterin
gssystem finns. 

P2 Följ system 

 Teknisk – 
Teknisk Funktion 

Trasig 
maskinkomponent 

P1  

 Teknisk – Miljö, 
omgivning 

 P2, S2 5S 

 Människa – 
Manövrering 

 P1, S1  

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
Kommunikation 

 P2 Följ system som finns 

Mittersta/Pallställ Teknisk – Miljö, 
omgivning 

Skräp i pallställen S2 5S 

 Teknisk - 
Säkerhetsutrustni
ng 

 S2 Påkörningsskydd 

 Människa – 
Manövrering 

 S2, P2  

 Människa - 
Problemlösning 

 S2  

Mittersta/FH Teknisk – 
Teknisk Funktion 

Trasig 
maskinkomponent 

P1  

 Teknisk - 
Material 

 P2 Följ system som finns 
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm Machining 
AB 

Verkstaden TBZ, SC, PJ, PN, JÖ, KP 080922 1 

Aktivitet/ 
Delaktivitet 

Avvikelse Risk/ Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
Kommunikation 

 P2  

 Teknisk – Miljö, 
omgivning 

 S2, P2 5S 

Mittersta/FJV Teknisk – 
Teknisk Funktion 

Trasig 
maskinkomponent 

P1  

 Teknisk - 
Material 

 P2 Följ system som finns 

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
Kommunikation 

 P2  

 Teknisk – Miljö, 
omgivning 

 S2, P2 5S 

Mittersta/AJV Teknisk – 
Teknisk Funktion 

Trasig 
maskinkomponent 

P1  

 Teknisk - 
Material 

 P2 Följ system som finns 

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
Kommunikation 

 P2  

 Teknisk – Miljö, 
omgivning 

 S2, P2 5S 

Mittersta/Allmänt Människa – 
Manövrering 

Truckkörning P2, S3 Mer försiktighet i trafiken. 

Södra/ Packning och 
kontroll 

Teknisk – Miljö, 
omgivning 

Såg S2, H2 Utsug bör användas. Städning  

 Organisatorisk – 
Instruktion & 
information 

Såg S2  

 Teknisk – Miljö, 
omgivning 

Lokal S2, H2 5S, Byt belysning 

Södra/Slussen Teknisk – 
Teknisk Funktion 

ugnshandtag S2 Rep. Motordrift 

 Människa – 
Manövrering 

Ikörning av port 
och vägg 

M2 Utbildning. Info 

 Människa – 
Arbetsprocedur 

Krympning S2H2 Info 
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm Machining 
AB 

Verkstaden TBZ, SC, PJ, PN, JÖ, KP 080922 1 

Aktivitet/ 
Delaktivitet 

Avvikelse Risk/ Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

Södra/ Planfräs 
SORALUSE 

Teknisk – 
Teknisk Funktion 

Trasig 
maskinkomponent 

P1  

 Teknisk - 
Material 

 P2 Följ system som finns 

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
Kommunikation 

 P2  

 Teknisk – Miljö, 
omgivning 

 S2, P2 5S 

Södra/ Periferislip 
DANOBAT 

Teknisk – 
Teknisk Funktion 

Trasig 
maskinkomponent 

P1  

 Teknisk - 
Material 

 P2 Följ system som finns 

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
Kommunikation 

 P2  

 Teknisk – Miljö, 
omgivning 

 S2, P2 5S 

Södra/Segmentslip 
REFORM 

Teknisk – 
Teknisk Funktion 

Trasig 
maskinkomponent 

P1  

 Teknisk - 
Material 

 P2 Följ system som finns 

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
Kommunikation 

 P2  

 Teknisk – Miljö, 
omgivning 

 S2, P2 5S 

Södra/ rätSAJO Teknisk – 
Teknisk Funktion 

Trasig 
maskinkomponent 

P1  

 Teknisk - 
Material 

 P2 Följ system som finns 

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
Kommunikation 

 P2  

 Teknisk – Miljö, 
omgivning 

 S2, P2 5S 

Södra/kurvSAJO Teknisk – Trasig P1  
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm Machining 
AB 

Verkstaden TBZ, SC, PJ, PN, JÖ, KP 080922 1 

Aktivitet/ 
Delaktivitet 

Avvikelse Risk/ Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

Teknisk Funktion maskinkomponent 

 Teknisk - 
Material 

 P2 Följ system som finns 

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
Kommunikation 

 P2  

 Teknisk – Miljö, 
omgivning 

 S2, P2 5S 

Södra/Abene Teknisk – 
Teknisk Funktion 

Trasig 
maskinkomponent 

P1  

 Teknisk - 
Material 

 P2 Följ system som finns 

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
kommunikation 

 P2  

 Teknisk – Miljö, 
omgivning 

 S2, P2 5S 

Södra/Travers Människa – 
Manövrering 

 S2 Utbildning. Info 

Södra/Loftet Teknisk – Miljö, 
omgivning 

 S3,H3, M3 Städning, 5S 

E.2.2 Sammanfattning 
Denna avvikelseanalys har analyserat den nuvarande verkstaden som är indelad i tre delar (norra, 
mittersta och södra skeppet) där den allmänna arbetsmiljön och varje enskild maskin är bedömd.  
 
De förslag på åtgärder som gruppen rekommenderar ska bli genomförda är: 

• Påkörningsskydd på pallställ 
• Information och uppmärkning av belastningsgränserna i pallställ 
• Utbildning och information till personal 
• Byta till en bättre belysning 
• Befintliga system ska följas 
• Rikta telfer vid Behringer såg 
• Mer försiktighet i trafiken 
• 5S och städning 

E.3 Avvikelseanalys av den framtagna layouten 
Syftet med denna analys var att utreda vilka risker i form av avvikelser som finns i den framtagna 
layouten och dess nya arbetsplatser. Indelningen av arbetsplatsen gjordes enligt följande: 

• Norra skeppet 
• Mittersta skeppet 
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• Södra skeppet 
 
Analysen gjordes den 5 november 2008 av:  
Therese Bäckström Zidohli (examensarbetare) 
Staffan Carlsson (operatör svarv) 
Hans Elving (operatör arborrverk) 
Per Johansson (kontrollant) 
Per Nordwall (huvudskyddsombud) 
Kurt Persson (reparatör, lageransvarig) 
Ingemar Tönnberg (miljö UT) 
Johnny Östlund (avsändning & packning). 

E.3.1 Resultat 
Tabell 2: Avvikelseanalys av den framtagna layouten 

Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm Machining 
AB 

Verkstaden TBZ, SC, HE, PJ, PN, JÖ, KP, 
IT 

081105 1 

Aktivitet/ 
Delaktivitet 

Avvikelse Risk/ Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

Allmänt Människa - 
Manövrering 

Döda vinklar 
(truck och 
gångtrafik) 

S3, P2 Speglar 

 Teknisk – 
Teknisk funktion 

Köra in i port med 
truck när den inte 
gått hela vägen 
upp.  

S2, P2 Saftblandare som visar att porten är 
ur läge. 

Norra/ Packning & 
kontroll 

Teknisk - 
Säkerhetsutrustni
ng 

Skada pallställ så 
de kollapsar. 

S3, P2 Påkörningsskydd på pallställ 

 Människa - 
Manuell 

Halkrisk (snö och 
vatten följer med 
truckar in) 

S2, P2 Städa och torka upp. 

 Människa - 
Planering av 
egen uppgift: ej 
använda 
personlig 
skyddsutrustning 

 S2, P2 Följ säkerhetsrutiner. Information. 
Instruktioner. 

 Människa - 
Kommunikation 

 S1, P1  

 Organisatorisk - 
Säkerhetsarbete 

 S2, P2, M1 Utforma rutiner och instruktioner 

Norra/ Ugn & 
krympningsavdelning 

Teknisk – 
Allmän funktion 

Ung trasig P1  

 Teknisk – Miljö, 
omgivning 

 S1, P1  

 Människa - 
Manuell 

Halka S2, P1 Städa och torka upp.  

 Människa - 
Manövrering 

Felhantering S1, P1  
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm Machining 
AB 

Verkstaden TBZ, SC, HE, PJ, PN, JÖ, KP, 
IT 

081105 1 

Aktivitet/ 
Delaktivitet 

Avvikelse Risk/ Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

 Människa - 
Kommunikation 

 S1, P1  

 Organisatorisk – 
Instruktion och 
information 

Krympning  S2, P1 Utforma instruktioner 

 Organisatorisk - 
Säkerhetsarbete 

 S2 P1 Utforma instruktioner 

Norra/ 
Containervändare 

Teknisk – 
Allmän funktion 

 S1, P1  

 Teknisk – 
Teknisk funktion 

 S1, P1  

 Människa - 
Manuell 

 S2, P1 Utforma instruktioner och rutiner 

 Organisatorisk – 
Instruktion och 
information 

 S2, P1 Utforma instruktioner 

 Organisatorisk - 
Underhåll 

 S2, P2 Införa i underhållsrutinerna 

 Organisatorisk - 
Säkerhetsarbete 

 S2, P1 Utforma instruktioner 

Norra/ Ny svarv Teknisk – 
Teknisk funktion 

 S1, P1  

 Teknisk - 
Material 

 S1, P1  

 Teknisk – Miljö, 
omgivning 

 S1, P1  

 Människa - 
Manuell 

 S2, P1 Utforma instruktioner 

 Människa - 
Manövrering 

 S1, P1  

 Människa - 
Arbetsprocedur 

 S1, P1  

 Människa - 
Planering av 
egen uppgift: 
välja olämplig 
lösning 

 S1, P1 Information, instruktioner 

 Människa - 
Planering av 
egen uppgift: ej 
använda 
personlig 
skyddsutrustning 

 S1, P1 Information, instruktioner 
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm Machining 
AB 

Verkstaden TBZ, SC, HE, PJ, PN, JÖ, KP, 
IT 

081105 1 

Aktivitet/ 
Delaktivitet 

Avvikelse Risk/ Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

 Människa - 
Kommunikation 

 S1, P1  

 Organisatorisk – 
Instruktion och 
information 

 S2, P1 Utforma instruktioner 

 Organisatorisk - 
Säkerhetsarbete 

 S2, P1 Utforma instruktioner 

Norra/Lilla 
Arborrverket 

Teknisk – 
Allmän funktion 

Elskåp öppet M3, S3  

 Organisatorisk - 
Säkerhetsarbete 

Elskåp öppet M3, S3  

 Teknisk – 
Teknisk Funktion 

Trasig 
maskinkomponent 

P1  

 Teknisk - 
Material 

Avvikelsehanterin
gssystem finns. 

