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Sammanfattning 

Sammanfattning 
 
Renseriet, där stockar blir till flis, på Billerud Karlsborg har som mål att öka 
tillgängligheten för att säkerställa massafabrikens tillgång till flis. Syftet med detta 
examensarbete är att förbättra tillgängligheten genom att kartlägga de oplanerade stopp 
som förekommer i renseriet, och att därefter utreda orsaker och finna åtgärder för att 
minimera dessa.  
 
För att lära känna renseriprocessen gjordes en processkartläggning, till vilken information 
insamlades via intervjuer och observationer. Utifrån befintliga rapporter som 
dokumenterar oplanerade stopp samt ytterligare intervjuer valdes tre områden att studera. 
De tre områden som undersökts är skaktransportör, urvattnarskruv och stenfälla.  
 
Fastställande av orsaker till de oplanerade stoppen i de valda områdena gjordes genom 
intervjuer, observationer och brainstorming. Bland de orsaker som kunde konstateras kan 
nämnas bräckage i form av pinnar och stickor som orsakar stockningar samt stor 
förekomst av sten som orsakar slitage och stockningar. 
 
Information för att ta fram åtgärdsförslag till de valda områdena samlades in genom 
observationer, intervjuer, benchmarking och brainstorming. Framtagna åtgärdsförslag 
värderades efter effektivitet och genomförbarhet.  
 
För att minska de oplanerade stoppen i skaktransportören rekommenderas Billerud 
Karlsborg främst att installera en vakt som skulle bidra till att stockningar tidigare 
upptäcks samt att rengöra utrustningen oftare, antingen manuellt eller automatiskt. 
Ytterligare ett förslag värt att nämna är montering av en styrplåt, med automatisk 
renblåsning, som förhindrar stockningar orsakade av direktnedfall.  
 
Den åtgärd som särskilt bra skulle åtgärda problemen med urvattnarskruven är en ny och 
mer hållfast beläggning, förslagsvis ett kompositmaterial. Vidare rekommenderas ett 
större och mindre kantigt utlopp från skruven, för att hindra att pinnar fastnar samt att 
optimera underhållet av skruven.  
 
För att minska de oplanerade stoppen i stenfällan kan ytterligare en kamera monteras för 
att tidigare upptäcka stockningar, och rullar med klippfunktion inskaffas för att komma 
till rätta med problemen som barkslamsor orsakar. Andra åtgärdsförslag behandlar 
konstruktionen av lådan i stenfällan, som bör göras större för att sten inte ska fastna.  
 
Bland övriga rekommendationer till Billerud Karlsborg kan nämnas att möjligheterna till 
att elektroniskt dokumentera samtliga stopptider bör ses över. Företaget bör även i större 
utsträckning arbeta med processtänkande samt för en väl fungerande förslagsverksamhet. 
 

 



Abstract 

Abstract 
 
The part of the wood handling process where the logs become chips at Billerud Karlsborg 
has a goal to increase the availability to secure the access of chips at the pulp- and paper 
mill. The purpose of this master thesis is to improve the availability through mapping of 
the unplanned production failure and thereafter to investigate the causes and to find 
preventive measures to minimize those.  
 
A mapping of the process was made through information collected from interviews and 
observations. Three areas of investigation were chosen through studies of existing reports 
documenting unplanned production failure and further interviews. The three areas that 
were investigated were a vibrating conveyor, a screw that separates bark from water and 
a trap that branches out stones from the logs.  
 
Causes of unplanned production failures were established through interviews, 
observations and brainstorming. Among the causes that could be stated are wooden 
pieces in the state of sticks and splinters that cause stoppage and large occurrence of 
stone that causes wear and stoppage.  
 
Information to hammer out preventive measures to chosen areas was collected through 
observations, interviews, benchmarking and brainstorming. The preventive measures 
were evaluated by efficiency and viability.  
 
To reduce the unplanned production failure Billerud Karlsborg is recommended to install 
a watch at the vibrating conveyor which will contribute to earlier discovery of stoppage 
and more frequent cleaning of the equipment, either manually or automatically. A further 
suggestion worth mentioning is installation of a sheet metal that leads bark, with 
automatic cleaning through compressed air, which will prevent stoppage caused by bark 
falling from the barking drum.  
 
A suggestion that is expected to reduce problems with the screw is a new and more 
durable coating, such as a composite material. Further recommendations are a larger and 
less angular outlet from the screw to prevent sticks to get stuck and to optimize 
maintenance.  
 
To reduce unplanned production failure at the trap that branches out stones from logs an 
additional camera could be installed to earlier discover stoppage and rolls with cutting 
function could be bought to reduce problems with scraps of bark. Further suggestions of 
preventive measures concern the construction of the box in the trap, which should be 
enlarged to prevent stones from getting stuck.  
 
Among other recommendations to Billerud Karlsborg are that electronic documentation 
of all stopping times should be considered and that the company should work more with 
processes and a well functioning suggestion activity.  
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Inledning 

1 Inledning 

Detta kapitel beskriver bakgrunden till examensarbetet och presenterar problemområdet, 
vilket utmynnar i arbetets syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Efterfrågan steg enligt Skogsindustrin 2004 (2005) på både massa och papper under 
2004. Enligt Billerud (2005) steg också priserna på ved, något som trots ökad efterfrågan 
på massa och papper har lett till krav på kostnadsreduktion för företag inom massa- och 
pappersindustrin. 
 
Till följd av de ökade vedpriserna blir, enligt Billerud (2005), Billeruds utbyggnad av 
produktionskapacitet under 2005 mycket begränsad. Resultattillväxt ska istället 
åstadkommas genom marginalökningar och sänkta kostnader. Kostnadssänkningar genom 
kontinuerliga projekt blir därför betydelsefulla. 
 
Enligt Strömbäck (2005) producerade Billerud Karlsborg år 2004 mer än de någonsin 
gjort tidigare. 300 000 ton massa levererades enligt honom till kunder i form av papper 
eller massa, till skillnad från tidigare års maximala kapacitet på 265 000 ton. 
Massatillverkningen begränsas enligt Strömbäck (2005) av brukets kapacitet, inte av 
efterfrågan. 
 
Strömbäck (2005) menar att ökningen av kapaciteten möjliggjordes genom borttagande 
av en flaskhals i massa- och pappersfabriken, vilket gav gott resultat. Kapacitetsökningar 
medför kostnadssänkningar då maskinutrustning utnyttjas mer effektivt. Investeringar har 
enligt Strömbäck (2005) fortlöpande gjorts i massa- och pappersfabriken medan få 
satsningar har gjorts i renseriet, vilken är den första delen av Billerud Karlsborgs 
tillverkningsprocess, detta trots att de senare delarna av tillverkningen är direkt beroende 
av den flis som kommer från renseriet. Det finns enligt Strömbäck (2005) inga alternativ 
för tillverkningen av massa om ingen flis finns att få levererad från renseriet. Brist på flis 
i massafabriken leder till stora stilleståndskostnader för företaget. Strömbäck (2005) 
menar att det därför är viktigt att renseriet har en jämn, hög tillgänglighet med enbart 
planerade produktionsstopp så att tillgången till flis i massa- och pappersfabriken kan 
säkerställas. Det är således önskvärt att avlägsna osäkerheten i tillgången på flis. 
 
Renseriet har idag enligt Strömbäck (2005) en tillgänglighet på 72,5 procent räknat på det 
antal timmar det kommer ut färdig flis från huggmaskinen av dygnets 24 möjliga. För att 
säkra tillgången på flis i Karlsborg finns ett mål på en tillgänglighet på 80 procent 
uppsatt, vilket kräver att renseriet producerar flis fler timmar per dygn. Strömbäck (2005) 
berättar att renseriet idag har många oplanerade stopp, vilket innebär att produktionen 
står still flera timmar per dygn. Tillgängligheten skulle öka om de oplanerade stoppen 
åtgärdas. 
 
För att på lång sikt få bukt med problemet med den låga tillgängligheten måste 
grundorsakerna till de oplanerade stoppen fastställas och åtgärdas, något som Strömbäck 
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Inledning 

(2005) berättar nyligen har påbörjats. Mycket av åtgärdsarbetet går dock idag ut på att 
åtgärda problemens symptom, något som endast kortsiktigt minskar problemens negativa 
följdverkningar. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att kartlägga de oplanerade stoppen i renseriet och därefter 
utreda orsaker och föreslå åtgärder för att minimera dessa. 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas till att studera tillverkningsprocessen av flis i renseriet, som börjar när 
stockarna ligger på vedbordet vid inmatningen till renseriet och slutar när flisen når det 
korta transportband som leder till kokeriet i massafabriken, samt när barken når 
lagringsstacken på massafabrikens område. Vatten- och barkslamsystem har delvis valts 
att bortses från då de enligt intervjuer och avvikelserapporter inte orsakar stora problem. 
Eftersom förbättringsprojekt pågår i flera områden i renseriet väljs här att inte närmare se 
över dessa delar och de problem de senare orsakar i processen. 
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2 Metod 

Detta kapitel beskriver det vetenskapliga synsätt som legat till grund för arbetet. 
Därutöver presenteras metoder för insamling och analys av data som används under 
projektet för att uppnå dess syfte. Avslutningsvis diskuteras reliabilitet och validitet.  

2.1 Undersökningsansats 

2.1.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
Kvalitativa och kvantitativa metoder är två tillvägagångssätt inom forskning. Den 
kvalitativa metoden syftar enligt Bengtsson och Bengtsson (2003) till att analysera och 
förstå helheten. Det handlar om att uttrycka sig i ord snarare än i exakta siffror. Wallén 
(1996) menar att kvalitativ forskningsmetodik ibland kallas mjukdataforskning. Detta 
eftersom datainsamlingen ofta sker genom intervjuer och observationer på plats.  
 
Holme och Solvang (1997) anser att den kvantitativa metoden är formad enligt vissa 
regler och har mer struktur än den kvalitativa metoden. Det krävs kontroll samt ett visst 
avståndstagande av undersökaren till informationskällan. Detta för att kunna utföra 
analyser och jämförelser samt att pröva om de resultat som kommit fram gäller för det 
som undersökaren vill uttala sig om. Statistiska mätmetoder är ofta av stor vikt i analysen 
av kvantitativ information.  
 
Denna rapport består huvudsakligen av kvalitativa undersökningsmetoder, men är till viss 
del även en kvantitativ studie. Det är fördelaktigt att kombinera de båda metoderna, för 
att inte enbart förlita sig på ett angreppssätt. 

2.1.2 Deduktion och induktion 
Wallén (1996) menar att det brukar talas om två metodansatser: den induktiva och den 
deduktiva ansatsen. Induktion innebär enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) att 
generella och teoretiska slutsatser dras utifrån insamlat data. Vid den deduktiva metoden 
formas hypoteser, som sedan testas på verkligheten. Med hjälp av logisk slutledning dras 
slutsatser.  
 
I denna rapport används den deduktiva metoden, detta då undersökningen gäller det 
enskilda fallet i renseriet på Billerud Karlsborg. 

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Undersökningsmetod 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) menar att det finns tre olika metoder att använda 
sig av vid utförandet av undersökningar; surveyundersökning, fallstudie och experiment. 
En surveyundersökning, även kallad stickprovsundersökning, är enligt 
Nationalencyklopedin (2005) en statistisk metod som innebär undersökning av en del av 
en population. Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) menar att få aspekter men många 
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objekt studeras, till skillnad från i en fallstudie där ett fåtal objekt studeras i många olika 
avseenden. En fallstudie innebär enligt Nationalencyklopedin (2005) att detaljerat 
undersöka enskilda föremål. Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) menar vidare att 
experiment kan användas för att fastställa samband mellan olika variabler. 
 
Denna undersökning är en fallstudie då ingående kunskap om och förbättringar för ett 
specifikt objekt eftersträvas. Generella slutsatser om renserier i allmänhet skulle inte 
bidra till samma möjlighet till minimering av de oplanerade stoppen, detta då objektet har 
egenskaper och problem som inte nödvändigtvis återfinns på andra renserier. 

2.2.2 Datainsamlingsmetod 
Det finns enligt Bengtsson och Bengtsson (2003) två sätt att samla in information på; 
genom studier av befintliga dokument, sekundärdata, och att genom fältundersökningar 
samla in egen information, primärdata. Primärdata samlas in för den egna 
undersökningen, medan sekundärdata sedan tidigare är producerad för något annat 
ändamål. Ett av de första stegen vid insamlandet av data är att ta reda på om information 
om det aktuella ämnet redan finns tillgängligt. Om nödvändiga dokument saknas måste 
primärdata samlas in. I regel används inte enbart primärdata, det är nästintill oundvikligt 
att åtminstone studera någon typ av sekundärdata. 
 