P2 Följ system 

 Människa – 
Manövrering 

 P1, S1  

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
Kommunikation 

 P2 Följ system som finns 

Mittersta/kurvSAJO Teknisk – 
Teknisk Funktion 

Trasig 
maskinkomponent 

P1  

 Teknisk - 
Material 

 P2 Följ system som finns 

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
Kommunikation 

 P2  

 Teknisk – Miljö, 
omgivning 

 S2, P2 5S 

Södra/Abene Teknisk – 
Teknisk Funktion 

Trasig 
maskinkomponent 

P1  

 Teknisk - 
Material 

 P2 Följ system som finns 

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
kommunikation 

 P2  

 Teknisk – Miljö, 
omgivning 

 S2, P2 5S 
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm Machining 
AB 

Verkstaden TBZ, SC, HE, PJ, PN, JÖ, KP, 
IT 

081105 1 

Aktivitet/ 
Delaktivitet 

Avvikelse Risk/ Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

Södra/Gildemeister Organisatorisk - 
Underhåll 

Underhållsjournal 
saknas 

M3, P2  

 Teknisk – 
Teknisk Funktion 

Trasig 
maskinkomponent 

P1  

 Teknisk - 
Material 

Avvikelsehanterin
gssystem finns. 

P2 Följ system 

 Teknisk – Miljö, 
omgivning 

 P2, S2 5S 

 Människa – 
Manövrering 

 P1, S1  

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
Kommunikation 

 P2 Följ system som finns 

Södra/C-borr Teknisk - 
Material 

Avvikelsehanterin
gssystem finns. 

P2 Följ system 

 Människa – 
Manövrering 

 P1, S1  

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
Kommunikation 

 P2 Följ system som finns 

Södra/Borrsvarv Teknisk – 
Teknisk Funktion 

Trasig 
maskinkomponent 

P1  

 Teknisk - 
Material 

Avvikelsehanterin
gssystem finns. 

P2 Följ system 

 Människa – 
Manövrering 

 P1, S1  

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
Kommunikation 

 P2 Följ system som finns 

Södra/Pelarborrmaski
n 

Teknisk – 
Teknisk Funktion 

Trasig 
maskinkomponent 

P1  

 Teknisk - 
Material 

Avvikelsehanterin
gssystem finns. 

P2 Följ system 

 Människa – 
Manövrering 

 P1, S1  

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa -  P2 Följ system som finns 
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm Machining 
AB 

Verkstaden TBZ, SC, HE, PJ, PN, JÖ, KP, 
IT 

081105 1 

Aktivitet/ 
Delaktivitet 

Avvikelse Risk/ Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

Kommunikation 

Södra/Ryssvarv Teknisk – 
Teknisk Funktion 

Trasig 
maskinkomponent 

P1  

 Teknisk - 
Material 

Avvikelsehanterin
gssystem finns. 

P2 Följ system 

 Människa – 
Manövrering 

 P1, S1  

 Människa – 
Arbetsprocedur 

 P1, S1  

 Människa - 
Kommunikation 

 P2 Följ system som finns 

 

E.3.2 Sammanfattning 
Denna avvikelseanalys har analyserat den framtagna layouten som är indelad i tre delar (norra, 
mittersta och södra skeppet) där den allmänna arbetsmiljön samt de nya maskinerna och dess 
arbetsplatser är bedömda.  
 
De förslag på åtgärder som gruppen rekommenderar ska bli genomförda är: 

• Sätta upp speglar vid portarna samt andra ställen med skymd sikt där truckarna måste köra. 
• Saftblandare som visar att portarna är ur läge, dvs. inte helt öppen eller stängd. 
• Påkörningsskydd på pallställen. 
• Städa och torka upp efter truckar som varit utomhus och dragit med vatten och snö in i 

lokalerna. 
• Information och instruktioner om säkerhet. 
• Utforma rutiner och instruktioner för de nya maskinerna och dess arbetsplatser. 
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Bilaga F – Energianalys 

F.1 Inledning 
Denna analys har använts som en del av riskanalyserna av arbetsmiljön på Uddeholm Machining AB. 
De olika bedömningsnivåerna som har använts är: 
 
Tabell 1: Bedömningsnivåer 

S = Säkerhet 0 = Obetydlig risk 
H = Hälsa 1 = Acceptabel risk 
M = Miljö 2 = Viss risk, bör åtgärdas 
P = Produktion 3 = Allvarlig risk, måste åtgärdas 

F.2 Energianalys på ny krympningsstation 
Syftet med denna analys var att utreda vilka risker i form av energier som kommer finnas vid den nya 
krympningsstationen. Indelningen av arbetsplatsen gjordes enligt följande: 

• Arbetsplatsen/Allmänt 
• Krympställningen. 

 
Analysen gjordes den 15 september 2008 av:  
Therese Bäckström Zidohli (examensarbetare) 
Per Johansson (kontrollant) 
Kurt Persson (reparatör, lageransvarig) 
Peter Ward (säljare) 
Johnny Östlund (avsändning & packning) 

F.2.1 Resultat 
Resultatet av energianalysen redovisas i nedanstående tabell.  
 
Tabell 1: Energianalys krympningsstation 

Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm Machining 
AB 

Krympningsstation TBZ, PJ, PW, JÖ, KP 080915 1 

Block/Del Energi Risk/Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

Arbetsplatsen/Allmän
t 

Linjär rörelse, 
fordon - Truckar 

Påkörning, klämrisk, 
vibration, avgaser 

S3 H1, M1 När truck är igång får man ej vistas 
inom markerat område.  

Arbetsplatsen/Allmän
t 

Lagrat tryck, 
ånga genom 
upphettning 

Brännskador S3 H2 Skyddsutrustning. När föremål 
befinner sig på krympställning får 
man ej vistas inom markerat område. 

Arbetsplatsen/Allmän
t 

Värme & kyla, 
värmestrålning 
från container 
och ugn 

Brännskador S3 H3 Skyddsutrustning. När föremål 
befinner sig på krympställning eller 
ugnen öppnas får man ej vistas inom 
markerat område. 

Arbetsplatsen/Allmän
t 

Värme & kyla, 
varmt föremål 

Brännskador, 
brandrisk 

S3 H3 Rent och städat runt arbetsplatsen. 
Anvisad plats där varmt material ska 
stå som man kan låsa om.  

Arbetsplatsen/Allmän
t 

Människans 
rörelse 

Ramla, halka S2 Sandat och skottat på vintern. Rent 
runt omkring arbetsplatsen. 

Arbetsplatsen/Allmän
t  

Strålning, buller Hörselskador H2 Hörselskydd 
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm Machining 
AB 

Krympningsstation TBZ, PJ, PW, JÖ, KP 080915 1 

Block/Del Energi Risk/Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

Krympställning Gravitation, 
föremål på höjd 

Ramla ner, gå sönder S3 P1 När föremål befinner sig på 
krympställning får man ej vistas 
inom markerat område. Ett stålrör 
med fjäder och flagga för att man 
ska se att man ställer containern rätt 
på ställningen. 

Krympställning Lagrat tryck, 
vätska 

Halt, blött S1  

Krympställning Gravitation, 
personal på höjd 

Halka, ramla ner S1 Skyddstak över ställningen för att 
minska risken för snö och is på den.  

Krympställning Lagrat tryck, 
materialspänning
ar 

Container kan 
spricka 

S1 P1  

Krympställning Gravitation, 
kollapsande 
struktur 

Ställningen viker sig S0 P1  

Krympställning Linjär rörelse, 
hanterat material  

Fallande rör  S2 När föremål befinner sig på 
krympställning får man ej vistas 
inom markerat område. 

Krympställning Personal på höjd Stoppa i vattenrör i 
container, ramla ner 

S3 Ombyggnad, högre räcken och en 
stege alternativt höja upp trappan. 

F.2.2 Sammanfattning 
Denna energianalys har analyserat krympningsstationen för i- och urkrympning av rör i containers. 
Stationen innefattar området runt krympställningen från att man tar ut containern ur ugnen och sedan 
ställer den på ställningen till att den står på avkylning. 
 
De förslag på åtgärder som gruppen rekommenderar ska bli genomförda är: 

• Sätta upp en markering runt stationen där man inte får vistas när trucken är igång, material 
befinner sig på ställningen eller ugnen är öppen. 

• Skaffa en anvisad plats där varmt material (containers och rör) ska stå. Det ska gå att låsa om 
denna plats för att obehöriga inte ska kunna gå in där och skada sig. 

• Hörselskydd och skyddsutrustning 
• Sanda och skotta på vintern vid krympningsstationen och hålla rent och städat runtom.  
• Ett stålrör med fjäder i botten och flagga längst upp så att man kan se att man ställer 

containern rätt på ställningen. 
• Skyddstak över ställningen för att minska risken för snö och is på den. 
• Ombyggnad av ställningen. Högre räcken och en stege längst upp alternativt höja hela trappan. 

F.3 Energianalys på den nuvarande layouten 
Syftet med denna analys var att utreda vilka risker i form av energier som finns i den nuvarande 
verkstaden inför förändringen av layouten. Indelningen av arbetsplatsen gjordes enligt följande: 

• Norra skeppet 
• Mittersta skeppet 
• Södra skeppet 
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Analysen gjordes den 15 och 16 oktober 2008 av:  
Therese Bäckström Zidohli (examensarbetare) 
Mikael Björn (operatör planfräs) 
Staffan Carlsson (operatör svarv) 
Hans Elving (operatör arborrverk) 
Per Johansson (kontrollant) 
Per Nordwall (huvudskyddsombud) 
Kurt Persson (reparatör, lageransvarig) 
Peter Ward (säljare) 
Johnny Östlund (avsändning & packning). 

F.3.1 Resultat 
Resultatet av energianalysen redovisas i nedanstående tabell.  
 
Tabell 2: Energianalys på verkstaden 

Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm 
Machining AB 

Verkstaden TBZ, MB, SC, HE,PJ, PN KP, PW  081015-
081016 

1 

Block/Del Energi Risk/Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

Norra/Förråd Gravitation - Personal 
på höjd 

Fallskada S2 Lagerhanteringssystem 

 Gravitation - Föremål på 
höjd 

Fallande föremål S1, P1  

 Gravitation - 
Kollapsande struktur 

Pallställ - 
Personskador 

S2, P3, 
H2 

Påkörningsskydd 

 Gravitation - Hantering 
av föremål 

 S1, P1, 
M0 

 

 Linjär rörelse - Hanterat 
material 

 S1  

 Linjär rörelse - Fordon  S1  

Norra/Svetsbås Gravitation – Hantering 
av föremål 

 S1  

 Linjär rörelse – 
Flygande föremål 

”Svetsloppor” S3 Skyddsgardiner 

 Linjär rörelse – Hanterat 
material 

 S1  

 Lagrat tryck - Gas  S1  

 Elektrisk - Spänning  S1  

 Värme & kyla - Föremål  S1  

 Värme & kyla – Kemisk 
reaktion 

 S1  

 Brand & explosion – 
Brännbart material & 
vätskor 

Brännbart material 
pallar mm 

S3 Städa upp, 5S 

 Brand & explosion – 
Explosivt: material 

 S1  

 Kemisk påverkan - 
Giftigt 

 S1  
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm 
Machining AB 

Verkstaden TBZ, MB, SC, HE,PJ, PN KP, PW  081015-
081016 

1 

Block/Del Energi Risk/Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

 Strålning - 
Elektromagnetisk 

 S1  

 Strålning – Ljus inkl. 
infra och ultra 

svetsblänk S3 Skyddsgardiner 

 Diverse – Människans 
rörelse 

 S0  

 Diverse – Vassa kanter, 
spetsiga föremål 

 S1  

Norra/Karusell Gravitation – Personal 
på höjd 

 S1  

 Gravitation – Hantering 
av föremål 

 S3 Vändare 

 Linjär rörelse – Rörlig 
maskindel 

 S1  

 Linjär rörelse – 
Flygande föremål 

 S1  

 Linjär rörelse – Hanterar 
material 

 S3 Vändare 

 Roterande rörelse - 
Maskindel 

 S1  

 Elektrisk - Spänning  S1  

 Kemisk påverkan – 
Annan akut påverkan 

 S2  

 Strålning – Akustisk 
(buller) 

 S1 Hörselskydd 

 Strålning – Ljus inkl 
infra och ultra 

 S2, M2 Byt belysning 

 Diverse – Människans 
rörelse 

 S1  

 Diverse – Vassa kanter, 
spetsiga föremål 

 S1 Använd handskar 

Norra/Okuma LH55 Gravitation – Personal 
på höjd 

 S1  

 Gravitation – Föremål 
på höjd 

 S1  

 Gravitation – Hantering 
av föremål 

 S1  

 Linjär rörelse – Rörlig 
maskindel 

 S1  

 Linjär rörelse – 
Flygande föremål 

 S1  

 Linjär rörelse – Hanterat  S1  
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm 
Machining AB 

Verkstaden TBZ, MB, SC, HE,PJ, PN KP, PW  081015-
081016 

1 

Block/Del Energi Risk/Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

material 

 Roterande rörelse - 
Maskindel 

 S1  

 Roterande rörelse - 
Kraftöverföring 

 S1  

 Elektrisk - Spänning  S1  

 Strålning – Akustisk 
(buller) 

 S1 Hörselskydd 

 Strålning – Ljus inkl 
infra och ultra 

 S2, M2 Byt belysning 

 Diverse – Människans 
rörelse 

 S1  

 Diverse – Vassa kanter, 
spetsiga föremål 

 S1 Använd handskar 

 Diverse – Statisk 
belastning 

 S1  

Norra/Mazak svarv 

 

Gravitation – Personal 
på höjd 

 S1  

 Gravitation – Föremål 
på höjd 

 S1  

 Gravitation - Hantering 
av föremål 

 S1  

 Linjär rörelse – Rörlig 
maskindel 

 S1  

 Linjär rörelse – 
Flygande föremål 

 S1  

 Linjär rörelse – Hanterat 
material 

 S1  

 Roterande rörelse – 
Personal på höjd 

 S1  

 Roterande rörelse - 
Kraftöverföring 

 S1  

 Elektrisk – spänning  S1  

 Strålning – Akustisk 
(buller) 

 S1  

 Strålning – Ljus inkl. 
infra och ultra 

 S2, M2 Byt belysning 

 Diverse – Människans 
rörelse 

 S1  

 Diverse – Vassa kanter, 
spetsiga föremål 

 S1 Använd handskar 
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm 
Machining AB 

Verkstaden TBZ, MB, SC, HE,PJ, PN KP, PW  081015-
081016 

1 

Block/Del Energi Risk/Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

 Diverse – Statisk 
belastning 

 S1  

Norra/ Juaristi stora 
(arborrverk) 

Gravitation – Personal 
på höjd 

 S1  

 Gravitation – Föremål 
på höjd 

 S1  

 Gravitation – Hantering 
av föremål 

 S3, M3 Vändare 

 Linjär rörelse – Rörlig 
maskindel 

 S1  

 Linjär rörelse – 
Flygande föremål 

 S1  

 Roterande rörelse - 
Maskindel 

 S1  

 Roterande rörelse - 
Kraftöverföring 

 S1  

 Elektrisk - Spänning  S1  

 Strålning – Akustisk 
(buller) 

 S1 Hörselskydd 

 Strålning – Ljus inkl 
infra och ultra 

 S2, M2 Byt belysning 

 Diverse – Människans 
rörelse 

 S1  

 Diverse – Vassa kanter, 
spetsiga föremål 

 S1 Använd handskar 

 Diverse – Statisk 
belastning 

 S1  

Norra/ Juaristi lilla 
(arborrverk) 

Gravitation – Personal 
på höjd 

 S1  

 Gravitation – Föremål 
på höjd 

 S1  

 Gravitation – Hantering 
av föremål 

 S3, M3 Vändare 

 Linjär rörelse – Rörlig 
maskindel 

 S1  

 Linjär rörelse – 
Flygande föremål 

 S1  

 Roterande rörelse - 
Maskindel 

 S1  

 Roterande rörelse - 
Kraftöverföring 

 S1  

 Elektrisk - Spänning  S1  



Bilaga F 

7 
 

Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm 
Machining AB 

Verkstaden TBZ, MB, SC, HE,PJ, PN KP, PW  081015-
081016 

1 

Block/Del Energi Risk/Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

 Strålning – Akustisk 
(buller) 

 S1 Hörselskydd 

 Strålning – Ljus inkl 
infra och ultra 

 S2, M2 Byt belysning 

 Diverse – Människans 
rörelse 

 S1  

 Diverse – Vassa kanter, 
spetsiga föremål 

 S1 Använd handskar 

 Diverse – Statisk 
belastning 

 S1  

Norra/Behringer 
(såg) 

Linjär rörelse – Rörlig 
maskindel 

 S1  

 Roterande rörelse - 
Maskindel 

 S1  

 Roterande rörelse - 
Valsar 

 S1  

 Elektrisk - Spänning  S1  

 Strålning – Akustisk 
(buller) 

 S1 Hörselskydd 

 Strålning – Ljus inkl 
infra och ultra 

 S2, M2 Byt belysning 

 Diverse – Människans 
rörelse 

 S1  

 Diverse – Vassa kanter, 
spetsiga föremål 

  Använd handskar 

Dela pena 
(heningsapparat) 

Gravitation – Personal 
på höjd 

Vid stora containers 
står operatören på en 
stege som står på 
pallar, fallrisk 

S3, M3 Byt ut heningsapparat 

 Gravitation – Hantering 
av föremål  

 S2, M3 Vändare 

 Linjär rörelse – Rörlig 
maskindel 

 S1  

 Linjär rörelse – 
Flygande föremål 

 S1  

 Roterande rörelse - 
Maskindel 

 S1  

 Elektrisk - spänning  S1  

 Kemisk påverkan - 
Giftigt 

 S1  

 Strålning – Akustisk 
(buller) 

 S0 Hörselskydd 
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm 
Machining AB 

Verkstaden TBZ, MB, SC, HE,PJ, PN KP, PW  081015-
081016 

1 

Block/Del Energi Risk/Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

 Strålning – Ljus inkl 
infra och ultra 

 S2, M2 Byt belysning 

 Diverse – Människans 
rörelse 

 S2  

Norra/Okuma LH35 Gravitation – Föremål 
på höjd 

 S1  

 Gravitation – Hantering 
av föremål 

 S1  

 Linjär rörelse – Rörlig 
maskindel 

 S1  

 Linjär rörelse – 
Flygande föremål 

 S1  

 Linjär rörelse – Hanterat 
material 

 S1  

 Roterande rörelse - 
Maskindel 

 S1  

 Roterande rörelse - 
Kraftöverföring 

 S1  

 Elektrisk – Spänning  S1  

 Strålning – Akustisk 
(buller) 

 S1 Hörselskydd 

 Strålning – Ljus inkl 
infra och ultra 

 S2, M2  Byt belysning 

 Diverse – Människans 
rörelse 

 S1  

 Diverse – Vassa kanter, 
spetsiga föremål 

 S1 Använd handskar 

Norra/Nakamura Gravitation – Föremål 
på höjd 

 S1  

 Gravitation – Hantering 
av föremål 

 S1  

 Linjär rörelse – Rörlig 
maskindel 

 S1  

 Linjär rörelse – 
Flygande föremål 

 S1  

 Linjär rörelse – Hanterat 
material 

 S1  

 Roterande rörelse - 
Maskindel 

 S1  

 Roterande rörelse - 
Kraftöverföring 

 S1  

 Elektrisk - Spänning  S1  
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm 
Machining AB 

Verkstaden TBZ, MB, SC, HE,PJ, PN KP, PW  081015-
081016 

1 

Block/Del Energi Risk/Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

 Strålning - Akustisk 
(buller) 

 S1 Hörselskydd 

 Strålning - Ljus inkl. 
infra och ultra 

 S2, M2 Byt belysning 

 Diverse - Människans 
rörelse 

 S1  

 Diverse - Vassa kanter, 
spetsiga föremål 

 S1 Använd handskar 

 Diverse - Statisk 
belastning 

 S1  

Norra/Borrsvarv Gravitation - Hantering 
av material 

 S1  

 Linjär rörelse - Rörlig 
maskindel 

 S1  

 Linjär rörelse - 
Flygande föremål 

 S1  

 Roterande rörelse - 
Maskindel 

 S1  

 Roterande rörelse - 
Kraftöverföring 

 S1  

 Elektrisk - Spänning  S1  

 Strålning - Akustisk 
(buller) 

 S1 Hörselskydd 

 Strålning - Ljus inkl. 
infra och ultra 

 S2, M2 Byt belysning 

 Diverse - Vassa kanter, 
spetsiga föremål 

 S1 Använd handskar 

Norra/Gildemeister Gravitation - Hantering 
av material 

 S1  

 Linjär rörelse - Rörlig 
maskindel 

 S1  

 Linjär rörelse - 
Flygande föremål 

 S1  

 Roterande rörelse - 
Maskindel 

 S1  

 Roterande rörelse - 
Kraftöverföring 

 S1  

 Elektrisk - Spänning  S1  

 Strålning - Akustisk 
(buller) 

 S1 Hörselskydd 

 Strålning - Ljus inkl. 
infra och ultra 

 S2, M2 Byt belysning 
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm 
Machining AB 