I denna undersökning används både primär- och sekundärdata. Sekundärdata studeras i 
form av litteratur i de aktuella områdena, befintliga avvikelserapporter, processkartor och 
diagram över kapacitetsutnyttjande. Primärdata samlas in genom intervjuer, 
brainstorming, benchmarking och observationer. 

2.2.3 Studier av litteratur 
Litteratur i form av böcker, examensarbeten, artiklar, broschyrer från Billerud samt 
material från leverantörer av renseriutrustning används. Även material från Internet 
används i viss utsträckning som källa. För ett första uppslag till lämplig litteratur att 
studera används referensförteckningar i tidigare gjorda examensarbeten inom 
kvalitetsutveckling vid Luleå tekniska universitet. Sökningar efter lämplig litteratur utförs 
i Luleå universitetsbiblioteks katalog, Lucia, den nationella katalogen Libris samt i olika 
databaser. 

2.2.4 Studier av avvikelserapporter och processkarta 
För en översiktlig bild av problemområdet studeras de rapporter som sedan våren 2004 
dokumenterar avvikelser i renseriet. En enkel processkarta, som företaget tillhandahållit, 
används som hjälp i den något mer ingående processkartläggningen. 

2.2.5 Intervjuer 
För insamling av information från ett fåtal människor, där det finns många sätt att svara 
på och där det är lämpligt att följa upp en fråga med en annan är enligt Andersen och 
Schwencke (1998) intervjuer en lämplig metod. Intervjuer kan lämpligen genomföras via 
besök eller per telefon. 
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Dahmström (1991) menar att besöksintervjuer tar lång tid att genomföra, och kan vara 
kostsamma om många och långa resor måste göras. Intervjuerna ger dock hög 
svarsfrekvens och svar av hög kvalitet då intervjuaren finns på plats för att motivera 
respondenten och närmare förklara och svara på frågor. Möjlighet finns även att visa 
bilder och andra dokument. En risk som besöksintervjuer för med sig är så kallad 
intervjuareffekt, det vill säga att intervjuaren påverkar respondenten med sin närvaro eller 
alltför mycket hjälp.  
 
Telefonintervjuer går fortare än besöksintervjuer att genomföra, och de är dessutom 
mindre kostsamma. Oklarheter kan redas ut även på telefon, dock inte i samma 
omfattning som i en besöksintervju. En telefonintervju kan emellertid inte vara alltför 
omfattande och frågorna inte alltför krångliga.  
 
Kylén (1994) menar att intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade. Vid en 
strukturerad intervju använder intervjuaren en på förhand konstruerad frågelista. I en 
mindre strukturerad intervju har intervjuaren endast ett antal områden uppspaltade som 
ska behandlas. I en mer strukturerad intervju ställs sällan frågor med djup och den 
intervjuade bli mer styrd i sitt sätt att tänka än vid en mindre strukturerad intervju. Den 
mer strukturerade intervjumetoden ger dock svar som är lättare att bearbeta.  
 
I denna undersökning används främst besöksintervjuer, detta då antalet personer 
intervjuas inte är stort och den högre kvalitet på svaren intervjumetoden ger bedöms väga 
upp de kostnader och den tid metoden kräver. En frågelista konstrueras för att strukturera 
upp intervjuerna. Telefonintervjuer görs med leverantörer av renseriutrustning, detta då 
dessa är spridda över landet. 
 
Intervjuer hålls med berörd personal vid flera tillfällen; vid letande efter de största 
problemen, vid analys av dessa för att hitta orsaker samt även vid arbete med att hitta 
lämpliga åtgärder. Utöver personal på Billerud görs intervjuer med leverantörer av 
maskinutrustning till renserier. 
 
Ett alternativ till intervjuer är enkäter, men då respondenterna är få och frågorna många 
och ibland invecklade bedöms metoden inte som lämplig. En risk med enkäter är 
dessutom enligt Kylén (1994) osäkerheten i svarsfrekvensen. För att få en så bred, 
mångfacetterad bild av problemområdena som möjligt bedöms därför även i den aspekten 
intervjuer som lämpligare är enkäter. 

2.2.6 Observation 
Patel och Davidson (2003) menar att observationer är en vetenskaplig teknik för att samla 
in information, där en systematiskt planerad undersökning ger systematiskt registrerad 
information. Enligt Holme och Solvang (1997) genomförs undersökningen genom att 
observatören tittar, lyssnar och ställer frågor. Tekniska händelser kan enligt Kylén (1994) 
observeras genom användning av mätinstrument, och observationen kan vara en grund 
för vidare studier. 
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Dahmström (1991) anser att det finns två typer av observation; bokföring och direkt 
observation. Bokföringsmetoden innebär att personer i processen som undersöks själva 
dokumenterar det som önskas utredas. Direkt observation innebär att observationen 
genomförs med speciella observatörer.  
 
Enligt Patel och Davidson (2003) kan en observation vara endera strukturerad eller 
ostrukturerad. Vid en strukturerad observation är det klart vad som ska observeras, vilket 
förutsätter ett väl preciserat problem. Vid en ostrukturerad observation är syftet att få veta 
så mycket som möjligt utan att, till skillnad från i en strukturerad observation, följa ett på 
förhand framarbetat observationsschema.  
 
Observationer och mätningar används som ett komplement till intervjuer. De 
avvikelserapporter som personalen själva fyller i är en form av bokföring som används. 
Direkt observation används vid flera tillfällen, då processen studeras på plats. I det 
tidigare skedet där problemområden identifieras används ostrukturerade observationer, 
medan strukturerade observationer används i den senare delen av undersökningen. 

2.2.7 Benchmarking 
Att utföra en processjämförelse, eller en benchmarking, innebär enligt Bergman och 
Klefsjö (2001) att jämföra det egna företagets processer med den egna organisationens 
processer eller en annan organisations, identiska eller liknande, processer. Bergman och 
Klefsjö (2001) menar vidare att det finns fyra slags processjämförelser:  
 
Intern processjämförelse är när en annan likadan process inom den egna koncernen 
granskas. En processjämförelse med konkurrenter innebär att jämförelse görs med 
samma process hos en konkurrent. Då en processjämförelse utförs med en erkänt bra 
organisation i ett liknande område som utför liknande aktiviteter görs en funktionell 
processjämförelse. En allmän processjämförelse utförs då den erkänt bästa 
organisationens processer granskas, oberoende av verksamhetsområde.  
 
Bergman och Klefsjö (2001) poängterar att genomförande av en processjämförelse inte är 
att kopiera. Det krävs en djup självanalys och en förmåga att kunna överföra de 
kunskaper som erhållits på den egna processen för att lyckas med benchmarking.  
 
En processjämförelse med konkurrenter utförs på renserierna vid Kappa Kraftliner i Piteå 
och SCA i Munksund. Dessa externa processjämförelser utförs då avstånden till Billeruds 
övriga anläggningar bedöms vara alltför långa, då de närbelägna företagen är villiga att 
visa upp sin verksamhet och då en extern processjämförelse i detta fall ger lika värdefull 
information som en intern.  

2.2.8 Brainstorming 
Brainstorming är enligt Sörqvist (2001) en metod för att genom idésprutande få fram en 
stor mängd data som svar på en specifik frågeställning. För att inte hindra kreativiteten 
bör ingen kritik eller bedömning av idéer som kommit fram ges. En förklaring av frågan 
det ska spånas kring bör dock inledningsvis göras så att alla är medvetna om vad den 
innefattar. Samtliga deltagare bör därefter uppmuntras att aktivt delta och att bygga 
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vidare på varandras idéer, om exempelvis orsaker till ett problem. När tillräckligt mycket 
data insamlats ska det analyseras och granskas. Eventuellt kompletteras data från 
brainstorming med data från exempelvis intervjuer. Bergman och Klefsjö (2001) menar 
att användande av släktskapsdiagram är ett sätt att strukturera idéer och annan 
information efter någon form av samband. 
 
Vid urval av de som ska delta under en brainstorming bör, enligt Sörqvist (2001), hänsyn 
tas till individernas kunskaper om det aktuella problemet. Bergman och Klefsjö (2001) 
anser att en gruppstorlek på 6-8 personer är lämplig vid genomförande av brainstorming. 
 
I denna studie används brainstorming vid framtagande av troliga orsaker och åtgärder till 
de oplanerade stoppen, detta som tidigare nämnts kompletterat med andra metoder. 

2.3 Sammanställning och analys av data 

2.3.1 Processkartläggning 
Foster (2004) anser att en processkarta eller ett flödesschema ger en bild av processens 
kronologiska flöde. Det första steget i ett förbättringsprojekt är att göra en processkarta 
över den befintliga processen, dels för att bestämma alla parametrar i processen och dels 
för att lära känna processen innan förbättringar kan genomföras. Processkartläggning 
beskriver även, enligt Montgomery (2005), värdeskapande respektive icke värdeskapande 
aktiviteter i processen. En systematisk analys av processen kan sedan leda till eliminering 
av de icke värdeskapande momenten. Icke värdeskapande moment är till exempel 
omarbete, kassation, onödiga arbetsmoment och flaskhalsar. Eliminationen kan ske 
genom att ändra arbetsmomentens ordning, omplacera operatörer, ändra arbetsmetoder 
eller utrustning, omforma formulär och dokument så de används mer effektivt, utbilda 
personalen bättre och klargöra processens funktioner bättre för dem, förbättra 
övervakningen av processen, eliminera onödiga processteg samt klargöra delmoment.  
 
Foster (2004) menar att det finns några enkla symboler som initialt kan användas för att 
beskriva processen på; en diamant beskriver beslut, en parallellogram beskriver input 
eller output av material, formulär eller verktyg, en rektangel beskriver att själva arbetet 
utförs och pilen beskriver flödesriktningen. 
 
Processkartläggning används för att få en bild av processen i renseriet. Processen består 
av många sidoflöden som kan vara svåra att förstå och överblicka utan att ha gjort en 
processkartläggning. För att förstå de avvikelserapporter som ligger till grund för valet av 
problem krävs en ingående processkännedom, vilket erhålls genom processkartläggning.  

2.3.2 Paretodiagram 
Foster (2004) menar att ett paretodiagram används för att identifiera och prioritera 
problem som ska lösas. Montgomery (2005) anser att det är en enkel och snabb metod 
som åskådliggör de mest frekventa problemen. De problem som uppstår oftast är de som 
först bör tas itu med. I ett paretodiagram gäller enligt Foster (2004) den så kallade 80/20- 
regeln; ungefär 20 procent av orsakerna står för cirka 80 procent av problemen. Några få 
viktiga orsaker är med andra ord källa till de flesta problemen. De problem som har störst 
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andel defekter placeras enligt Bergman och Klefsjö (2001) längst till vänster i 
diagrammet och med avtagande antal problem hamnar problemen längre åt höger. 
 
Med hjälp av paretodiagram baserade på information från avvikelserapporter beslutas 
vilka problem som först bör tas itu med. Två paretodiagram konstrueras, vilka bygger på 
den totala tiden respektive det antal gånger som det aktuella problemet har stannat 
produktionen i renseriet.  

2.3.3 Ishikawadiagram 
Ett Ishikawadiagram kallas även fiskbensdiagram eller orsaks-verkan-diagram och det 
används enligt Bergman och Klefsjö (2001) för att ta reda på orsaker till ett valt 
kvalitetsproblem. Foster (2004) menar att konstruerandet av diagrammet inleds med att 
tydligt specificera problemet, därefter spånas de huvudsakliga orsakerna till problemet 
fram vilka läggs längst ut i benen. Fler orsaker, vilka visas som ben, läggs till varje 
huvudorsak och arbetet fortsätter tills det alla orsaker är utredda. 
 
Ishikawadiagrammet används för att strukturera och åskådliggöra de problem som finns 
samt orsakerna till dessa. De problem som struktureras, åskådliggörs samt orsaksbestäms 
kommer från avvikelserapporter, intervjuer och brainstorming. 

2.3.4 Värdering av effektivitet och genomförbarhet 
Åtgärdsförslag erhållna från träddiagram, där ett övergripande mål bryts ned till konkreta 
åtgärder, kan enligt Klefsjö, Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck och Sandström (1999) 
prioriteras genom värdering av effektivitet och genomförbarhet. Värderingen föreslås 
utföras efter en skala där poängen 9, 3, 1 eller 0 ges varje åtgärd. Även andra skalor och 
sätt att värdera efter förekommer dock enligt Klefsjö et al (1999).  
 
Respektive poängtal för effektivitet står för följande värde; 9=mycket effektiv, 
3=effektiv, 1=lite effektiv och 0=inte alls effektiv. Genomförbarhet värderas efter skalan; 
9=mycket lätt att genomföra, 3=genomförbar utan alltför stora ansträngningar, 
1=besvärlig åtgärd och 0=inte genomförbar. Poängen för effektivitet samt 
genomförbarhet summeras alternativt multipliceras för respektive åtgärd, och åtgärderna 
kan så enligt Klefsjö et al (1999) prioriteras efter fallande summa/produkt. Den åtgärd 
med högst totalpoäng är den som först bör behandlas. Om två åtgärder får samma 
poängtal prioriteras lämpligen den åtgärd som har högst poäng i genomförbarhet. 
 