Verkstaden TBZ, MB, SC, HE,PJ, PN KP, PW  081015-
081016 

1 

Block/Del Energi Risk/Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

 Diverse - Människans 
rörelse 

 S1  

 Diverse - Vassa kanter, 
spetsiga föremål 

 S1 Använd handskar 

Norra/Pelarborrmas
kin 

Gravitation - Personal 
på höjd 

 S1  

 Gravitation - Hantering 
av föremål 

 S1  

 Linjär rörelse - Rörlig 
maskindel 

 S1  

 Linjär rörelse - 
Flygande föremål 

 S1  

 Roterande rörelse - 
Maskindel 

 S1  

 Elektrisk - Spänning  S1  

 Strålning - Ljus inkl. 
infra och ultra 

 S2,P2 Byt belysning 

 Strålning - Akustisk 
(buller) 

 S2 Hörselskydd  

 Diverse - Människans 
rörelse 

 S1  

 Diverse - Vassa kanter, 
spetsiga föremål 

 S1 Använd handskar 

Mittersta/AJV Gravitation – Hantering 
av material 

Tappar material S1  

 Linjär rörelse – Rörlig 
maskindel 

Köra med öppen 
maskin 

S1  

 Linjär rörelse – 
Flygande föremål 

Köra med öppen 
maskin 

S1  

 Roterande rörelse – 
Maskindel 

Köra med öppen 
maskin 

S1  

 Värme & kyla – Kemisk 
reaktion 

Allergi mot 
skärvätska 

H1 Använd handskar 

 Strålning – Akustisk 
(buller) 

Buller (maskin/bås) H2 Hörselskydd 

 Strålning – Ljus inkl. 
infra och ultra 

Belysning H1, P1  

 Diverse – Människans 
rörelse 

Klättra i maskin S1  

 Diverse – Vassa kanter, 
spetsiga föremål 

Vassa kanter på 
material 

S1 Använd handskar 

Mittersta/Öppna Linjär rörelse – Fordon Truckkörning S2 Hastighetsreglering 
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm 
Machining AB 

Verkstaden TBZ, MB, SC, HE,PJ, PN KP, PW  081015-
081016 

1 

Block/Del Energi Risk/Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

ytor 

 Strålning – Akustisk 
(buller) 

Buller H2 Hörselskydd 

 Strålning – Ljus inkl. 
infra och ultra 

Belysning H1, P1 Punktbelysning 

Mittersta/Pallställ Gravitation – Föremål 
på höjd 

Rasrisk S1 Noggrann uppställning 

 Gravitation – 
Kollapsande struktur 

Ställen viker sig S1  

 Gravitation – Hantering 
av material 

Material faller S1 Stå inte under ställ 

 Linjär rörelse – Fordon Truckhantering S1 Försiktighet i trafik 

 Diverse – Människans 
rörelse 

Klättra i stället S1 Undvik att klättra 

 Diverse – Vassa kanter, 
spetsiga föremål 

Vassa kanter på 
material 

S1 Använd handskar 

Mittersta/FJV Gravitation – Hantering 
av material 

Tappar material S1  

 Linjär rörelse – Rörlig 
maskindel 

Köra med öppen 
maskin 

S1  

 Linjär rörelse – 
Flygande föremål 

Köra med öppen 
maskin 

S1  

 Roterande rörelse – 
Maskindel 

Köra med öppen 
maskin 

S1  

 Värme & kyla – Kemisk 
reaktion 

Allergi mot 
skärvätska 

H1 Använd handskar 

 Strålning – Akustisk 
(buller) 

Buller (maskin/bås) H2 Hörselskydd 

 Strålning – Ljus inkl. 
infra och ultra 

Belysning H1, P1 Byt belysning 

 Diverse – Människans 
rörelse 

Klättra i maskin S1  

 Diverse – Vassa kanter, 
spetsiga föremål 

Vassa kanter på 
material 

S1 Använd handskar 

Mittersta/FH6800 Gravitation – Hantering 
av material 

Tappar material S1  

 Linjär rörelse – Rörlig 
maskindel 

Köra med öppen 
maskin 

S1  

 Linjär rörelse – 
Flygande föremål 

Köra med öppen 
maskin 

S1  

 Roterande rörelse – 
Maskindel 

Köra med öppen 
maskin 

S1  
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm 
Machining AB 

Verkstaden TBZ, MB, SC, HE,PJ, PN KP, PW  081015-
081016 

1 

Block/Del Energi Risk/Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

 Värme & kyla – Kemisk 
reaktion 

Allergi mot 
skärvätska 

H1 Använd handskar 

 Strålning – Akustisk 
(buller) 

Buller (maskin/bås) H2 Hörselskydd 

 Strålning – Ljus inkl. 
infra och ultra 

Belysning H1, P1 Byt belysning 

 Diverse – Människans 
rörelse 

Klättra i maskin S1  

 Diverse – Vassa kanter, 
spetsiga föremål 

Vassa kanter på 
material 

S1 Använd handskar 

Mittersta/Willy 
Degen 

Gravitation – Hantering 
av material 

Tappar material S1  

 Roterande rörelse – 
Maskindel 

Kläder fastnar i borr S1  

 Strålning – Akustisk 
(buller) 

Buller H2 Hörselskydd 

 Diverse – Vassa kanter, 
spetsiga föremål 

Vassa kanter på 
material 

S1 Använd handskar 

Södra/rätSAJO Gravitation - Hantering 
av föremål 

 S1  

 Linjär rörelse - Rörlig 
maskindel 

 S1  

 Linjär rörelse - 
Flygande föremål 

 S1  

 Linjär rörelse - Hanterat 
material 

 S1  

’ Roterande rörelse - 
Maskindel 

 S1  

 Roterande rörelse - 
Kraftöverföring 

 S1  

 Lagrat tryck - Vätska  S1  

 Elektrisk - Spänning  S1  

 Värme & Kyla - 
Föremål 

 S1  

 Diverse - Människans 
rörelse 

 S1  

 Diverse - Vassa kanter, 
spetsiga föremål 

 S1  

Södra/kurvSAJO Gravitation - Hantering 
av föremål 

 S1  

 Linjär rörelse - Rörlig 
maskindel 

 S1  
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm 
Machining AB 

Verkstaden TBZ, MB, SC, HE,PJ, PN KP, PW  081015-
081016 

1 

Block/Del Energi Risk/Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

 Linjär rörelse - 
Flygande föremål 

 S1  

 Linjär rörelse - Hanterat 
material 

 S1  

’ Roterande rörelse - 
Maskindel 

 S1  

 Roterande rörelse - 
Kraftöverföring 

 S1  

 Lagrat tryck - Vätska  S1  

 Elektrisk - Spänning  S1  

 Värme & Kyla - 
Föremål 

 S1  

 Diverse - Människans 
rörelse 

 S1  

 Diverse - Vassa kanter, 
spetsiga föremål 

 S1  

Södra/Abene Gravitation - Föremål på 
höjd 

 S1  

 Gravitation - Hantering 
av föremål 

 S1  

 Linjär rörelse - Rörlig 
maskindel 

 S1  

 Linjär rörelse - 
Flygande föremål 

 S1  

 Roterande rörelse - 
Maskindel 

 S1  

 Elektrisk - Spänning  S1  

 Strålning - Akustisk 
(buller) 

 S1 Hörselskydd  

 Diverse - Människans 
rörelse 

 S1  

 Diverse - Vassa kanter, 
spetsiga föremål 

 S1 Använd handskar 

Södra/Periferislip 
DANOBAT 

Gravitation - Personal 
på höjd 

Klättrar på bord S1  

 Gravitation - Föremål på 
höjd 

Trav, material S1, P1  

 Gravitation - Hantering 
av material 

Trav, material S1, P1  

 Gravitation - 
Kollapsande struktur 

pallställ S1, H1, 
P1 
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm 
Machining AB 

Verkstaden TBZ, MB, SC, HE,PJ, PN KP, PW  081015-
081016 

1 

Block/Del Energi Risk/Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

 Linjär rörelse - Rörlig 
maskindel 

Bordsrörelse S1, P1  

 Roterande rörelse - 
Kraftöverföring 

Bordsrörelse S1, P1  

 Linjär rörelse - 
Flygande föremål 

Vattensprut H1, M1, 
P1 

 

 Linjär rörelse - Hanterat 
material 

Lyft mm S1, H1, 
P1 

 

 Linjär rörelse - Fordon truck S2, H1, 
M1, P1 

Sänk hastigheten 

 Linjär rörelse - 
Vibration 

mutterdragare S1, H1, 
M1, P1 

 

 Roterande rörelse - 
Maskindel 

spindelrotation S1, P1  

 Roterande rörelse - 
Vibration 

maskin H0  

 Elektrisk - Spänning  S0, H0  

 Elektrisk - Batteri Laddstation S1, H1, 
M1 

 

 Värme & kyla - Ånga & 
gas 

laddstation S1, H1, 
M1 

 

 Brand & explosion - 
Brännbart material & 
vätskor 

Pallar H1  

 Kemisk påverkan - 
Giftigt 

Kylvatten och oljor H1, M1, 
P1 

 

 Strålning - Akustisk 
(buller) 

Maskinbuller H1 Hörselskydd 

 Strålning - 
Elektromagnetisk 

Magneter?   

 Diverse - Vassa kanter, 
spetsiga föremål 

material S1, H1, 
P1 

Använd handskar 

 Elektrisk - Magnetfält Dator, 
operatörsskärm 

H1  

Södra/Segmentslip 
REFORM 

Gravitation - Personal 
på höjd 

Klättrar på bord S1  

 Gravitation - Föremål på 
höjd 

Trav, material S1, P1  

 Gravitation - Hantering 
av material 

Trav, material S1, P1  

 Gravitation - 
Kollapsande struktur 

pallställ S1, H1, 
P1 
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm 
Machining AB 

Verkstaden TBZ, MB, SC, HE,PJ, PN KP, PW  081015-
081016 

1 

Block/Del Energi Risk/Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

 Linjär rörelse - Rörlig 
maskindel 

Bordsrörelse S1, P1  

 Roterande rörelse - 
Kraftöverföring 

Bordsrörelse S1, P1  

 Linjär rörelse - 
Flygande föremål 

Vattensprut H1, M1, 
P1 

 

 Linjär rörelse - Hanterat 
material 

Lyft mm S1, H1, 
P1 

 

 Linjär rörelse - Fordon truck S2, H1, 
M1, P1 

 

 Linjär rörelse - 
Vibration 

mutterdragare S1, H1, 
M1, P1 

 

 Roterande rörelse - 
Maskindel 

spindelrotation S1, P1  

 Roterande rörelse - 
Vibration 

maskin H0  

 Elektrisk - Spänning  S0, H0  

 Elektrisk - Batteri Laddstation S1, H1, 
M1 

 

 Värme & kyla - Ånga & 
gas 

laddstation S1, H1, 
M1 

 

 Brand & explosion - 
Brännbart material & 
vätskor 

Pallar H1  

 Kemisk påverkan - 
Giftigt 

Kylvatten och oljor H1, M1, 
P1 

 

 Strålning - Akustisk 
(buller) 

Maskinbuller H1  

 Strålning - 
Elektromagnetisk 

Magneter?   

 Diverse - Vassa kanter, 
spetsiga föremål 

material S1, H1, 
P1 

 

 Elektrisk - Magnetfält Dator, 
operatörsskärm 

H1  

Södra/Planfräs 
SORALUSE 

Gravitation - Personal 
på höjd 

Klättrar på bord S1  

 Gravitation - Föremål på 
höjd 

Trav, material S1, P1  

 Gravitation - Hantering 
av material 

Trav, material S1, P1  

 Gravitation - 
Kollapsande struktur 

pallställ S1, H1, 
P1 
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm 
Machining AB 

Verkstaden TBZ, MB, SC, HE,PJ, PN KP, PW  081015-
081016 

1 

Block/Del Energi Risk/Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

 Linjär rörelse - Rörlig 
maskindel 

Bordsrörelse S1, P1  

 Roterande rörelse - 
Kraftöverföring 

Bordsrörelse S1, P1  

 Linjär rörelse - 
Flygande föremål 

Vattensprut H1, M1, 
P1 

 

 Linjär rörelse - Hanterat 
material 

Lyft mm S1, H1, 
P1 

 

 Linjär rörelse - Fordon truck S2, H1, 
M1, P1 

 

 Linjär rörelse - 
Vibration 

mutterdragare S1, H1, 
M1, P1 

 

 Roterande rörelse - 
Maskindel 

spindelrotation S1, P1  

 Roterande rörelse - 
Vibration 

maskin H0  

 Elektrisk - Spänning  S0, H0  

 Elektrisk - Batteri Laddstation S1, H1, 
M1 

 

 Värme & kyla - Ånga & 
gas 

laddstation S1, H1, 
M1 

 

 Brand & explosion - 
Brännbart material & 
vätskor 

Pallar H1  

 Kemisk påverkan - 
Giftigt 

Kylvatten och oljor H1, M1, 
P1 

 

 Strålning - Akustisk 
(buller) 

Maskinbuller H1  

 Strålning - 
Elektromagnetisk 

Magneter?   

 Diverse - Vassa kanter, 
spetsiga föremål 

material S1, H1, 
P1 

 

 Elektrisk - Magnetfält Dator, 
operatörsskärm 

H1  

Södra/Paketering Gravitation - Föremål på 
höjd 

Pallar, bräder, 
travers 

S1  

 Brand & explosion - 
Bränt material & 
vätskor 

Pallar, bräder, 
travers 

S1  

 Gravitation - Hantering 
av material 

material S1  

 Diverse - Vassa kanter, material S1  
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm 
Machining AB 

Verkstaden TBZ, MB, SC, HE,PJ, PN KP, PW  081015-
081016 

1 

Block/Del Energi Risk/Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

spetsiga föremål 

 Linjär rörelse - Rörlig 
maskindel 

Såg, press, spikpistol S1  

 Roterande rörelse - 
Maskindel 

Såg, press, spikpistol S1  

 Roterande rörelse - 
Kraftöverföring 

Såg, press, spikpistol S1  

 Strålning - Akustisk 
(buller) 

Såg, press, spikpistol S1 Hörselskydd 

 Linjär rörelse - Rörlig 
maskindel 

Telfer, travers S1  

 Linjär rörelse - 
Flygande föremål 

Sågspån, diverse 
material 

S0  

 Linjär rörelse - Fordon truck S2 Sänka hastigheten 

 Strålning - Akustisk 
(buller) 

truck S2 Sänka hastigheten 

 Linjär rörelse - 
Vibration 

Slip mm S1  

 Lagrat tryck - Vätska Färg för 
sprickindikering 

H1, M1  

 Värme & kyla -Vätskor 
& smältor 

Färg för 
sprickindikering 

H1, M1  

 Värme & kyla - Ånga & 
gas 

Färg för 
sprickindikering 

H1, M1  

 Brand & explosion - 
Brännbart material & 
vätskor 

Färg för 
sprickindikering 

H1, M1  

 Kemisk påverkan - 
Giftigt 

Färg för 
sprickindikering 

H1, M1  

 Elektrisk - Spänning Maskiner, vägguttag S0  

 Elektrisk - Magnetfält dator S0  

Södra/Slussen Gravitation - Personal 
på höjd 

stege S1, H1  

 Gravitation - Föremål på 
höjd 

Container för 
urkrympning 

S1, P1  

 Gravitation - 
Kollapsande struktur 

Container för 
urkrympning 

S1, P1  

 Gravitation - Hantering 
av material 

vatten S0  

 Linjär rörelse - Rörlig 
maskindel 

Vagn till ugn S1  
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm 
Machining AB 

Verkstaden TBZ, MB, SC, HE,PJ, PN KP, PW  081015-
081016 

1 

Block/Del Energi Risk/Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

 Linjär rörelse - 
Flygande föremål 

vatten S0, M0  

 Linjär rörelse - Fordon truck S1, H1, 
M1 

 

 Lagrat tryck - Ånga 
genom upphettning 

ånga H1  

 Lagrat tryck - 
Materialspänningar 

container S1, P1  

 Elektrisk - Ström 
(induktiv lagring & 
värme) 

ugn S0  

 Värme & kyla - Föremål ugn S1, H1, 
M1 

 

 Värme & kyla - Ånga & 
gas 

ugn S1, H1, 
M1 

 

 Brand & explosion - 
Bränt material & 
vätskor 

pallar S0  

 Strålning - Akustisk 
(buller) 

truck S2 Sänka hastigheten, 
hörselskydd 

 Diverse - Vassa kanter, 
spetsiga föremål 

material H1 Använd handskar 

F.3.2 Sammanfattning 
Denna energianalys har analyserat den nuvarande verkstaden som är indelad i tre delar (norra, 
mittersta och södra skeppet) där den allmänna arbetsmiljön och varje enskild maskin är bedömd.  
 
De förslag på åtgärder som gruppen rekommenderar ska bli genomförda är: 

• Ett lagerhanteringssystem ska införas där man ser vart varje detalj i lagret finns så att man 
slipper leta och klättra i pallställen. 

• Påkörningsskydd på pallställen så de inte blir skadade lika lätt. 
• Skyddsgardiner runt svetsbåset. 
• Städa upp i verkstaden. 
• Köpa in en containervändare. 
• Byta belysning så att det blir ljusare i verkstaden. 
• Personalen ska använda skyddshandskar och hörselskydd. 
• Byta ut heningsapparaten. 
• Reglera hastigheten på truckarna inomhus och vidta mer försiktighet i trafiken inomhus. 

F.4 Energianalys på framtagen layout 
Syftet med denna analys var att utreda vilka risker i form av energier som finns i den framtagna 
layouten och dess nya arbetsplatser. Indelningen av arbetsplatsen gjordes enligt följande: 

• Norra skeppet 
• Mittersta skeppet 
• Södra skeppet 
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Analysen gjordes den 21 oktober 2008 av:  
Therese Bäckström Zidohli (examensarbetare) 
Staffan Carlsson (operatör svarv) 
Hans Elving (operatör arborrverk) 
Per Johansson (kontrollant) 
Per Nordwall (huvudskyddsombud) 
Kurt Persson (reparatör, lageransvarig) 
Johnny Östlund (avsändning & packning). 

F.4.1 Resultat 
Resultatet av energianalysen redovisas i nådanstående tabell. 
 
Tabell 3: Energianalys på verkstaden 

Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm Machining 
AB 

Verkstaden TBZ, SC, HE, PJ, PN, KP, JÖ 081021 1 

Block/Del Energi Risk/Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

Norra/Kontrollrum Gravitation - 
Föremål på 
höjd 

 S1  

 Gravitation - 
Hantering av 
föremål 

 S1  

 Linjär rörelse 
- Rörlig 
maskindel 

 S1  

 Linjär rörelse 
- Hanterat 
material 

 S1  

 Linjär rörelse 
- Fordon 

 S1  

 Linjär rörelse 
- Vibration 

 S1  

 Elektrisk - 
Spänning 

 S1  

 Brand & 
explosion - 
Brännbart 
material & 
vätskor 

 S1  

 Diverse - 
Människans 
rörelse 

 S1  

 Diverse - 
Vassa kanter, 
spetsiga 
föremål 

 S1  

Norra/Allmänt Linjär rörelse 
- Fordon 

Trucktrafik i hela 
lokalen 

S1  
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm Machining 
AB 

Verkstaden TBZ, SC, HE, PJ, PN, KP, JÖ 081021 1 

Block/Del Energi Risk/Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

Norra/Pallställ Gravitation - 
Personal på 
höjd 

 S2, M2 Lagerhanteringssystem 

 Gravitation - 
Föremål på 
höjd 

 S1  

 Gravitation - 
Kollapsande 
struktur 

 S2, M2 Påkörningsskydd 

 Gravitation - 
Hantering av 
föremål 

 S1  

 Linjär rörelse 
- Hanterat 
material 

 S1  

 Linjär rörelse 
- Fordon 

 S1  

 Roterande 
rörelse - 
Maskindel 

 S1  

 Roterande 
rörelse - 
Vibration 

 S1  

 Elektrisk - 
Spänning 

 S1  

 Värme & 
Kyla - 
Föremål 

 S1 5S 

 Brand & 
explosion - 
Brännbart 
material & 
vätskor 

 S1  

 Kemisk 
påverkan - 
Giftigt 

 S2 Följ skydds-
användningsinstruktionerna. 

 Diverse - 
Människans 
rörelse 

 S1  

 Diverse - 
Vassa kanter, 
spetsiga 
föremål 

 S1  

Norra/Ny ugn Gravitation - 
Personal på 
höjd 

 S1  
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm Machining 
AB 

Verkstaden TBZ, SC, HE, PJ, PN, KP, JÖ 081021 1 

Block/Del Energi Risk/Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

 Gravitation - 
Hantering av 
föremål 

 S1  

 Linjär rörelse 
- Rörlig 
maskindel 

 S1  

 Linjär rörelse 
- Hanterat 
material 

 S1  

 Linjär rörelse 
- Fordon 

 M2  

 Roterande 
rörelse - 
Maskindel 

 S1  

 Elektrisk - 
Spänning 

 S1  

 Värme & 
Kyla - 
Föremål 

 S1  

 Diverse - 
Människans 
rörelse 

 S1  

 Diverse - 
Vassa kanter, 
spetsiga 
föremål 

 S1  

Norra/Nuvarande ugn Gravitation - 
Personal på 
höjd 

 S1  

 Gravitation - 
Hantering av 
föremål 

 S1  

 Linjär rörelse 
- Rörlig 
maskindel 

 S1  

 Linjär rörelse 
- Hanterat 
material 

 S1  

 Linjär rörelse 
- Fordon 

 S1  

 Roterande 
rörelse - 
Maskindel 

 S1  

 Elektrisk - 
Spänning 

 S1  
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm Machining 
AB 

Verkstaden TBZ, SC, HE, PJ, PN, KP, JÖ 081021 1 

Block/Del Energi Risk/Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

 Värme & 
Kyla - 
Föremål 

 S1  

 Diverse - 
Människans 
rörelse 

 S1  

 Diverse - 
Vassa kanter, 
spetsiga 
föremål 

 S1  

Norra/Krympningsstä
llning 

Lagrat tryck, 
ånga genom 
upphettning 

Brännskador S3 H2 Skyddsutrustning. När 
föremål befinner sig på 
krympställning får man ej 
vistas inom markerat område. 