Värderingen av effektivitet och genomförbarhet används fristående från träddiagram för 
att rangordna åtgärder för respektive problemområde att rekommendera. Poängsättningen 
sker efter hur mycket de oplanerade stoppen totalt sett skulle minskas genom ett 
genomförande av åtgärden. En poängskala med nivåer på 9, 3, 1 och 0 används, detta för 
att bättre och sämre åtgärder tydligt ska skiljas åt i slutlig poäng. Poängen väljs att 
multipliceras istället för att adderas därför att en åtgärd som inte är effektiv och/eller inte 
genomförbar anses vara ointressant i sammanhanget, och ges den sammantagna poängen 
noll. 
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Ett alternativ till värderingen av åtgärder genom effektivitet och genomförbarhet är att 
använda matrisdiagram, där enligt Klefsjö et al (1999) framtagna åtgärdsförslag värderas 
efter hur väl de löser respektive orsak till de problem som finns. Då syftet här är att 
minska de oplanerade stoppen i renseriet som helhet anses emellertid metoden där 
åtgärderna värderas efter hur väl de löser det sammantagna problemet med oplanerade 
stopp bättre lämpad. 

2.4 Reliabilitet och validitet 

2.4.1 Reliabilitet 
Reliabilitet rör enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) huruvida en undersökning 
ger samma resultat vid upprepade mätningar av samma slag på samma objekt. 
Genomförda mätningar ska vara oberoende av undersökare och undersökta enheter. För 
att reliabiliteten ska vara god krävs att mätinstrumentet ger tillförlitliga och stabila utslag.  
 
I denna undersökning säkerställs reliabiliteten genom intervjuer med många anställda vid 
Billerud samt leverantörer med olika bakgrund, kompetensområde och position vid flera 
tillfällen. Litteraturstudier görs utifrån många olika källor för att minska risken för 
påverkan från en enskild författare. Observationer utförs löpande under hela projektets 
gång, detta för att säkra korrektheten i den information som tas fram. Flera 
brainstormingar utförs så att reliabiliteten i metoden ökas. Reliabiliteten i 
benchmarkingen säkerställs genom besök på mer än ett företag.  

2.4.2 Validitet 
Wallén (1996) menar att validitet handlar om till vilken grad en undersökning mäter det 
den avser att mäta. God validitet innebär att mätinstrumenten inte ger några systematiska 
fel, något som löses genom planering av experiment samt klara definitioner, 
avgränsningar och uppfattningar om bakgrundsfaktorer och orsak-verkan-relationer.  
 
En hög validitet i observationer erhålls genom god planering. För att säkerställa god 
validitet väljs intervju- och brainstormingobjekten ut utifrån vad som efterfrågas i det 
aktuella fallet. Noggranna förberedelser inför intervjuer ser till att rätt information fås 
fram från rätt person. Inför benchmarking väljs företag med liknande processer för att 
säkerställa att rätt saker mäts.  

 9



Teori 

3 Teori 

I detta kapitel presenteras de teorier som beaktas och används i detta arbete, samt de 
teorier inom kvalitetsutveckling som för ej insatta personer underlättar förståelsen av 
rapporten.  

3.1 Kvalitet och kvalitetsutveckling 

3.1.1 Kvalitetsbegreppet  
Bergman och Klefsjö (2001) konstaterar att kvalitet är ett inte helt entydigt begrepp, som 
av olika sakkunniga har definierats på många olika sätt. Ursprungligen kommer ordet 
från latinets ”qualitas”, som betyder ”beskaffenhet” eller ”egenskap”. Garvin (1988) 
definierar fem perspektiv på kvalitet, vilka enligt Foster (2004) kommit att bli 
respekterade: 
 

• Transcendent perspektiv, ser kvalitet som något intuitivt förstått som dock är nära 
omöjligt att kommunicera. 

• Produktbaserat perspektiv, ser kvalitet som något som hittas i komponenter och 
attribut till en produkt. 

• Användarbaserat perspektiv, menar att en produkt har god kvalitet då kunden är 
nöjd. 

• Produktionsbaserat perspektiv, menar att god kvalitet innebär uppfyllelse av 
tillverkningsspecifikationer. 

• Värdebaserat perspektiv, menar att ett för priset högt värde är god kvalitet. 
 
Bergman och Klefsjö (2001) definierar kvalitet, ur ett användarbaserat perspektiv, enligt: 
 

”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, 
kundernas behov och förväntningar.” 

 
Kundens behov och förväntningar på den specifika produkten måste enligt Bergman och 
Klefsjö (2001) ligga till grund för planering av arbete för leverantören. 
 
Kvalitet har enligt Krajewski och Ritzman (2005) i kundens sinne multipla dimensioner. 
Olika definitioner på kvalitet är applicerbara vid varje tillfälle, en eller flera samtidigt. 
Vad exempelvis gäller leverans av en produkt så menar Krajewski och Ritzman (2005) 
att det, för god kvalitet, är viktigt att leverans sker vid utlovad tid (uppfyllelse av 
specifikationer), men att en snabbare leverans ger en än nöjdare kund (högt värde för 
priset). Bergman och Klefsjö (2001) poängterar att olika kvalitetsdimensioner är olika 
viktiga i olika fall. 
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3.1.2 Kvalitetsutveckling 
Utvecklingen har enligt Bergman och Klefsjö (2001) under de senaste årtiondena lett till 
att en allt större del av kvalitetsarbetet sker allt tidigare i produktframtagningsprocessen. 
Kvalitetsarbetet innebar tidigt kvalitetskontroller, där färdiga produkter kontrolleras och i 
aktuella fall kasseras eller omarbetas. Arbetet utvecklades till att även innefatta 
kvalitetsstyrning, där tillverkningsprocessen undersöks och fel som kan komma att 
medverka till producering av felaktiga produkter åtgärdas. Kvalitetssäkring blev senare 
mer vanligt, där upprättande och användande av kvalitetssystem innan produktion hjälper 
till att minimera antalet felaktigheter i processen. De tre arbetssätten används idag ofta 
tillsammans, och innefattas alla i begreppet kvalitetsutveckling. Kvalitetsutveckling 
innebär arbete med ständiga förbättringar, i hela verksamheten. Mycket resurser läggs på 
arbetet innan tillverkningsprocessen är påbörjad. Genom kundundersökningar, 
välplanerade försök och tillverkning av robusta konstruktioner undviks att dåliga och 
förlustbringande produkter når kund. En bild av kvalitetsområdets utveckling ses i figur 1 
nedan. 
 
Bergman och Klefsjö (2001) ser fördelar i att arbeta med förebyggande åtgärder, de 
hävdar att ju tidigare bristande kvalitet åtgärdas desto mindre blir kostnaden för detta. Att 
rätta till misslyckanden när produkten nått kund är mer kostsamt än att arbeta för att 
förebygga bristande kvalitet. 
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Figur 1: Kvalitetsområdets utveckling, och begreppen kvalitetsutveckling, kvalitetssäkring, 
kvalitetsstyrning och kvalitetskontroll. Från Bergman och Klefsjö (2001).
.1.3 Total Quality Management (TQM) 
tt se kvalitetsfrågor som en integrerad del av en organisation är grunden i Total Quality 
anagement (TQM), eller offensiv kvalitetsutveckling som det av Bergman och Klefsjö 

2001) benämns på svenska. Arbete med TQM innebär, istället för kontrollerande och 
eparerande, aktivt förebyggande, förändrande och förbättrande. Förutom en ständig 
tveckling av produkter och processer handlar TQM om personlig utveckling av 
edarbetare. Bergman och Klefsjö (2001) ser TQM som ”en helhet där värderingar, 

rbetssätt och verktyg samverkar för att nå högre kundtillfredsställelse med mindre 
esursåtgång”. Ledningens engagemang för kvalitetsfrågor framhävs som viktigt för att få 
vriga medarbetare att värdera kvalitet högt. Ledningen bör fastställa en kvalitetspolicy 
ch på olika sätt stödja kvalitetsaktiviteter, detta genom att vara förebilder och att aktivt 
elta. 
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Arbete med offensiv kvalitetsutveckling ska enligt Bergman och Klefsjö (2001) med 
ledningens engagemang i grund utgå från fem värderingar, de så kallade hörnstenarna; 

• Sätt kunderna i centrum 
Kunder är enligt Bergman och Klefsjö (2001) de som företag genom aktiviteter och 
produkter vill skapa värde åt. För att lyckas med TQM är det viktigt att ta reda på vad 
kunderna efterfrågar och att försöka uppfylla dessa behov och förväntningar. Kunder kan 
vara både externa och interna. Externa kunder är kunder utanför företaget som på olika 
sätt påverkas av produkten. Interna kunder finns inom företaget. Det är enligt Bergman 
och Klefsjö (2001) viktigt för företagets utveckling och framgång att se till att inte bara 
de externa kunderna utan även de interna kunderna är nöjda. Nöjda medarbetare gör ett 
bättre arbete än vad mindre nöjda gör, något som på sikt även leder till nöjda externa 
kunder. 

• Basera beslut på fakta 
För att undvika misslyckanden krävs enligt Bergman och Klefsjö (2001) att beslut som 
fattas är byggda på fakta. Information kring aktuella områden bör innan beslut fattas 
insamlas, sammanställas och analyseras. De sju ledningsverktygen, där bland andra 
träddiagram med värdering efter effektivitet och genomförbarhet ingår, samt de sju 
förbättringsverktygen, där bland andra datainsamling, paretodiagram och orsaks-verkan-
diagram ingår är användbara i sammanhanget. 

• Arbeta med processer 
Bergman och Klefsjö (2001) skriver att en process är ett flöde av sammanlänkade 
aktiviteter, en förädling där input med tillsatta resurser blir till output. En process har en 
början och ett slut, och upprepas i tiden. Repeterbarheten gör processen till en grund för 
ständiga förbättringar. Bergman och Klefsjö (2001) menar att arbete med processer 
främjar helhetstänkandet på ett företag, detta då processer vanligen är tvärfunktionella 
och det gemensamma målet är att skapa nytta för kunden. Samverkan i arbete med 
processer sker inte bara över funktionsgränser, utan också med leverantörer. 

• Arbeta ständigt med förbättringar 
Krav på högre kvalitet ökar oupphörligt, något som enligt Bergman och Klefsjö (2001) 
gör att ständiga förbättringar är nödvändiga för att hänga med i utvecklingen. 
Kvalitetsutvecklingens grundregel är att högre kvalitet till lägre kostnad alltid är möjligt. 

• Skapa förutsättningar för delaktighet 
Viktigt för ett effektivt förbättringsarbete är, menar Bergman och Klefsjö (2001), även att 
förutsättningar för medarbetarnas delaktighet skapas. Medarbetarna bör kunna påverka 
beslut och delta i förbättringsarbetet, något som leder till ett bättre utfört arbete genom 
känslan av delaktighet, engagemang och ansvar. Många företag minskar antalet 
leverantörer för att få en närmare relation till de återstående, och för att liksom med 
medarbetarna få dessa att känna engagemang och ansvar samt bli mer kvalitetsmedvetna. 
 
Samverkan mellan de olika delarna är enligt Bergman och Klefsjö (2001) viktigt för ett 
effektivt förbättringsarbete, samt att en helhetsbild skapas. Hörnstenarna ska stödjas med 
lämpliga arbetssätt och verktyg. 
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3.1.4 Förbättringscykeln 
Bergman och Klefsjö (2001) menar att det vid allt kvalitetsförbättringsarbete är viktigt att 
angripa problem systematiskt och noggrant. Då många problem finns, vilket ofta är fallet, 
bör det problem med störst besparingspotential behandlas först. När detta är gjort angrips 
så det problem som har näst störst besparingspotential. Shewhart utvecklade enligt 
Blomqvist och Haeger (1996) en förbättringscykel som beskriver en metodik för ständig 
utveckling och återkoppling. Cykeln populariserades av Deming, och kallas därför ofta 
Deming-cykeln. En annan benämning är PGSL-cykeln (på engelska PDCA), detta efter 
de olika faserna cykeln genomgår. 
 
Den första fasen benämns planera och innebär enligt Blomqvist och Haeger (1996) att 
processen som ska förbättras väljs ut, att målsättning för förbättringen fastställs samt att 
en genomförandeplan utarbetas. Fas två benämns gör, och innebär att förändringarna i 
vald process genomförs. Fas tre benämns studera, och innebär att resultatet av 
förändringarna utvärderas. Den fjärde och sista fasen benämns lär, och innebär att 
åtgärder baserade på de lärdomar som dras av förändringarna vidtas. 
 