 Värme & 
kyla, 
värmestrålnin
g från 
container och 
ugn 

Brännskador S3 H3 Skyddsutrustning. När 
föremål befinner sig på 
krympställning eller ugnen 
öppnas får man ej vistas inom 
markerat område. 

 Värme & 
kyla, varmt 
föremål 

Brännskador, brandrisk S3 H3 Rent och städat runt 
arbetsplatsen. Anvisad plats 
där varmt material ska stå 
som man kan låsa om.  

 Gravitation, 
föremål på 
höjd 

Ramla ner, gå sönder S3 P1 När föremål befinner sig på 
krympställning får man ej 
vistas inom markerat område. 
Ett stålrör med fjäder och 
flagga för att man ska se att 
man ställer containern rätt på 
ställningen. 

 Lagrat tryck, 
vätska 

Halt, blött S1  

 Gravitation, 
personal på 
höjd 

Halka, ramla ner S1  

 Lagrat tryck, 
materialspänn
ingar 

Container kan spricka S1 P1  

 Gravitation, 
kollapsande 
struktur 

Ställningen viker sig S0 P1  

 Linjär rörelse, 
hanterat 
material  

Fallande rör  S2 När föremål befinner sig på 
krympställning får man ej 
vistas inom markerat område. 

 Personal på 
höjd 

Stoppa i vattenrör i 
container, ramla ner 

S3 Ombyggnad, högre räcken 
och en stege alternativt höja 
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm Machining 
AB 

Verkstaden TBZ, SC, HE, PJ, PN, KP, JÖ 081021 1 

Block/Del Energi Risk/Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

upp trappan. 

Norra/Ny svarv 
(Proking) 

Gravitation - 
Hantering av 
föremål 

 S1  

 Linjär rörelse 
- Rörlig 
maskindel 

 S1  

 Linjär rörelse 
- Flygande 
föremål 

 S1  

 Roterande 
rörelse - 
Maskindel 

 S1  

 Elektrisk - 
Spänning 

 S1  

 Diverse - 
Vassa kanter, 
spetsiga 
föremål 

 S1  

Norra/Containervänd
are 

Gravitation - 
Föremål på 
höjd 

 S1  

 Gravitation - 
Hantering av 
föremål 

 S1  

 Linjär rörelse 
- Rörlig 
maskindel 

 S1  

 Linjär rörelse 
- Hanterat 
material 

 S1  

 Roterande 
rörelse - 
Maskindel 

 S1  

 Roterande 
rörelse - 
Kraftöverföri
ng 

 S1  

 Lagrat tryck - 
Vätska 

Hydraulik S1  

 Elektrisk - 
Spänning 

 S1  

Norra/Nytt arborrverk Gravitation - 
Personal på 
höjd 

 S1  
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm Machining 
AB 

Verkstaden TBZ, SC, HE, PJ, PN, KP, JÖ 081021 1 

Block/Del Energi Risk/Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

 Gravitation - 
Föremål på 
höjd 

 S1  

 Gravitation - 
Hantering av 
föremål 

 S1  

 Linjär rörelse 
- Rörlig 
maskindel 

 S1  

 Linjär rörelse 
- Flygande 
föremål 

 S1  

 Linjär rörelse 
- Hanterat 
material 

 S1  

 Linjär rörelse 
- Fordon 

 S1  

 Roterande 
rörelse - 
Maskindel 

 S1  

 Elektrisk - 
Spänning 

 S1  

 Diverse - 
Vassa kanter, 
spetsiga 
föremål 

 S1  

Mittersta/SAJO Gravitation - 
Hantering av 
föremål 

 S1  

 Linjär rörelse 
- Rörlig 
maskindel 

 S1  

 Linjär rörelse 
- Flygande 
föremål 

 S1  

 Linjär rörelse 
- Hanterat 
material 

 S1  

’ Roterande 
rörelse - 
Maskindel 

 S1  

 Roterande 
rörelse - 
Kraftöverföri
ng 

 S1  
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm Machining 
AB 

Verkstaden TBZ, SC, HE, PJ, PN, KP, JÖ 081021 1 

Block/Del Energi Risk/Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

 Lagrat tryck - 
Vätska 

 S1  

 Elektrisk - 
Spänning 

 S1  

 Värme & 
Kyla - 
Föremål 

 S1  

 Diverse - 
Människans 
rörelse 

 S1  

 Diverse - 
Vassa kanter, 
spetsiga 
föremål 

 S1  

Södra/ Allmänt Gravitation - 
Personal på 
höjd 

 S1  

 Gravitation - 
Föremål på 
höjd 

 S1  

 Gravitation - 
Hantering av 
föremål 

 S1  

 Linjär rörelse 
- Rörlig 
maskindel 

 S1,H0  

 Linjär rörelse 
- Flygande 
föremål 

 S1,H0  

 Linjär rörelse 
- Hanterat 
material 

 S1,H0  

 Linjär rörelse 
- Fordon 

 S1,H0  

 Roterande 
rörelse - 
Maskindel 

 S1  

 Roterande 
rörelse - 
Kraftöverföri
ng 

 S1  

 Roterande 
rörelse - 
Valsar 

 S1  

 Elektrisk -  S0,H0  
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Företag, avd., etc. Objekt  Gjord av Datum Sida 

Uddeholm Machining 
AB 

Verkstaden TBZ, SC, HE, PJ, PN, KP, JÖ 081021 1 

Block/Del Energi Risk/Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

Spänning 

 Värme & 
Kyla - 
Föremål 

 H1  

 Diverse - 
Människans 
rörelse 

 S1  

 Diverse - 
Vassa kanter, 
spetsiga 
föremål 

 S1  

F.4.2 Sammanfattning 
Denna energianalys har analyserat den framtagna layouten som är indelad i tre delar (norra, mittersta 
och södra skeppet) där den allmänna arbetsmiljön samt de nya maskinerna och dess arbetsplatser är 
bedömda.  
 
De förslag på åtgärder som gruppen rekommenderar ska bli genomförda är: 

• Sätta upp en markering runt krympningsstationen där man inte får vistas när trucken är igång, 
material befinner sig på ställningen eller ugnen är öppen. 

• Ett stålrör med fjäder i botten och flagga längst upp placerad längst bak på 
krympningsställningen så att man kan se att man ställer containern rätt på ställningen. 

• Ombyggnad av krympningsställningen. Högre räcken och en stege längst upp. Alternativt höja 
upp hela trappan. 

• Lagerhanteringssystem som visar vart material står i pallställen så att man slipper leta och 
klättra på ställen för att hitta det som söks. 

• Påkörningsskydd på pallställ. 
• Följ skyddsanvändningsinstruktioner. 
• 5S 
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Bilaga G – Offerter 
 

G.1 Pallställ 
Sidan 1 av 1 
13 oktober 2008 
Offert OBJ8241 
S-333 33 SMÅLANDSSTENAR 
TEL +46 (0) 371-340 00 FAX +46 (0) 371-312 25 
E-MAIL info@eab.se INTERNET www.eab.se 
 
Verkstadsföretaget 
Hagfors 
Er referens: Therese Bäckström Zidohli 
Vår referens: Björn Jonsson 070-346 62 22 
__________________________________________________________________________ 
Vi tackar för Er förfrågan och har nöjet att offerera EAB Lagerinredning. 
 
Pos. 1. EAB Pallställ. 
2 st enkelställ bestående av totalt 8 sektioner 1850 mm. 
 
Höjd: 3500 mm. 
Djup: 1100 mm. 
Längd: xxxx mm. 
 
5 bärande plan i samtliga sektioner dimensionerade för 1000 kg/ppl. 
Gaveltyp: 8 ton försedd med stosfotplatta som förankras i betonggolv med 2 st M10x90 mm 
expanderbult. 
 
Inklusive: 
Vertikala genomföringsskydd – golvfäste + 2 st balkfästen per rörstag 40x40x1,5-3600. 
Stolpskydd – tungmodell – 10 st. 
Halvpallinlägg samtliga burna pallplatser. 
Påkörningsskydd vi yttergavlar (4 st) 
 
Material enligt ovan Pos. 1, inkl frakt. Pris kr 54 100: - 
Montagekostnad inklusive resa Pris kr 8 500: - 
 
Ovanstående pris gäller exkl. moms. 
Betalningsvillkor: 30 dagar netto 
Leveransvillkor: Fritt vår fabrik exklusive lastpallar och pallkragar. 
Leveranstid: 2-4 arbetsveckor. 
Montagevillkor: Exklusive lossning och intransport av materialet till montageplatsen samt 
förutsätter att kunden tillhandahåller truck & saxlift för montaget. 
Ordinarie belysning eller motsvarande skall vara i drift. 
Extraarbeten & väntetider debiteras med 365: -/tim. 
Offertens giltighetstid 1 månad. 
För offerten i övrigt gäller EAB:s 5 års garanti samt Sveriges Mekanförbunds 
Allmänna Leveransbestämmelser NL01 och LMB93 (översändes på begäran). 
Med vänlig hälsning 
EAB AB, Björn Jonsson 

mailto:info@eab.se
http://www.eab.se
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G.2 Portar och dörrar 

G.2.1 Crawford 2000, S1000 Megadoor, Crawford 855 
 
 

OFFERT                    
THERESE BÄCKSTRÖM  
FORSKARVÄGEN 122 B   Offertdatum 2008-11-12 
977 53  LULEÅ   Offertnummer 1010811203 
    Vår referens MARTIN PERSSON 
    Telefon 031-7691220 
    Mobiltelefon 0702-151250  
    martin.persson@crawfordsolutions.com 
OBJEKT: EXAMENSARBETE  
 
Vi tackar för Din förfrågan och har nöjet att skicka dig offert enligt följande: 
 
Littra 01 
1 st  Maskindriven MEGADOOR System 1000 för en dageröppning av  
 

Dagerbredd  10000 mm 
Dagerhöjd  6500  mm 

  Fritt utrymme - 
över port  - mm 

 
  
 
 
 
Portblad i dubbel helsvetsad polyesterväv, belagd med UV-stabileserande PVC. Mellanliggande 
strängpressade aluminiumbalkar upptar vindlasten och är dimensionerade för 0,7 kN/m2.  
 
KULÖR Färg ej bestämd: Standard färger är röd, blå, grå, vit, gul, beige, grön och duk med visst 
ljusgenomsläpp.  
 
STYRNING Porten är försedd med impulsdonsstyrning samt övervakat klämskydd. Vid eventuellt 
fel på klämskydd kan porten manövreras med hålldon, vilket innebär att tryckknappen stäng måste 
hållas intryckt.Öppningshastigheten är 0,2-0,3 m/s. 
 
VOLT Huvudspänning 3-fas 400 V 50 Hz. 
 
STYRSKÅP Portens styrenhet placeras på vänster sida av porten. 
Styrskåp placeras invändigt fasadvägg Mottagare modell 433-WR, inkl antenn och 3 meter kabel. 
Säkerhetsfotocell med sändare och mottagare, avsedd för dagerbredd > 9 meter. 
 
BESLAG Porten monteras på insidan vägg. 
Sidobeslag vänster.  
Sidobeslag höger. Motor förses med huv  
Inklädd motorsida.  
 
ÖVRIGT Värmetålig duk för temperaturer upp till 260gr  
 
ÖVRIGT Porten är försedd med fotocellsäkerhet enligt kraven i den europeiska portstandarden 
EN 13 241-1 då den är monterad i en lokal där outbildade användare äger tillträde alternativt är 
fjärrmanövrerad.  

Porten på bilden är ett exempel 

mailto:persson@crawfordsolutions.com
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Littra 02 
1 st  Crawford 855 snabbrullport för installation i ytterfasad. Crawfords nya 
snabbrullport är utvecklad i enlighet med och uppfyller samtliga krav enligt CEN och 
byggproduktdirektivet. 
 
  Dagerbredd 4500  mm 
  Dagerhöjd 4300  mm 
  Överhöjd 600  mm 
  Djup 680  mm 
  Vänster sida 565  mm 
  Höger sida 380  mm 
 
  
 
Crawford 855 är försedd med break-away funktion vilket innebär att den är självreparerande efter 
påkörning. 
 
MONTAGESIDA Porten monteras invändigt.  
 
PORTBLAD Portblad av 2 mm förstärkt PVC. Valfri standardkulör.  
 
STYRSKÅP Styrskåp placeras till vänster på montagesida.  
 
MOTOR Motor placeras på vänster sida.  
 
HASTIGHET Öppningshastighet 1 m/s. Mjuk start- och stoppfunktion. Radiomottagare modell 869 
som kan hantera 100 individuellt kodade sändare.  
 
SÄKERHET Porten är försedd med fotocellsäkerhet enligt kraven i den europeiska portstandarden 
EN 13 241-1 då den är monterad i en lokal där outbildade användare äger tillträde alternativt är 
fjärrmanövrerad.  
 
 
Littra 03 
1 st  Snabbrullport modell ECONOROLL 2000 avsedd för: 
 
  Dagerbredd 3650  mm 
  Dagerhöjd 4250  mm 
  Överhöjd 650  mm 
  Djup 650  mm 
  Vänster sida 360  mm 
  Höger sida 200  mm 
 
  
 
Duken är i armerat 2 mm tjockt polyestermaterial, som klarar en temperatur från 0 till 60ºC. 
Bottenprofilen är utrustad med "Break Away" funktion, vilket innebär att en påkörning kan åtgärdas 
av egen personal. Porten öppnar med en hastighet med 1,2 m/s upp och med 0,6 m/s ned. E2000 är 
avsedd för inomhusbruk. 
 
FÖNSTER Porten utrustas med fönster, höjd 700 mm, gjord av 2 mm klar PVC.  
 
VOLT Matning till motor, 400V 3-fas 50Hz.  
 

   Porten på bilden är ett exempel 

Porten på bilden är ett exempel 
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STYRENHET Styrenhet placeras på vänster sida.  
 
AUTOMATIK Automatik C1: Automatisk stängning, säkerhet på fotocell samt 
blinkande varningsljus före stängning och under portrörelse. Radar. 
 
 SÄKERHET Porten är försedd med fotocellsäkerhet enligt kraven i den europeiska portstandarden 
EN 13 241-1 då den är monterad i en lokal där outbildade användare äger tillträde alternativt är 
fjärrmanövrerad.  
 
Offertpris totalt kronor 584 000 exkl moms 
 
TILLÄGG Fjärrkontroll till radiomottagare från: 600:-/st 
  
DOKUMENTATION Standarddokumentation från fabrik.  
___________________________________________________________ 
 
Vårt åtagande:  Emballage lämnas på anvisad plats 
Angivna priser gäller vid odelad order. 
Montage 
Elektrisk installation vid eldrift 
 
 
 

G.2.2 Dan-Doors MH0501K 
 
Att.: Therese Bäckström Zidohli  
 
Refererande till Er förfrågan erbjuder vi oss i enlighet med nedanstående villkor utföra leverans av 
material till rubricerade projekt. 
 
 1st typ MH0501K 1-flg. slagdörr för industri,(kyl).  
 
 Karmdagermått   : B    900  mm x H 2100 mm 
 Utv. karmmått  : B  1070  mm x H 2185 mm  
 Erf. Väggöppning       : B    940  mm x H 2120 mm 
 Karmmått     : 85 x 20 - 85 x 20 mm 
 Karmtyp      : rostfritt stål 
 Dörrtjocklek  :   50  mm 
 Gångjärnssida : Vänster/Höger ? 
 Färg         : Vit PVC 
 
Dörrblad tillverkas i vit PVC-belagd stålplåt med isolering av Polyuretancellplast HCFC-fri. 
Dörrtjocklek 50 mm . 
 
Karm tillverkad som foderbildande på 1 sida av slipad rostfri stålplåt. Exkl tröskel. 
 
Motkarm eller u-profil för omfattning av vägglivet ingår ej i vår leverans. 
 
Dörrblad och karm förses med förstärkningsplåtar vid alla infästningar. Gångjärn levereras i rostfritt 
stål. Tätningslister monteras runt dörrbladet och är av TPE-gummi. 
Dörrhandtag typ D-design av rostfritt stål . Levereras med MU låskista exkl. cylinder.  
Levereras med en siktruta 400 x 600 mm i aluminium ram. 
Montageskruv medlevereras. 
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Pris Totalt ovanstående material Kr.  10.700,- 
Emballage Kr.    1.500,- 
Frakt Kr.    2.000,- 
 
Pris totalt exkl. moms Kr; 14.200,- 
 
Leveranstid : Enligt senare ök, (lev. ca 5 V.efter order). 
 
Leveranssätt : Bil   
 
Leveransvillkor : Fritt leveransadress inkl emballage. 
   Exkl lossning på arbetsplatsen.. 
 
Leveransadress   : Er 
Betalningsvillkor : Efter materialleverans per 30 dagar netto 
  Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 2 % /mån. 
 
Leveransbestämmelser : DAN-doors Allmänna försäljnings och  
   leveransbestämmelser 1-99 (bifogas ej).  
 
Garantitid : 2 år från leveransdagen. 
 
Vi ber Er att kontrollera ovanstående specifikation är överensstämmande med Er förfrågan.  
 
Vi tackar för Er förfrågan ! 
 
Med vänliga hälsningar 
DAN-doors AB 
Eva Forssberg 
 
 
 

G.3 Belysning 
 
Hej. 
 
En ljusberäkning över en lokal gör vi kostnadsfritt. 
Priset för armaturen baseras på det antal ljusberäkningen kommer fram till. 
Styckepriset för en st. 150 W IP 23, är 2.650:- 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lars Hansson 
Projekt och säljansvarig 
Solljus AB 
Odenskogsvägen 36 
831 48 Östersund 
0046-(0)63-18 11 54 (Direkt) 
www.solljus.se 
lars@solljus.se 
 
 

http://www.solljus.se
mailto:lars@solljus.se
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G.4 Telfer 4 ton 
 

 
 

G.5 Energiåtervinningssystem 
SWHR (System for Waste Heat Recovey) är ett helt nytt koncept för återvinnig av spillvärme från 
t.ex. energi- eller processindustri. Konceptet innebär att en ny eller befintlig värmepump byggs om så 
att värme kyla och el kan produceras med bästa möjliga prestanda i ett och samma aggregat.  
Den stora fördelen med detta koncept är att merparten av investeringen redan finns, d.v.s. en 
värmepump med alla nödvändiga hjälpsystem (Entrans AB, 2008). 
 
Värmepumpar installerade i fjärrvärmesystem har sedan mitten på 90-talet utnyttjats för kylproduktion 
i fjärrkylsystem. Detta är naturligtvis kostnadseffektivt. Ett problem som ofta uppstår sommartid är att 
för mycket värme produceras till fjärrvärmenätet. SWHR löser detta problem (Entrans AB, 2008). 
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Under delar av året då värmepumpen inte används för kyl eller värmeproduktion kan värmepumpen 
enkelt ställas om så att el kan produceras av spillvärme enligt Organic Rankine Cycle teknik, ORC. I 
detta driftfall fungerar värmepumpen som en stor fjärrvärmelast vilket innebär att utökad 
mottryckskraft från exempelvis sopförbränningsanläggningar förbättras, och att den att den totala 
elproduktionen kan höjas avsevärt (Entrans AB, 2008). 
 
ORC teknik har funnits sedan mitten av 1800 talet då skotten, professor William John Macquorn 
Rankine uppfann ORC cykeln. ORC fungerar som vilket kraftverk som helst, skillnaden är att ett 
arbetsmedium som kokar vid lågtemperatur används i stället för vatten, t.ex. ett köldmedium. 
Spillvärme vid låg temperatur kan därför användas för elproduktion (Entrans AB, 2008).  
 
Intresset för ORC teknik ökar med stigande elpriser. Entrans levererar ORC aggregat (Turn Key) i 
storlekar från 25 kW till 1,5 MW el (Entrans AB, 2008). 
 

G.6 Utbyggnad 
 
Hej Therese! 
  
Jag har tittat lite vad en ungefärlig kostnad skulle vara på tillbyggnad av industrilokalen vid Uddeholm 
Machining AB i Hagfors, i sanna Storlek som vi gjorde för ca 3 år sen. Den tillbyggnaden var på ca 
175 m2 utv. mått. Priserna har ju gått upp lite sen dess på både arbetskostnad och material samt att det 
är lite annorlunda grundläggning av betongplatta p.g.a. att marken lutar etc. 
  
Räkna ca  6700:-/m2 x 175m2= 1 172 500:- exkl. moms 
  
Då ingår Bygg- och markarbeten inkl utv. asfalt mot grunden. 
  
Följande arbeten ingår ej. 
Elinstallation inkl belysning 
Vvs-installation, värme etc. 
Ventilation. 
Fundament för tyngre maskiner. 
  
Hoppas detta är tillräckligt för din investeringskalkyl. 
  