Bergman och Klefsjö (2001) menar att om förändringarna visar sig vara lyckade bör den 
förbättrade nivån fastställas, och att om så inte är fallet ska förbättringscykeln 
genomlöpas ännu ett varv. Sättet att lösa problem på ska också tas lärdom av. När 
önskade förbättringar är nådda påbörjas arbete med nästa problem. 

3.2 Tillförlitlighet 
Enligt Bergman och Klefsjö (2001) ökar beroendet av de olika tekniska system som 
omger oss. Detta innebär att systemen måste fungera på ett tillfredsställande sätt med så 
få störningar, fel och reparationer som möjligt. Systemens tillförlitlighet är därmed en 
viktig kvalitetsparameter och tillförlitlighetstekniken, de verktyg och arbetssätt som finns 
för att öka tillförlitligheten, är följaktligen viktiga inom kvalitetsutveckling. Bergman och 
Klefsjö (1996) menar att det finns två syften med tillförlitlighetstekniken: 

• Hitta orsaker till potentiella fel och försöka eliminera orsakerna. 
• Undersöka konsekvenser av fel och lindra eller eliminera dessa. 

Enligt Bergman och Klefsjö (1996) är tillförlitlighet ett begrepp som avser ett antal 
besläktade egenskaper, och termen bör endast användas i allmän betydelse. Sambanden 
mellan begreppen tillförlitlighet och dess påverkande faktorer driftsäkerhet, 
funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet visas i figur 2.  

 
Figur 2: Faktorer som påverkar driftsäkerheten enligt Bergman och Klefsjö (2001) 
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Bergman och Klefsjö (1996) menar att driftsäkerhet är en produkts eller ett systems 
förmåga att fungera på avsett sätt med så få störningar som möjligt, samt förmågan att 
minimera eventuella driftstörningars längd. Enligt Bergman och Klefsjö (2001) bestäms 
en enhets driftsäkerhetsegenskaper av: 

• Förmågan att fungera under givna förhållanden och utan att fel inträffar, 
funktionssäkerhet.  

• Underhållsmässighet, ett mått på hur lätt det är att upptäcka, lokalisera och 
avhjälpa fel.  

• Underhållsorganisationens förmåga att tillhandhålla de resurser som krävs för 
underhåll, underhållssäkerhet.  

De två förstnämnda egenskaperna är med andra ord knutna till maskinen medan 
underhållssäkerhet är ett mått på underhållsorganisationens effektivitet.  

3.2.1 Drift, underhåll och modifiering 
Vid användande av tillförlitlighetstekniken uppstår enligt den tillförlitlighetstekniska 
ordlistan (2000) ofta behov av att definiera drift, underhåll och modifieringar med syfte 
att skilja begreppen åt.  

• Drift är de aktiviteter som påverkar input (material, information) i ett system.  
• För att funktioner i driften ska fungera på avsett sätt krävs emellanåt underhåll, 

som syftar till att återställa till tidigare nivå eller att vidmakthålla nuvarande nivå.  
• Aktiviteter som påverkar funktioner i driften med syfte att ändra dem till nya 

prestationskrav kallas modifiering. 

Drift, underhåll och modifieringar har samma överordnade syfte; att åstadkomma avsedd 
prestation från enheten.  

3.2.2 Drift 
Enligt den tillförlitlighetstekniska ordlistan (2000) är drift en kombination av de tekniska 
och administrativa åtgärder som utförs med syfte att uträtta krävd prestation från en enhet 
med hänsyn till nödvändig anpassning till förändringar i externa förhållanden (till 
exempel servicebehov eller miljöförhållanden).  

3.2.3 Underhåll 
Underhåll är enligt den tillförlitlighetstekniska ordlistan (2000) en kombination av 
tekniska och administrativa åtgärder, som syftar till att bevara eller återställa en enhet till 
det tillstånd då den kan utföra krävd funktion.  
 
Idhammar, Nordin, Åhlund, Steffens, Frelin och Holmquist (1990) anser att underhåll 
delas in i två delar: avhjälpande och förebyggande underhåll. 
 
Avhjälpande underhåll menar Idhammar et al (1990) uträttas då fel har uppkommit och 
underhållet består av åtgärder som vidtas för att rätta till uppkomna fel. Reparation 
används ofta i dagligt tal istället för avhjälpande underhåll. Enligt tillförlitlighetstekniska 
ordlista (2000) är det viktigt att återställa en enhet till det tillstånd där en krävd funktion 
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kan utföras. Bergman och Klefsjö (1996) anser att omfattningen på reparationer kan 
variera:  

• Reparationen är så övergripande att enheten är så gott som ny efter reparationen. 
Det kan jämställas med att enheten skulle bli utbytt mot en ny identisk enhet, 
vilket medför att modellen brukar kallas förnyelsemodellen eller utbytesmodell 
och ibland även maximal reparation. 

• Enheten repareras ytligt och återställs till ungefär samma skick som den var i 
innan felet inträffade, denna modell brukar kallas minimal reparation. 

• Enheten blir något bättre än den var innan felet inträffade men dock inte lika bra 
som nyskick. Det är således någonstans mellan de två modellerna beskrivna ovan.  

• Reparationer lyckas inte alltid, någonting annat kanske förstörs eller fel 
komponent kanske byts ut. Modellen brukar kallas ofullständig reparation. 
Enheten blir sämre än den var innan felet inträffade.  

Hagberg och Henriksson (1994) menar att större vikt numera läggs på att hitta lämpliga 
sätt att minimera förekomsten av fel, eller utföra insatser för att upptäcka fel så tidigt som 
möjligt. Vad som ofta först has i åtanke är att öka användningen av förebyggande 
underhåll.  
 
Förebyggande underhåll utförs enligt Idhammar et al (1990) för att upptäcka tendenser 
till fel eller för att förebygga uppkomsten av fel. Underhållet sker enligt den 
tillförlitlighetstekniska ordlistan (2000) med förutbestämda intervaller eller enligt 
förutbestämda kriterier, med syfte att förhindra funktionsförsämring.  
 
Idhammar et al (1990) menar vidare att det förebyggande underhållet delvis består av 
åtgärder som tas för att förhindra fel på utrustningen. Exempel på förebyggande underhåll 
är planerade utbyten efter kalendertid eller drifttid, rengöring, smörjning och renovering.  
 
Det absolut viktigaste förebyggande underhållet är enligt Idhammar et al (1990) 
rengöring och städning. Om anläggningen är ren och snygg kan produktionen bedrivas 
effektivt, felaktigheter i utrustning och maskiner kan upptäckas och maximal 
personsäkerhet kan upprätthållas. 
 
Idhammar et al (1990) menar att skadliga direkta eller indirekta effekter uppträder på 
grund av bristande underhåll. 
 
Enligt Hagberg och Henriksson (1994) bör planerade insatser vara målsättningen. De 
anser att mycket av underhållsarbetet inte är planerat och att det därför blir kategoriserat 
som akut. Avsikten med att planera underhållet (förebyggande underhåll) är att minska 
oplanerade underhållssituationer, förbättra driftsäkerheten och eventuellt minska 
underhållskostnaden. De menar vidare att det som är viktigast är att öka planeringsgraden 
för alla underhållssituationer. Aktiv uppföljning och analys är även viktigt och att då det 
finns behov modifiera.  
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3.2.4 Modifiering 
Enligt den tillförlitlighetstekniska ordlistan (2000) är modifiering en kombination av alla 
tekniska och administrativa åtgärder som genomförs med syfte att ändra en enhet för att 
motsvara nya prestationskrav. 

3.3 Beroendefel 
Enligt Bergman och Klefsjö (1996) kan det finnas beroende mellan fel, vilket kallas 
beroendefel. Det är fel med gemensamma felorsaker som har samma direkta orsak. 
Beroendefelen kan uppstå av till exempel miljöfaktorer, mänskligt felande eller fel 
orsakat av någon annan komponent. Yttre gemensamma orsaker kan följaktligen leda till 
fel på flera komponenter samtidigt.  

3.4 LCC (Life Cycle Cost) 
Enligt Hagberg och Henriksson (1994) är LCC, eller livstidskostnaden, för en produkt, 
utrustning, anläggning eller ett system, användarens totala kostnader för att köpa, 
underhålla och använda produkten. Metodiken syftar till att ha så mycket vetskap om 
produkten innan inköp att den produkt med lägst kostnad, sett över hela livslängden, 
används. Idhammar et al (1990) betonar att billig utrustning som kräver mycket underhåll 
kan vara dyrare i längden än dyr utrustning med lågt underhållsbehov. Hagberg och 
Henriksson (1994) menar LCC medför att fokusering inte enbart blir på 
anskaffningspriset. Johansson (1997) framhåller att en parameter som ligger under 
vattenytan, se figur 3, kan vara den viktigaste parametern för enhetens livslängdskostnad. 
Hagberg och Henriksson (1994) anser att det handlar om att göra hela isberget synligt.  

 
Figur 3: Det så kallade "isberget" som illustrerar LCC, enligt Bergman & Klefsjö (2001) 

LCC-metodiken kan och bör enligt Idhammar et al (1990) användas i alla sammanhang, 
såsom vid dagliga beslut, och inte enbart i stora kompletta projekt.  
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4 Presentation av företaget och processen 

I detta kapitel presenteras kort koncernen Billerud, Billerud Karlsborg samt renseriet vid 
Billerud Karlsborg. För förståelse av processen vid renseriet beskrivs även denna.  
 
Billerud är enligt företagets hemsida, www.billerud.se, ett företag inom massa- och 
pappersindustrin med tre bruk i Sverige; Skärblacka, Karlsborg och Gruvön. På hemsidan 
går att läsa att företaget bildades 2001 genom en sammanslagning av de två förstnämnda 
tidigare Assi Domän-ägda bruken och det senare som tillhörde Stora Enso. Ytterligare ett 
pappersbruk köptes nyligen upp, i Beetham, England. Billerud fokuserar enligt hemsidan 
på kraftpapper och wellråvaror, och företaget har en världsledande position inom flera 
produktområden.  
 
Billerud Karlsborg är enligt företagets hemsida en av Europas ledande leverantörer av vitt 
säckpapper, men tillverkar även vitt kraftpapper samt blekt sulfatmassa. Bruket startades 
enligt hemsidan i början av 1900-talet och har under årens lopp bytt ägare ett flertal 
gånger.  
 
Strömbäck (2005) berättar att antalet anställda vid Billerud Karlsborg idag är omkring 
470. Fabriken omsätter enligt hemsidan cirka 1,5 miljarder kronor per år och 2004 
producerades 300 000 ton pumpmassa. Strömbäck (2005) berättar vidare att delar av 
pumpmassan torkas och säljs i balar, medan delar blir till papper innan försäljning. På 
hemsidan går att läsa att fabriken har flera certifikat; ISO 90011, ISO140011, EMAS2 och 
PEFC:s spårbarhetscertifikat3. 

4.1 Renseriet 
Renseriet är den del av Billerud Karlsborg där stockar blir till flis. Flisen är enligt 
Strömbäck (2005) en viktig beståndsdel i den färdiga massan. 
 
Strömbäck (2005) berättar vidare att Sveaskog levererar all råvara, både rundved och 
sågverksflis, till bruket. Mestadels används barrträ (gran och tall) i produktionen, men två 
dygn per månad flisas lövträ (björk och ibland asp). Varje dygn inkommer cirka 120 
lastbilar med råvara till fabriken. 2004 krävde produktionen av massa 1 000 000 ton fast 
vedkubik samt cirka 350 000 m³ sågflis. 
 
Maskinparken i renseriet är enligt Strömbäck (2005) antingen från 1985 eller tidigare. 
Endast den första sektionen av barktrumman är utbytt senare. I renseriet arbetar 21 
operatörer, de flesta i sexskift. Dagtid finns fyra operatörer på plats i renseriet, på 
                                                 
1 ISO 9001 respektive ISO 14001 är standarder för kvalitets- respektive miljöledningssystem, vilka 
International Organisation for Standardization svarar för (Bergman & Klefsjö, 2001). 
2 EMAS står för Eco Management and Audit System och är EU:s frivilliga system för miljöledning 
(Bergman & Klefsjö, 2001). 
3 PEFC:s spårbarhetscerifikat, vilka utfärdas av Sveriges provnings- och forskningsinstitut, intygar att 
företaget har rutiner som korrekt anger andelen inköpt PEFC-certifierad skog. Den certifierade skogen 
kommer från skogsägare som har målsättning att utveckla ett uthålligt skogsbruk. (www.pefc.se) 
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kvällstid finns tre. Utöver operatörerna finns en renserichef, tre mekaniker och en 
elektriker, vilka alla arbetar dagtid. En jourstyrka för hela bruket, bestående av mekaniker 
och elektriker, finns att tillgå på övrig tid. 