MVH 
Elms Byggnadsfirma AB 
  
Ulf Olsson 
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Bilaga H – Investeringskalkyl 

H.1 Inledning 
Syftet med att göra nuvärdeskalkyler är att avgöra om de föreslagna investeringarna går att motivera 
ekonomiskt. 
 
Underlaget som användes för att göra nuvärdeskalkylerna är offerter från olika företag, se bilaga G, 
nulägesbeskrivningen, samt egna uppskattningar och antaganden av besparingar.  

H.2 Antaganden och beräkningar 
I detta avsnitt redovisas beräkningar och antaganden som har använts som underlag till 
investeringskalkylen. 

H.2.1 Antaganden 
I nedanstående punktlista redovisas de antaganden som gjorts till investeringskalkylen: 
 

• Antalet belysningsarmaturer som behövs till verkstaden antas vara samma antal som finns i 
dagsläget, vilket innebör 88 stycken.  

• Försäljningspriset för rätSAJO antas vara 30 000 kr (Antonsson, Evert, 2008).  
• Restvärdet av investeringarna efter 10 år antas vara 50 %. 
• Bränsleförbrukningen för dieseltruckarna antas vara 10 liter/h. 
• Dieselpriset antas ligga på cirka 13,00 kr/liter. 
• Produktionsvinsten som antas bli av inköpet av en ugn är cirka 500 000 kr/år (Antonsson, 

Evert, 2008). 
• Produktionsvinsten som antas bli av inköpet av en svarv är cirka 2 000 000 kr/år (Antonsson, 

Evert, 2008). 
• Produktionsvinsten som antas bli av inköpet av ett arborrverk är cirka 2 000 000 kr/år 

(Antonsson, Evert, 2008). 
• Driftskostnaderna för de nya maskinerna är inkluderade i produktionsvinsten (Antonsson, 

Evert, 2008). 
• En utbyggnad av damernas omklädningsrum antas kosta 150 000 kr (Antonsson, Evert, 2008). 
• Flytt av gildemeister antas kosta 10 000 kr (Antonsson, Evert, 2008). 
• Flytt av ryssvarven antas kosta 150 000 kr (Antonsson, Evert, 2008). 
• Flytt av borrsvarven antas kosta 150 000 kr (Antonsson, Evert, 2008). 
• Flytt av Behringer antas kosta 5 000 kr (Antonsson, Evert, 2008). 
• Flytt av svetsbås antas kosta 3 000 kr (Antonsson, Evert, 2008). 
• Flytt av pelarborrmaskinen antas kosta 2 000 kr (Antonsson, Evert, 2008). 
• Flytt av abene antas kosta 1 000 kr (Antonsson, Evert, 2008). 
• Flytt av kurvSAJO antas kosta 5 000 kr (Antonsson, Evert, 2008). 
• Flytt av lilla arborrverket antas kosta 20 000 kr (Antonsson, Evert, 2008). 
• Flytt av nuvarande ugn antas kosta 25 000 kr (Antonsson, Evert, 2008). 
• Flytt av ny ugn antas kosta 25 000 kr (Antonsson, Evert, 2008). 
• Flytt av krympställning antas kosta 50 000 kr (Antonsson, Evert, 2008). 
• Flytt av mätrum antas kosta 150 000 kr (Antonsson, Evert, 2008). 
• 50 % av den totala besparingen i en förbättring av arbetsmiljön anses tillfalla företaget.  

H.2.2 Bränslebesparing 
Nedanstående tabell visar data som har använts vid beräkningarna av bränslebesparingen. 
 

Tabell 1: Data för beräkning av bränslebesparing 
Arbetsdagar per år 250 dagar 
Dieselförbrukning 10 liter/h 
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Personalkostnad 200 kr/h 

Dieselpris 
13,00 
kr/liter 

Åktid: Dieseltruck  
Tur och retur 
kontroll/avsändning - förrådet 

4 min 
 

Åktid: Eltruck 
Tur och retur 
kontroll/avsändning - förrådet 

3 min 
 

Antal turer: Dieseltruck 3 ggr/dag 
Antal turer: 
Eltruck 5 ggr/dag 

 

Tidsbesparing per år: tbesparing = Åktid*Antal turer*Arbetsdagar 

Dieseltruck: tbesparing, Diesel = 4*3*250 = 3000 min/60 = 50 h/år 
Eltruck: tbesparing, El = 3*5*250 = 3750 min/60 = 62,5 h/år 
Sammanlagt: tbesparing = 50 + 62,5 = 112,5 h/år 
 
 
Bränslebesparing per år: Vbesparing = tbesparing, Diesel*Dieselförbrukning 

Dieseltruck: Vbesparing = 50*10 = 500liter/år 
 
 
Kostnadsbesparing per år: Vbesparing*Dieselpris ; tbesparing*Personalkostnad 

Bränslekostnad: 500*13 = 6500 kr/år 
Personalkostnad: 112,5*200 = 22 500 kr/år 
Sammanlagt: 6500 + 22500 = 29 000 kr/år 
 

H.2.3 Energibesparing 
Nedanstående tabell visar data som har använts vid beräkningarna av energibesparingen.  
 

Tabell 2: Data för beräkning av energibesparing 
Elpris 0,53 kr/kWh 
Genomsnittlig containerstorlek 
nuvarande ugn 3 000 kg 
Genomsnittlig containerstorlek ny ugn 10 000 kg 
Antal arbetsveckor per år 46 veckor 
Antal krympningar nuvarande ugn 4 st/vecka 
Antal krympningar ny ugn 2 st/vecka 
Specifik värmekapacitet, c  0,48 J/kg*K 
Start temperatur 20 ⁰C 
Krympningstemperatur 500 ⁰C 
1 kWh 3 600 kJ 

 

Lagrad energi per krympning: E = m*c*T∆ [kJ] 

Nuvarande ugn: Enuvarande = 3000*0,48*(500-20) = 691200 kJ/3600 = 192 kWh 
Ny ugn: Eny = 10000*0,48*(500-20) = 2304000 kJ/3600= 640 kWh 
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Lagrad energi per år: E = E*antal krympningar*antal arbetsveckor  

Under sommarmånaderna (maj, juni, juli, augusti) antas att ingen energibesparing kan ske eftersom det 
inte krävs någon uppvärmning av lokaler då. Detta innebär att energibesparing endast kan ske 67 % av 
året (8 månader av 12).  

90 % av den lagrade energin antas kunna återvinnas och användas till uppvärmning av lokaler.  

Nuvarande ugn: Eår, nuvarande = 192*4*46*0,67*0,90 = 21 302, 784 kWh/år 
Ny ugn: Eår, ny = 640*4*46*0,67*0,90 = 35 504, 64 kWh/år 
Sammanlagt: Eår = 21302,784 + 35504,64 = 56 807,424 kWh/år 
 
 
Kostnadsbesparing per år: Eår*elpris 

Nuvarande ugn: 21302,784*0,53 = 11290, 476kr/år ≈ 11 300 kr/år 
Ny ugn: 35504,64*0,53 = 18817,459kr/år ≈ 18 800 kr/år 
Sammanlagt: 11290,476 + 18817,459 = 30107,935 kr/år ≈ 30 100 kr/år 

H.3 Resultat 
Resultatet av denna investeringskalkyl (se tabell 3) är att detta lösningsförslag kan motiveras 
ekonomiskt inom 10 år med de förutsättningar som har funnits vid kalkyleringen av denna. 
Summan av investeringarna är cirka 20 miljoner kronor och summan av besparingarna och intäkterna 
är 4 621 000 kr per år förutom investeringsåret då summan är 30 000 kr. Kapitalvärdet och 
kapitalvärdekvoten är 35 342 000 kr respektive 1,76. Restvärdet för investeringen är 10 052 000 kr. 
 
Dock har ingen offert på ett system för energiåtervinning kunnat fås, vilket innebär att denna kostnad 
inte är medräknad i kalkylen. Ett förslag på metod och företag finns i bilaga G avsnitt G.5. 
 
I investeringskalkylen har kostnaderna samt produktionsvinsterna för de nya maskinerna tagits med. 
Detta på grund av att besparingarna som den framtagna layouten ensam bidrar till är svåra att 
uppskatta, men en förändring av layouten är nödvändig för att de nya maskinerna ska få plats. 
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Tabell 3: Investeringskalkyl 

Investeringskalkyl för layoutförändring                         

Betalningar i kkr År   

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Investeringar                         

8st pallställ    62,6                     

3st portar   584,0                     

1st dörr   14,2                     

1st svängkranstelfer 4 ton   191,0                     

Belysning 88st armaturer   233,2                     

Utbyggnad kontroll/avsändning    1172,5                     

Utbyggnad av damernas omklädningsrum   150,0                     

System för energiåtervinning   ?                     

Ny svarv   6600,0                     

Ny ugn   1000,0                     

Nytt arborrverk   8500,0                     

Containervändare   1000,0                     

Flytt av gildemeister   10,0                     

Flytt av ryssvarven   150,0                     

Flytt av borrsvarven   150,0                     

Flytt av behringer   5,0                     

Flytt av svetsbås   3,0                     

Flytt av Pelarborrmaskinen   2,0                     

Flytt av Abene   1,0                     

Flytt av kurvSAJO   5,0                     

Flytt av lilla arborrverket   20,0                     

Flytt av nuvarande ugnen   25,0                     

Flytt av ny ugn   25,0                     

Flytt av krympställning   50,0                     

Flytt av mätrum   150,0                     
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Summa investeringar   20104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Löpande kostnader                         

                          

Summa löpande kostnader     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Löpande intäkter och besparingar                         

Produktionsvinst svarv     2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Produktionsvinst ugn     500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Produktionsvinst arborrverk     2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Försäljning av rätSAJO   30                     

Energiåtervinning     30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Mindre trucktransporter     29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

Förbättring av arbetsmiljö     62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

Summa intäkter och besparingar   30 4621 4621 4621 4621 4621 4621 4621 4621 4621 4621 

Restvärde för investeringar                       10052 

Kassaflöde (för likviditetsplanering)   -20074 4621 4621 4621 4621 4621 4621 4621 4621 4621 14673 

Summa kassaflöde (visar ungefärlig pay-off-tid) -20074 -15453 -10832 -6211 -1590 3032 7653 12274 16895 21516 36188 

Kalkylränta (procent) och nuvärdefaktor 8 1,000 0,926 0,990 0,991 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 

Kapitalvärde samt nuvärde respektive år 35342 -20074 4279 4575 4579 4576 4576 4576 4576 4576 4576 14529 

Summa nuvärde av  alla investeringar 20104 20104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kapitalvärdekvot (Kapitalvärde/S:a nuvärde 
inv.) 1,76                       
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Bilaga I – Ritning av lösningsförslaget 
Norra   Södra       

Skala 10:3800 mm 
 

 