4.1.1 Processen 
Nedanstående beskrivning av renseriet är byggd på information från Strömbäck (2005), 
Johansson (2005a), operatörer i renseriet och egna observationer. För en illustrerad bild 
över processen hänvisas till processkartan i bilaga 1. 
 
Pålastning och inmatning 
De stockar som ska bli till flis levereras till renseriet med lastbil av Sveaskog. 
Lastbilarnas första anhalt är invägningen, där vikten av timret noteras. Därefter fortsätter 
lastbilarna till renseriet, där stockarna lossas av en truck. Renseriets ansvarsområde börjar 
vid lossningen av stockarna från lastbilarna. Timret läggs vid behov direkt på vedbordet 
vid inmatningen till renseriet, alternativt lagras det i hög på området. Efter att stockarna 
placerats på vedbordet matas de med hjälp av kedjor in i renseriet. 
 
Mellan vedbordet och inmatningen finns en stenfälla, där sten skiljs från trä genom en 
öppning i underlaget. Då sten förstör stål i hugg och barkrivar är det viktigt att stenen 
avskiljs innan virket respektive barken matas in i dessa maskiner. De stenar som faller 
ner i stenfällan transporteras på ett transportband till en container, där de lagras för att 
senare användas för utfyllning av marken på fabriksområdet. 
 
Under inmatningen värms stockarna upp av varmvatten som sprutar från sprinklers i 
taket, detta för att tina upp träet och göra barken lättare att avskilja. Barken separeras från 
träet för att den ger en icke önskvärd kvalitet på pappersmassan. Efter inmatningen finns 
ett stup där lossad bark skiljs från stockarna. 
 
Barkhantering 
Barkstupet följs för stockarna av ett stup ner till en trumma, en 36 meter lång roterande 
stålcylinder med en diameter på 5.5 meter, där stockarna tumlas för att barken ska lossna. 
Trumman består av två delar. I den första delen av trumman tillförs vatten vid 
björkkörning, detta för att lättare barka detta torrare och därmed mer svårbarkade träslag 
samt för att minska den damning som barkning av björk medför. Den senare delen av 
trumman är helt torr. 
 
Barken som skavs av i den första delen av trumman faller ner i en vattenström, där 
ytterligare en stenfälla sållar ut sten som inte avlägsnats i den första fällan. Sten 
transporteras från stenfällan via tre skraptransportörer och en skruv till en container, 
tillsammans med barkslam. Avfallet i containrarna deponeras på tipp för att senare bli till 
matjord som används som täckmaterial på fabriksområdet. Bark från stupet efter 
inmatningen faller även den ner i vattenströmmen. Barken transporteras i vattenströmmen 
till en skruv som separerar barken från vattnet. Till skruven, som benämns 
urvattnarskruv, transporteras även bark som fallit ner i renseriets vattensystem. 
Vattensystemet ringlar sig runt fabriken och tar vara på bark som faller ur 
huvudprocessen exempelvis från öppna transportband. Denna bark separeras från vattnet 
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med hjälp av en medbringartransportör, en transportör som föser barken, över hålplåt. 
Barken faller från medbringartransportören ned mitt på urvattnarskruven. Den blandade 
barken fortsätter sedan via ett transportband, som är försett med en magnet, till barkriv 2. 
Magneten liksom stenfällorna har som syfte att förhindra stenar och metallskrot att 
förstöra knivarna i barkriven. Innan inmatningen till barkriv 2 finns en skaktransportör 
som fördelar barken jämnt över sin yta, detta för att rivens hela kapacitet ska utnyttjas. 
Barken rivs så till mindre bitar i barkriven, detta för att underlätta transport samt 
pressning. 
 
Barken från den senare delen av trumman faller direkt eller via stup i form av 
inneslutande väggar antingen ned på ett transportband, som går mot rundvedens 
flödesriktning, under trumman eller ned på skaktransportören som följer efter 
transportbandet. Skaktransportören fördelar barken innan inmatning i barkriv 1, men har 
även ett fingersåll som sållar ut mindre barkbitar. Fingersållet består av lister med fingrar 
i metall uppböjda i en vinkel över vilka barken passerar, och mellan vilka de mindre 
fraktionerna faller. Sållet används för att avlasta riven. En metalldetektor samt en magnet 
finns placerad vid skaktransportören. Metalldetektorn används liksom magneten för att 
förhindra att sten och skrot förstör stål i rivar och hugg. Vid detektering av metall stannar 
processen och operatörerna avlägsnar manuellt det främmande föremålet. Barken från 
barkriv 1 transporteras via en skruv upp på ett transportband som slutar strax efter barkriv 
2. Den bark som fallit igenom fingersållet skakas fram på det undre släta lagret och 
ramlar direkt ned på skruven, utan att passera barkrivens stål. Barken från barkriv 1 
transporteras efter transportbandet med hjälp av ytterligare en skruv, varefter bark från de 
båda barkrivarna blandas, transporteras och fördelas av en annan skruv till barkpressarna. 
 
För att barken ska kunna förbrännas utan olja på Billerud Karlsborg krävs att den har 
minst 40 procent torrhalt. Sex barkpressar som genom urpressning av vatten ökar barkens 
torrhalt till mellan 40 och 43 procent finns att tillgå i renseriet, två av äldre och fyra av 
något nyare modell. De två äldre pressarna används endast då en högre kapacitet än 
normalt krävs. Vattnet pressas ur barken i barkpressarna och barken transporteras sedan 
av två skruvar till ett transportband. Vid stora mängder bark känner en vakt i nedfallet till 
barkriv fyra av behovet av extra kapacitet och två skruvar som transporterar och fördelar 
bark till de två äldre pressarna startas automatiskt. Bark pressas så även i barkpress fem 
och sex, och transporteras därifrån med hjälp av två skruvar ut till samma transportband 
som barken från de fyra första pressarna transporteras till. Transportbandet för barken till 
en så kallad stok, en anordning som matar in barken genom skjutande rörelser, där även 
möjlighet att lagra överflödig bark i väntan på manuell inmatning med hjälp av traktor 
finns. 
 
Då mer bark än vad de sex pressarna klarar av att pressa lossas från stockar transporteras 
detta av en skruv till stack för lagring. Från stacken matas sedan den blöta barken 
försiktigt in med hjälp av traktor på samma sätt som den överflödiga barken som lagras 
invid barkstoken. Den bark som stoken matar in fördelas sedan av en rivarskruv, en rulle 
försedd med taggar som river isär bark som klumpats ihop, för att transporteras vidare till 
cellmataren av två skruvar. Cellmataren är en anordning som portionerar ut bark genom 
en roterande rörelse, ned i det rör i vilket barken blåses mot massafabriken med hjälp av 
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en blåsmaskin. Väl framme vid massafabriken minskas barkens hastighet av en 
barkcyklon. Barken lagras sedan i stack i väntan på förbränning i barkpannan. Energin 
från förbränningen ger idag el till anläggningen motsvarande 30 procent av behovet. 
 
Flishuggning, sållning och transportering 
Efter barktrumman fortsätter stockarna på ett transportband förbi en metalldetektor samt 
en magnet och sedan över en stenfälla med drivna rullar. Stenfällan sorterar förutom sten 
även ut mindre bitar trä. För att separera de nedfallna träbitarna från stenar finns i den 
nedre delen av stenfällan en urgröpning/låda över vilken de mindre träbitarna flottas med 
hjälp av för ändamålet anpassat vattentryck. Sten faller ner i urgröpningen för att via ett 
stup och ett transportband forslas till en container. De mindre träbitarna transporteras, via 
rullar som sållar ut mycket smått material och mindre sten ner i vattensystemet, med 
hjälp av en medbringartransportör upp på ett transportband som alldeles efter den övre 
delen av stenfällan transporterar stockar in i flishuggen. Det barkade träet huggs till bitar 
som är cirka 25*20*6 millimeter; flis. Flisen blåses med hjälp av trycket från huggen till 
en fliscyklon, vilken fördelar flisen. Därefter transporteras och fördelas flisen av tre 
skruvar till de två såll som finns. Sållen är skakande enheter bestående av två lager 
metallnät, med vars hjälp flisen sorteras efter storlek. Stickor och spån är inte önskvärt att 
använda vid tillverkningen av massa då de försämrar kvaliteten på denna. 
 
Den flis som är för stor, vilken här kallas stickor, stannar på det översta lagret och skakas 
därifrån ner i ett stup som leder till en stickhugg. Det finns en stickhugg för vardera såll. 
Den flis som är av rätt storlek faller igenom det övre lagret i sållen, men inte det undre. 
Flisen skakas ner på en skruv, på vilken även de huggna stickorna faller. Ett 
transportband tar vid efter skruven. Den flis som är för liten, kallad spån, faller igenom de 
båda lagren i sållen och transporteras av en skruv för varje såll till en gemensam skruv, 
vilken leder spånet till en stack. Spånet lagras i stack i väntan på försäljning.  
 
Den huggna flis som är av rätt storlek vägs på transportbandet på väg mot massafabriken. 
Sågverksflis får så komplettera den huggna flisen, detta för att massan ska få de önskade 
egenskaperna. Sågverksflisen har en annan struktur än den huggna flisen, detta då den 
består av trä från enbart de yttre delarna av stocken. Mängden sågverksflis som tillsätts är 
beroende av mängden huggen flis, normalt består den blandade flisen av 20-30 procent 
sågverksflis. För att kunna tillsätta rätt mängd sågverksflis vägs även den blandade flisen, 
inkvoteringen sker efter förhållandet mellan vikten på den huggna och den blandade 
flisen. Sågverksflisen levereras liksom rundveden av Sveaskog, och förvaras i en stack. 
En traktor matar in flis från stacken i en öppning i marken där en stok föser flisen över 
två skruvar som fördelar respektive transporterar flisen. Med hjälp av ytterligare två 
skruvar transporteras flisen till ett skivsåll, där stickor skiljs från flis genom passage över 
skivor med visst mellanrum sinsemellan. Den lilla mängd sågspån som denna flis 
innehåller sorteras inte ut. Stickorna hamnar via ett stup i en stack, för att sedan användas 
som utfyllning av mark på området. Den flis som passerat sållet transporteras och 
kvoteras in på transportbandet mot massafabriken enligt ovan. 
 
På väg mot massafabriken finns ett område för lagring av flis, en buffertstack. Flisen 
faller från en fördelningstransportör som tar vid efter transportbandet från renseriet ner på 
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skruvar, som matar in flisen på ett transportband som fortsätter bort mot massafabriken. 
Tre olika fickor där flisen kan falla ner på skruv finns, en för lövflis och två för barrflis 
(varav en är reservficka). Då ingen flis behövs i massafabriken, exempelvis vid stopp, 
stackläggs flisen som kommer på transportbandet från renseriet. Ett mindre transportband 
för flisen till stackläggaren. Stackläggaren är en arm innehållande ett transportband, 
vilken kan flyttas mellan de tre olika fickorna för att lägga flisen på hög. När renseriet 
inte tillhandahåller tillräckliga mängder flis matas flis från buffertstacken in på skruvarna, 
med hjälp av en traktor. En magnet sitter i början av den omkring en kilometer långa 
transportsträckan från buffertstacken till massafabriken. Transportsträckan består av tre 
transportband. Renseriets ansvarsområde slutar vid ytterligare ett transportband, detta av 
kortare modell, som leder in till massafabriken. 
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5 Genomförande 

I detta kapitel beskrivs ingående hur arbetet genomförs. De personer som kontaktas 
presenteras och de vägval som tas motiveras. 

Arbetet inleddes med en kartläggning av processen i renseriet, detta för att en 
övergripande bild av processen skulle erhållas. En övergripande bild av processen är 
nödvändig för förståelse av innebörden av de problem som uppstår. Information kring 
processen samlades in genom rundvisning av och samtal med renserichef Strömbäck 
(2005), egna observationer samt intervjuer med operatörer. Till en början gjordes en 
övergripande processkarta, som allt eftersom projektet fortskred blev nedbruten till en 
mer detaljerad nivå. 
 
De avvikelserapporter som beskriver de stopp som inträffar varje månad studerades 
därefter. Avvikelserapporterna är sammanställningar som Strömbäck (2005) gjort utefter 
de stopp som operatörer inrapporterat. Samtliga tillgängliga rapporter (till och med 
januari 2005) sammanställdes för att få en bild över var de huvudsakliga problemen finns. 
Två sammanställningar gjordes (se bilaga 2), en över antal stopp och en över antal 
timmar, detta för att inte fokusera på händelser av engångskaraktär. Paretodiagram 
gjordes sedan utifrån respektive sammanställning för att lätt kunna urskilja de stopp som 
framstår som viktigast att åtgärda. 
 
För att få mer information kring de oplanerade stoppen intervjuades fyra operatörer i 
renseriet. Intervjuerna var av informell karaktär, vilket innebar att den intervjuade 
operatören kunde prata ganska fritt och att mer information än enbart den efterfrågade 
erhölls. Fyra frågeställningar låg som grund vid intervjuerna:  

1. Vilket problemområde anser du vara det viktigaste att åtgärda? 
2. Vilka fel finns i det problemområdet? 
3. Har du någon idé om möjliga orsaker till problemet/problemen? 
4. Hur skulle problemet/problemen kunna åtgärdas? 

Resultaten från intervjuerna sammanställdes i ett ishikawadiagram (se bilaga 3), detta för 
att lätt kunna överskåda dessa. Genom muntlig kommunikation har åsikter kring orsaker 
och åtgärder för problem som påverkar tillgängligheten i renseriet även erhållits från 
Strömbäck (2005). Med hjälp av gjorda intervjuer och avvikelserapporter valdes sedan de 
problemområden som skulle undersökas. 
 
Modifieringar på de valda områdena arbetades fram med hjälp av de kvalitetstekniska 
verktyg som beskrivs i metodkapitlet (se kapitel 2).  
 
Information kring de valda områdena samlades in genom studier av böcker och genom 
efterskickade broschyrer om maskinutrustning i renserier. Områdena studerades även 
ingående genom observation. Därefter följde en benchmarking av två närliggande massa- 
och pappersbruk. Företagen som undersöktes var Kappa Kraftliner i Piteå och SCA 
Munksund. 

 22



Genomförande 

Kappa Kraftliner Piteå är enligt företagets hemsida, www.kappa-kraftliner.com, Europas 
största producent av kraftliner, med en årlig produktion på 650 000 ton kraftliner. 
Företaget har 630 anställda. 

Johansson (2005b) intervjuades (se bilaga 4 för frågeformulär). Därefter utfördes en 
snabb observation av de tre valda områdena. 
 
SCA Munksund tillverkar enligt företagets hemsida, www.scacontainerboard.com, 
årligen 340 000 ton kraftliner. Företaget har 330 anställda. 

Larsson (2005) och tre renserioperatörer intervjuades (för frågor se bilaga 4). Larsson 
(2005) skötte rundturen, där en ganska grundlig observation av de tre valda områdena 
utfördes. 
 
De idéer som uppkom under benchmarking och tidigare observationer samt intervjuer på 
Billerud diskuterades med Johansson (2005a). Johansson (2005a) valdes för diskussionen 
då han har stor erfarenhet av renserier, både från arbete som operatör och som 
mekplanerare. Även befintliga leverantörer av maskinutrustning för renserier kontaktades 
för diskussion kring åtgärdsförslag. De företag som kontaktades var GVC, Andritz, 
Metso, Rotom, Cellwa och BMH.  
 
GVC, General Vibrating Conveyor, är enligt företagets hemsida, www.gvc.se, ett företag 
som utvecklar och producerar maskinutrustning för processer inom bland annat 
skogsindustrin. Exempel på utrustning företaget marknadsför är skaktransportörer. 
Wiberg (2005) och Moberg (2005) kontaktades på företaget. 
 
Andritz är enligt företagets hemsida, www.andritz.com, ett företag som levererar 
teknologi och service vilka gör det möjligt för företag att tillverka alla sorters massa och 
papper. Vid företaget kontaktades Nyström (2005). 
 
Metso Paper och affärsområdet Wood Handling levererar, enligt företagets hemsida, 
www.metsopaper.com, allt från enstaka maskiner till fullständiga trähanteringslinjer. På 
Metso Paper kontaktades Tuukkanen (2005) och Eriksson (2005). 
 
Rotom är enligt Strömbäck (2005) ett företag som utvecklar och levererar barkrivar till 
företag. Fredriksson (2005) vid företaget kontaktades. 
 
Cellwa skräddarsyr enligt företagets hemsida, www.cellwa.se, tekniska lösningar för 
hantering av massaved samt levererar renserier som förhindrar utsläpp av förorenat 
vatten. Jonasson (2005) kontaktades på företaget. 
 
BMH Wood Technology är enligt företagets hemsida, www.bmhwood.se, ett företag som 
arbetar fram lösningar för bland annat renserier. Vid företaget kontaktades Karlsson 
(2005). 
 
En egen brainstorming utgående från två frågeställningar för varje valt område 
genomfördes därefter. Frågeställningarna rörde de orsaker som medför stopp i renseriet 
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samt de åtgärder som skulle kunna vidtas för att komma till rätta med de konstaterade 
stoppen. Den egna brainstormingen följdes av en brainstorming med operatörer på 
renseriet. Samma frågeställningar användes vid de båda tillfällena. Brainstormingen med 
operatörerna genomfördes i två omgångar, med två deltagande personer i varje grupp. 
 
Sammanställningar gjordes av resultaten från brainstormingarna. Dessa 
sammanställningar utgjorde sedan underlag för de strukturerade intervjuer som hölls med 
leverantörer. 
 
Strukturerade telefonintervjuer hölls med Wiberg (2005) Nyström (2005), Moberg (2005) 
samt med Lundström (2005). Tuukkanen (2005) och Eriksson (2005) kontaktades via 
mail, detta då båda är mycket på resande fot och är stationerade i Finland. Även en 
personlig intervju utfördes med Nyström (2005), detta då tillfälle gavs då han var i 
området. 
 
Söderholm (2005) på avdelningen för Drift och underhåll vid Luleå tekniska universitet 
kontaktades för diskussion kring tillförlitlighet och underhåll. 
 
Utöver intervjuer vid planerade tillfällen utreddes frågor löpande genom muntlig 
kommunikation med personal på renseriet, Strömbäck (2005) och Johansson (2005a). 
Funderingar utreddes även via mailkontakt med Strömbäck (2005), Johansson (2005a) 
och Andersson (2005). Även observationer gjordes löpande för att utreda frågor och 
spinna vidare på idéer. 
 
Insamlad information sammanställdes och möjligheterna att utföra föreslagna åtgärder 
rent utrymmesmässigt utreddes genom mätningar på plats i renseriet. 
 
Skattning av åtgärdernas effektivitet och genomförbarhet gjordes för att bedöma 
lämpligheten i dessa. Hänsyn tas i detta steg inte till de kostnader genomförande av 
åtgärdsförslagen skulle innebära. Åtgärder som får ett värderingstal på noll väljs att inte 
vidare behandlas. 
 
Till sist drogs slutsatser om lämpliga åtgärder, där även rimligheten i uppenbara 
kostnader kommenterades. Reliabilitet och validitet diskuterades kring, och förslag till 
fortsatt arbete gavs. 
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6 Empiri och analys 

I detta kapitel presenteras och väljs problem att undersöka. Orsaker till de valda 
problemområdena diskuteras och åtgärder för att lösa dessa resoneras kring och 
värderas. Slutligen presenteras övriga åtgärdsförslag kort.  

6.1 Presentation och val av problem 
Den processkarta som togs fram för att erhålla en övergripande bild av processen i 
renseriet kan ses i bilaga 1. 
 
De två sammanställningar som gjordes över antal stopp och över antal timmar kan ses i 
bilaga 2. Rapporteringen av driftstörningar, som sammanställningarna grundas på, 
startades upp i mars 2004 och pågår fortfarande. Uppehåll för rapporteringen skedde 
dock under juni, juli och augusti 2004. 
 
De paretodiagram som gjordes utifrån respektive sammanställning av avvikelser kan ses i 
figur 4 och 5. Då stålbyte och planerade stopp inte kan kategoriseras som oplanerade 
stopp med målvärde noll valdes dessa bort ur den fortsatta analysen. Oplanerade 
stålbyten existerar förvisso, men då dessa inte kan särskiljas från de planerade stålbytena 
i sammanställningen är det inte med det tillgängliga materialet möjligt att veta hur lång 
tid och antal tillfällen de tar i anspråk. 
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Figur 5: Paretodiagram över stopp [antal] 

Delar av resultaten från intervjuerna med operatörerna är sammanställda i ett 
ishikawadiagram, vilket kan ses i bilaga 3. 
 
Samtliga intervjuade operatörer och Strömbäck (2005) menar att inmatningen och 
pålastningen är ett område som inte fungerar problemfritt, detta främst under vintern då 
de matande kedjorna på grund av nedisning slutar dra. 
 
Ett område som är grund till många senare problem i processen, och som därför är viktigt 
att åtgärda, är enligt operatörerna och Strömbäck (2005) barktrumman. Trumman är 
sliten och släpper ut för stort material till barkprocessen, men orsakar i sig inga direkta 
stopp. 
 
Operatörer menar även att problem finns med skaktransportören innan barkriv 1. Ett av 
de problem som de tog upp var att pinnar fastnar i sållet i skaktransportören och medför 
att bark stockas. Även urvattnarskruven orsakar problem, till exempel kilar bitar av trä 
fast skruven som därför stannar. En av de intervjuade operatörerna pekade även på andra 
problem i barkhanteringen, detta främst med barkpressar och skruvar före och efter dessa. 
Andra operatörer menade att stupet efter barkpressarna är ett problemområde, detta 
liksom cellmataren som tidvis fungerar otillfredsställande. Problem finns även med 
barkriv 1, som tidvis får fungera som hugg då alltför stora träbitar matas in. Strömbäck 
(2005) menar att hela barkprocessen praktiskt taget är ett problemområde. Exempelvis 
finns enligt honom brister i processen efter att bark fallit ur trumman och även i 
barkpressningen. Barkpressarna kräver mycket underhåll för att fungera bra. Då en 
nyinvestering av barkpressar är på gång ser Strömbäck (2005) emellertid större problem 
med den första delen av barkprocessen. 
 

 26



Empiri och analys 

Några operatörer menar att stenfällan efter trumman ofta leder till stopp i produktionen, 
detta då träpinnar och stenar kilar fast i rullbanorna. Även Strömbäck (2005) menar att 
stenfällorna ofta bidrar till oplanerade stopp. Sten som kommer in i huggen orsakar enligt 
operatörerna längre stopp. En operatör påstod att det tidvis stockas flis i fliscyklonen. 
Flera menar att även de långa flisremmarna mot fabriken är ett område där problem finns, 
på vintern drar remmarna snett och slirar. 
 
De felorsaker som tydligt framträder i diagrammet över antal timmar stopp är 
inmatningstransportör, barkslamurvattnare/skruv, stenfälla och skaktransportör. I 
diagrammet över antal stopp ses att skaktransportör, stenfälla, barkslamurvattnare/skruv, 
vattenränna och inmatningstransportör är de mest frekventa orsakerna till driftstörning. 
 
Av de fem orsakerna är tre intressanta att undersöka vidare. Vattenrännan väljs bort från 
undersökning då stoppen inte sker med hög frekvens. Inmatningen väljs även den bort då 
den nyligen har blivit förbättrad genom nya kedjor och förbättringen ännu inte blivit 
utvärderad. De tre områden som återstår är därmed barkslamurvattnare/skruv4, stenfälla 
och skaktransportör. Intervjuerna med operatörer samt Strömbäck (2005), enligt ovan, 
visar på att de problem som urskiljs i paretodiagrammen är desamma som de problem 
som upplevs i det dagliga arbetet i renseriet. Prioriteringen av problemområden görs 
därför utefter diagrammen. De tre tydligt framträdande områdena väljs samtliga att ses 
över, detta då de alla betraktas viktiga att förbättra. 
 
Då barkhanteringen ses som ett stort problemområde och skaktransportören innan barkriv 
1 ligger i början av barkprocessen inleds arbetet med detta område. Urvattnarskruven ses 
därefter över, detta då den ligger senare i samma process. Sist presenteras orsaker till 
problem med och förbättringsmöjligheter för stenfällan. 

6.2 Skaktransportör 

Figur 6: Förenklad skiss över skaktransportören 

 
Skaktransportören, som ses i figur 6-10, är cirka fem meter lång och delvis försedd med 
ett fingersåll, där fraktioner upp till 50 millimeter sållas ut. För funktion se 
processbeskrivningen (kapitel 4). 
 

                                                 
4 Benämns hädanefter urvattnarskruv 
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När pinnar och stickor faller ned från trumman kan de även, enligt operatörer, fastna i 
den gummilist som fungerar som tätning mellan nedfallsväggen från trumman och 
transportbandet. Stockningar orsakat av nedfall från trumman kan försöka lösas upp 
genom backning av transportbandet. Backningen kan dock orsaka jack i gummit då 
nedfall fastnar under gummilisten, vilken dras med. I jacken fastnar sedan fler pinnar och 
stickor, vilket kan leda till fler stockningar. 
 
Ytterligare problem med skaktransportören och dess fingersåll är enligt operatörer samt 
Johansson (2005a) att den blöta barken fastnar, och bildar en slags barkmatta, på sållet. 
Mattan bidrar sedan till att stockningar lätt bildas genom att material fastnar. 
 
Ungefär i mitten av skaktransportören finns på cirka 400 millimeters höjd en nivåvakt i 
form av ett spröt som enligt operatörer automatiskt slår av inmatning, trumma, 
transportband och skaktransportör vid beröring. Transportbandet är även det försett med 
en stoppfunktion, som slår av samma funktioner, som den nyss nämnda nivåvakten gör, 
då bandet går tungt. En orsak till minskad tillgänglighet, som framkom under egen 
brainstorming, är att nivåvakten inte reagerar förrän bandet är fullt med bark. Operatörer 
berättar att de manuellt rensar undan den bark som har stockat sig, något som många 
gånger är ordentligt tidsödande då ett stort berg av bark byggts upp från 
skaktransportören till transportbandet. 
 
Inmatningen är enligt Johansson (2005a) inte skonsam för träet, det stup som leder 
stockarna ned till barktrumman existerar på grund av inmatningens stora lutning, och 
orsakar onödigt bräckage i form av avbrutna stockar och pinnar. Mer bräckage i 
barktrumman torde rimligtvis leda till en större andel bräckage även i barkprocessen, 
något som troligtvis ökar antalet stopp av den aktuella skaktransportören på grund av 
stockningar. 
 
Funderingar kring underhåll och skötsel har efter intervjuer och observationer dykt upp. 
När operatörer av någon anledning måste lämna övervakningsrummet stänger de luckan 
till trumman och låter stockarna tumla runt, något som möjligtvis bidrar till att onödigt 
många stora träbitar följer med barken och orsakar problem i skaktransportören. Att sållet 
inte rengörs regelbundet kan även det vara en orsak till att stockningar uppstår. 
 
Åtgärder för den ökade mängden bräckage som orsakas av inmatningens utformning och 
barkningen i trumman diskuteras i kapitel 6.5.1, detta då det orsakar problem även i andra 
delar av processen i renseriet. Orsaker till problem som härstammar i andra problem 
benämns enligt Bergman och Klefsjö (1996) beroendefel. 

6.2.2 Möjliga åtgärder 
Gummilist 
Under observation av transportbandet innan skaktransportören framkom idén att en 
mjukare övergång mellan väggen och transportbandet möjligen skulle kunna lösa 
problem med pinnar och stickor som fastnar kring gummilisten. Utan hörn och skarpa 
kanter minskas risken att utsläpp från trumman kilas fast. Det är dock svårt att undvika att 
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gummilisten hänger rakt ner. Strax ovanför listen finns metallkanter som pinnar kan 
fastna i, dessa skulle fördelaktigt kunna elimineras.  
 
Operatörer föreslår under brainstorming att gummit i listerna ovanför transportbandet 
skulle kunna bytas ut mot ett annat mjukt material, som jämfört med gummit bättre rör 
sig med skaktransportören och som inte lika lätt spricker. Listerna skulle enligt Nyström 
(2005) kunna göras följsammare genom ett utförande i armerad plastväv. Under den 
intervju som gjordes framkom att Nyström (2005) dock menar att det egentliga problemet 
är konstruktionen av nedfallet och inte materialet i listerna. Plåtarna och gummilisterna 
skulle enligt honom kunna riktas lite annorlunda för att mindre ska fastna, se figur 11. 
Johansson (2005a) menar att en omkonstruktion liknande Nyströms inte skulle löna sig 
då det för sällan uppstår problem orsakade av just konstruktionen. Enligt Idhammar et al 
(1990) bör hänsyn till livscykelkostnader tas i alla sammanhang innan beslut fattas om 
åtgärder att vidta. 

Figur 11: Förslag på ändring av gummilister 

Transportbandet under trumman 
För att förbättra problemen med det döda område som finns på skaktransportören skulle 
enligt en operatör en förlängning av transportbandet, så att det räcker en bit in på 
skaktransportören, kunna göras. Området som samlar bark skulle då elimineras. 
Observation visar att det är ett 100 millimeters vertikalt avstånd mellan skaktransportören 
och transportbandet. Att operatören menar att det samlar bark till följd av mellanrummet 
är fullt förståeligt. Ett transportband som räcker fram till fingersållet skulle lösa detta 
problem, men istället troligtvis skapa nya problem då materialet från transportbandet 
skulle falla uppifrån direkt ned på sållet och där riskera att fastna. Efter observation 
framkom en idé om att istället låta montera en vertikal plåt under transportbandet, som 
skulle hindra material från att skakas in och ansamlas under bandet. 
 
Direktnedfallet 
Att undvika stockning på grund av direktnedfall med en förkortning av nedfallsytan från 
trumman, genom en ändring vinkeln på den främre väggen som sluter inne området för 
nedfall, är en idé som framkom under egen brainstorming. Alternativt skulle den främre 
väggen kunna vinklas om så att samma vinkel på den som på övriga väggar erhålls, detta 
enligt Johansson (2005a). Ett problem med en sådan lösning är dock den brist på 
utrymme som finns i området. Observation visar att väggen skulle hamna väldigt nära 
den magnet som finns uppsatt strax innan inloppet till barkriv 1, och eventuellt verka 
störande på denna. Den metalldetektor som finns placerad mellan magnet och barkriv 
hindrar en flytt av magneten närmare barkriven. 
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En lösning för direktnedfallet liknande den förstnämnda presenterades av Wiberg (2005) 
under en telefonintervju. Han anser att ett sluttande plan under trumman ovanför sållet är 
en bra lösning för att undvika direktnedfall av bark från trumman, och därmed pinnar och 
stickor som fastnar i sållet. Plåten skulle leda barken framåt i flödesriktningen, till början 
av skaktransportören där en slät yta finns. Tuukkanen (2005) är dock skeptisk till sådana 
barkstyrplåtar under trumma, detta då han menar att dessa brukar blockeras. Han hävdar 
att plåten behöver rengöras konstant genom exempelvis vattenspolning för att barken inte 
ska fastna. 
 
Då åtgärden presenterades för Nyström (2005) menade även han att barkstyrplåtar under 
trumma kan innebära problem med bark som fastnar om inte åtgärder mot detta vidtas. 
Nyström (2005) anser att ett plan i form av en plåt enligt ovan måste ha en kraftig lutning 
för att undvika stockning. Han menar vidare liksom Wiberg (2005) att vatten skulle 
kunna används för att spola ren plåten, detta förutsatt att vattnet kan tas om hand på något 
sätt. Eventuellt skulle plåten enligt honom kunna sättas i rörelse genom att fästas i 
skaktransportören, detta skulle kunna hindra att bark fastnar. Observation visar dock att 
fastsättning av en plåt i skaktransportören, utan att skapa nya områden där barken kan 
fastna, är problematiskt. Eventuellt skulle någon form av konstruktion med en rund 
tunnelöppning kunna användas, denna formad och dimensionerad efter nedsläppets sidor. 
Problem med stockningar skulle då emellertid kunna uppstå i skarven mellan plåten och 
väggen.  
 
Efter diskussionen med Nyström (2005) uppkom en idé om att lösa problemet med bark 
som fastnar genom renspolning av plåten med luft istället för vattenspolning. Det kan 
efter observation konstateras att en lösning med tryckluft rent utrymmesmässigt är 
möjlig. Johansson (2005a) menar att idén förmodligen är fullt genomförbar, och att en 
intermittent blåsning skulle räcka. En lösning med vattenspolning har till skillnad från en 
med tryckluft nackdelen att den blöter barken, något som inte är önskvärt då barken bör 
ha så hög torrhalt som möjligt i barkpannan. Vattnet skulle dessutom behövas tas om 
hand på ett bra sätt, och en anordning som sedan skiljer barken från vattnet behövas 
investeras i. Då det är trångt om utrymme anses detta svårt att genomföra. 
 
Både under egen brainstorming samt brainstorming med operatörer framkom idén att ta 
bort sållet och mata in allt nedfall i barkriven, detta förutsatt att rivens kapacitet är 
tillräcklig för detta. Under egen brainstorming framkom även idén att ersätta 
skaktransportören med en remtransportör. Efter en benchmarking på Kappa Kraftliner, 
där barken med hjälp av ett transportband matas direkt in i riv utan skaktransportör och 
såll, intensifierades funderingarna om rivningen av bark även på Billerud Karlsborg 
skulle fungera utan såll och/eller skaktransportör. Johansson (2005b) menar dock att det 
på Kappa Kraftliner definitivt skulle vara att föredra ett såll innan barkriven. 
 
Diagram framtagna under en period på två veckor över utnyttjandet av barkriven visar att 
någon överkapacitet i riven inte finns (se bilaga 5), och att ett såll innan barkriven därför 
är nödvändigt. Även Wiberg (2005) menar att det inte är aktuellt att köra den nuvarande 
barkriven i avsaknad av såll. Johansson (2005a) berättar att det tidigare endast var en lång 
skaktransportör under trumman, att inget transportband och ej heller såll fanns. Det var 

 31



Empiri och analys 

då ofta problem med riven, något som minskades i och med införandet av sållning. En 
mer kraftfull barkriv skulle kunna lösa problem med direktnedfall, detta då fingersållet 
skulle kunna avlägsnas. Nackdelen med en sådan lösning är den stora investering den 
innebär, produktens kostnad över hela sin livslängd och de fördelar den gentemot dagens 
utrustning för med sig bör enligt Hagberg och Henriksson (1994) vägas mot varandra. 
 
Att istället för att helt avlägsna sållet ytterligare förlänga den släta plåten som barken 
faller ned på är en idé som framkom under brainstorming. En förlängning av den släta 
plåten skulle dock minska sållningsytan, något som innebär problem då barkriven enligt 
Wiberg (2005) kräver tre till fyra meters fingersåll. Sållet är idag fyra meter långt, och 
den heltäckande plåten cirka 800 millimeter. Möjligt är emellertid att utföra test med en 
större plåt, och se hur barkriven reagerar på den ökade belastningen. 
 
Tuukkanen (2005) berättar att barken under trumman normalt sett transporteras med 
remtransportör, detta för att undvika direktnedfall på såll och för att få en så enkel lösning 
som möjligt. Skaktransportören i Karlsborg är den enda av sitt slag han känner till. 
Skakfunktionen är dock enligt Johansson (2005a) viktig för att sprida materialet jämnt 
över bandet, för att på så sätt få ett utnyttjande av hela barkrivens bredd och rivkraft. 
Johansson (2005a) menar att en ojämn inmatning skulle orsaka en ojämn nötning och 
problem med stockning i barkriven. Även Fredriksson (2005) säger att en bandtransportör 
inte är att föredra framför skaktransportören med fingersåll. 
 
Att flytta sållet på skaktransportören närmare barkriven och att under trumman enbart ha 
en plan skaktransportör alternativt ett längre transportband än idag, är en idé som 
observationer dock visar inte är genomförbar på grund av brist på utrymme. Närmast 
inloppet till barkriven är en metalldetektor placerad, en plan yta som enligt Johansson 
(2005a) för säkerheten att inte få in metallföremål i riven måste finnas efter utloppet från 
trumman och magneten. Metalldetektorn förhindrar en förlängning av sållet mot 
barkriven. Mätningar och observationer visar att sållet med det utrymme som finns skulle 
bli avsevärt kortare än det är idag. Mellan utloppet från trumman och metalldetektorn 
finns endast utrymme för ett såll på drygt en meter, något som enligt Wiberg (2005) är en 
för kort sträcka för att hinna sålla ut nödvändig mängd bark innan rivning. Konstateras 
kan dock att lösningen med en plåt på skaktransportören kostnadsmässigt är att föredra 
framför en förlängning av transportbandet, detta då det senare skulle innebära större 
ombyggnationer. Observationer ledde även fram till idén att sållet skulle kunna göras 
något längre genom en kombination med ändringen av vinkeln på nedsläppet. 
 
Enligt Nyström (2005) bör hörn på utrustning i processen där material passerar alltid vara 
rundade, detta för att undvika problem med stockningar. Med detta i åtanke gjordes en 
observation av nedfallet från trumman. Det kan konstateras att den främre väggen, längs 
vilken material faller samt genom vilken material passerar ut genom en öppning, kan 
göras slätare. Den vinkel som på vänster sida skyddar material från att falla ut från 
transportören direkt efter öppningen, och som av observation att döma det lätt fastnar 
pinnar i, bör rätas ut. En plåt skulle kunna monteras på skaktransportörens vänstra sida, 
direkt efter öppningen, för att undvika att material faller ur processen. 
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Material på fingersållet 
Under brainstorming framkom en idé om att göra sållets yta glatt för att förhindra att bark 
fastnar i plåten. Tuukkanen (2005) skriver att det säkert finns möjligheter att se över 
andra material för fingersållet, men att han tror att kostnaderna för detta inte uppväger de 
fördelar materialbytet skulle föra med sig. Nyström (2005) föreslår som material robalon 
eller teflon, och han menar att rostfritt eller syrafast material är för ändamålet bättre än 
svart plåt. Wiberg (2005) berättar att materialen i de såll GVC levererar är anpassade för 
den produktion kunden ämnar använda sållet i. Moberg (2005) berättar vidare att 
fingersållen även idag tillverkas i det vanliga kolstål som sållet i Karlsborg består av. Han 
menar att ett rostfritt material eventuellt skulle ge en bättre yta, men det är inget GVC 
provat i sina konstruktioner av just fingersåll. Enligt Moberg (2005) skulle användning av 
robalon innebära en beläggning av fingrarna, och vara en fullt möjlig lösning. Han menar 
att det inte är någon större skillnad mellan teflon och robalon, men att robalon har bättre 
nötningsbeständighet. En beläggning med robalon skulle enligt Moberg (2005) inte 
innebära några stora kostnader, och hålla länge utan ny beläggning. 
 
Konstruktion  
Under den egna brainstormingen kom ett antal idéer på lösningar rörande fingersållets 
konstruktion som kanske skulle kunna bidra till färre stockningar upp, bland dessa kan 
nämnas: 

• Ändring av avståndet mellan hålen i sållet 
• Ändring av storleken på hålen i sållet 
• Ändring av vinkeln på fingrarna i sållet 
• Ändring av utseendet på hålen i sållet, göra dem mjukare i form 
• Ändring av avståndet mellan lagren i sållet 
• Omkonstruering av fingrarna i sållet 
• Fler lager i sållet 

 
Ett fingersåll som sållar ut större fraktioner skulle enligt Moberg (2005) minska 
problemen med stockningar. Denna lösning kräver emellertid att dessa större fraktioner 
av bark går att transportera samt att pressa till önskad torrhalt, något som kan bli svårt i 
detta fall då kraven på barkens torrhalt i dagsläget inte mer än precis är uppfyllda. 
Ytterligare information som talar emot lösningen är den enligt Strömbäck (2005) jämna 
och höga torrhalt barkpannan kommer att kräva efter ombyggnationen hösten 2005. 
Wiberg (2005) påpekar återigen att problemet i detta fall är direktnedfallet och inte sållets 
konstruktion. Sållen anpassas av GVC, både till form och i material, efter det ändamål de 
är ämnade för. Billerud Karlsborg har enligt både Strömbäck (2005), Johansson (2005a) 
och Wiberg (2005) tidigare provat ett mer finmaskigt såll, detta utan lyckat resultat. 
Samtliga menar att det nuvarande sållet fungerar bättre. 
 
Ett ökat avstånd mellan lagren i sållet skulle enligt Wiberg (2005) bara flytta problemet 
längre fram, då större nedfall skulle komma in i barkprocessen. Han menar vidare att fler 
plan i sållet inte skulle lösa några problem utan endast skulle leda till att barken fastnar i 
dessa istället, detta även om dessa är mindre finmaskiga. 
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Övervakning 
Under brainstorming framkom idén att placera en vakt längre in under trumman än 
befintlig vakt, något som Johansson (2005a) anser vara ett bra förslag. Observation och 
intervjuer visar på att en lämplig placering vore i början av skaktransportören, strax efter 
transportbandets slut, för att förbättra underhållsmässigheten genom att tidigare upptäcka 
stockningar. Enligt Johansson (2005a) finns olika sorters vakter på Billerud Karlsborg, en 
nivåvakt där kretsen bryts när en sensor vidrörs och en nivåvakt bestående av en ljusstråle 
som efter att ha varit bruten ett antal sekunder bryter kretsen. Båda typerna av vakter är 
användbara under trumman. En fördel med en vakt bestående av en ljusstråle är att den 
till skillnad från en vakt som löser ut vid beröring känner av eventuella stockningar över 
hela bandets bredd. En nackdel är att dessa vakter enligt Johansson (2005a) innebär 
radioaktiv gammastrålning, vilket försämrar arbetsmiljön. Johansson (2005a) menar 
vidare att det vid användning av vakter är viktigt att undvika falsklarm genom att ta 
hänsyn till nedfallet från trumman, detta med en viss tolerans av bruten ljusstråle 
respektive beröring. Johansson (2005a) berättar även att vakter av båda de nämnda slagen 
finns i lager på Billerud Karlsborg, färdiga att använda utan någon nyinvestering. 
 
Under brainstorming framkom även ett förslag om montering av en kamera under 
trumman för att tidigt kunna upptäcka tendenser till stockningar, och förbättra 
underhållsmässigheten. Kameran skulle kunna monteras på den bakre väggen, vid 
transportbandets början, detta för att undvika problem med magneten som är placerad 
strax innan barkriven. Observation visar dock på att ett problem med detta förslag är den 
imma och ständigt fallande föremål som finns samt det mörker som råder under trumman. 
Belysning skulle enbart delvis bidra till bättre sikt. Enligt Johansson (2005a) är det inga 
problem att vid montage av en kamera lägga till bilden över området på skärmarna i 
manöverrummet, möjlighet finns att på dessa visa flera bilder samtidigt alternativt att 
växla mellan olika bilder. 
 
Andra möjligheter 
Att ersätta fingersållet med ett skivsåll är en idé som framkom under brainstorming. Idén 
har dock enligt Johansson (2005a) redan provats i anläggningen med ett 
otillfredsställande resultat, detta tidigare då barkriv 2 var toppmatad. Observation visar 
dock att utrymme för placering av ett skivsåll finns, transportbandet under trumman 
skulle kunna förlängas och skivsållet skulle kunna vara placerat mellan utloppet från 
trumman och barkriven. Problem skulle emellertid uppkomma med placering av 
metalldetektor, detta då denna kräver en plan metallyta över sig. 
 
Nyström (2005) menar att ett skivsåll liksom fingersållet skulle innebära att långa, slanka 
pinnar fastnar och att det därför inte är någon bra lösning på de problem som finns idag. 
Ett skivsåll skulle eventuellt föra med sig den fördelen att det kan vara något kortare än 
vad fingersållet är idag, och fortfarande sålla ut samma mängd bark. 
 
Under brainstorming framkom även idén om att ersätta fingersållet med att spaltsåll, ett 
såll bestående av längsgående spalter som sorterar ut fina fraktioner, något som enligt 
Johansson (2005a) inte är provat i anläggningen. Wiberg (2005) menar att skivsåll liksom 
spaltsåll är för mindre fraktioner än de man sållar ut på Billerud Karlsborg. Skivsåll sållar 
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vanligen ut fraktioner mellan 10 och 15 millimeter. Billeruds utsållade fraktioner innan 
barkriven har en dimension på 50 millimeter. Ett spaltsåll skulle enligt Wiberg (2005) 
innebära samma problem med längre träbitar som fastnar i sållet. Även Tuukkanen 
(2005) menar att ett spaltsåll fortfarande skulle innebära problem med längre träbitar. Det 
är dessutom inget som Metso marknadsför. 
 
En idé om att ersätta fingersållet med ett flissåll uppkom även den under brainstorming. 
Tuukkanen (2005) hävdar dock att det flissåll de marknadsför, vilket är en typ av 
plansåll, inte passar för sållning av bark. Han menar att problem med stockning finns i de 
sållen redan då överstort flis ska sållas ut, och att sållning av våt bark skulle leda till fler 
stockningar. Även Wiberg (2005) anser att ett flissåll inte är en bra lösning. Sållet är för 
stort för att rymmas på den aktuella platsen och det medför inte transport i samma 
mening som skaktransportören gör. 
 
Underhåll 
Att det finns ökad tillgänglighet att vinna på att rengöra fingersållet oftare än idag är en 
tanke som uppkom under brainstorming. Enligt Johansson (2005a) rengörs sållet idag en 
gång per dygn, och han menar att det eventuellt skulle vara fördelaktigt att rengöra oftare. 
Enligt en av operatörerna bildas en matta över delar av sållet på kort tid, något som enkelt 
kan avlägsnas med rengöring med tryckluft. En fastsittande anordning för tryckluft som 
med jämna mellanrum blåser rent sållet skulle förmodligen underlätta för operatörerna 
och minska antalet stockningar. Rengöring och städning är enligt Idhammar et al (1990) 
det absolut viktigaste förebyggande underhållet. 
 
Övrigt 
Under egen brainstorming uppkom också tanken om hastigheten i vilken 
skaktransportören rör sig, i form av amplitud och frekvens, har någon betydelse för hur 
mycket som fastnar i sållet. En elektriker på Billerud berättar dock att skaktransportören 
har en fast hastighet. Wiberg (2005) menar att hastighetsändringar inte löser några 
problem, och återigen att fokus bör läggas på att lösa problemet med direktnedfallet från 
trumman. 

6.2.3 Effektivitet och genomförbarhet 
Under bedömningen av åtgärdernas effektivitet och genomförbarhet, utefter den 
insamlade informationen, erhölls resultatet i tabell 1 nedan. För bedömningen av åtgärder 
rörande skaktransportören se bilaga 6a. 
 
Tabell 1: Prioritering av åtgärder på skaktransportören 

Prioritering Åtgärder 
1 En kraftigare barkriv, ta bort såll 

2 Vakt vid övergången transportband till 
skaktransportör 

2 Manuell rengöring oftare 
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2 Automatisk rengöring med hjälp av 
tryckluftsanordning 

3 En styrplåt monterad i nedfallsväggen, b) 
Med renblåsning 

4 Mjukare övergång mellan vägg och 
transportband, utan kanter 

4 Montera en vertikal plåt under 
transportbandet 

4 Förlänga befintlig plåt under trumman 
4 Öppningen jämnare, slätare 
4 Kamera placerad på den bakre väggen 
5 Glatt material på skaktransportören; robalon

6 Ett följsammare material istället för gummit; 
armerad plastväv 

6 Den främre nedfallsväggen får samma vinkel 
som övriga väggar 

6 En styrplåt monterad i nedfallsväggen, a) 
Utan blåsning och spolning 

 

6.3 Urvattnarskruv 

 
Figur 12: Förenklad skiss över urvattnarskruv innan förändringar (ovanifrån) 

Bilder över urvattnarskruven ses i figur 12 ovan samt i figur 13-15 nedan. Skruvens nedre 
del, de första tre metrarna, fungerar som urvattnare medan den övre delen, resterande sex 
meter, endast transporterar bark uppåt. Urvattnarskruvens tre första meter har en diameter 
på en meter, inklusive gängor, de sex sista metrarna har en diameter på 1.01 meter, 
inklusive gängor, och skruven är nio meter lång. För urvattnarskruvens funktion, se 
processbeskrivningen i kapitel 4. 
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Figur 13: Kanal in till skruv 
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enligt Johansson (2005a) medför att pinnar ibland kilas fast mot transportbandet under 
och orsakar stockningar. 
 
Egen brainstorming gav idén att skruvens hastighet möjligen påverkar antalet stopp, till 
exempel på grund av att pinnar fastnar mellan skruv och tråg. 
 
Urvattnarskruven påverkas liksom skaktransportören, se kapitel 6.2.1, av den ökade 
mängd bräckage i processen som förekommer till följd av stupet i inmatningen, de nötta 
utsläppen i barktrumman och stängningen av dörren till trumman. Rekommendationer för 
hur dessa problem kan lösas beskrivs i kapitel 6.5.1. 

6.3.2 Möjliga åtgärder 
Sållning av grus, sand och sten 
Under egen brainstorming uppkom förslaget med ett såll innan urvattnarskruven, för att 
komma till rätta med de problem som sten, grus och sand orsakar. Sållets uppgift skulle 
vara att sortera bort sten, grus och sand på ett bättre sätt än vad som görs idag, så att det 
oönskade materialet inte når skruven. Den befintliga stenfällan under trumman, precis 
innan inloppet till skruven, skulle kunna göras större för att sålla bort större mängder 
material än vad som görs idag. En större stenfälla är något som operatörerna anser skulle 
minska det oönskade materialet till skruven. En förlängning av stenfällan skulle bidra till 
att sten, grus och sand har en större yta att falla ned på och mindre stenmaterial skulle 
därmed fortsätta till urvattnarskruven. Johansson (2005a) menar att en förlängning av 
stenfällan är möjlig, men att den måste ha en konisk form för att passa till befintlig 
utrustning under/efter stenfällan. Han menar vidare att stenfällan inte får konstrueras för 
stor, detta eftersom stockar och pinnar då kan dyka ned i fällan och orsaka stopp. 
Vattentrycket i fällan, som finns för att pinnar och stockar inte ska dyka ned i fällan, 
skulle enligt Johansson (2005a) kunna justeras för att passa en större fälla. 
 
Nyström (2005) menar vid en intervju att det är svårt att undvika sand och grus, detta då 
vattnet konstant är i rörelse. Han menar vidare att en stillastående sedimentbassäng krävs 
för att den finkorniga sanden ska falla till botten. Liknande tankar kring en bassäng med 
stillastående vatten för att sålla bort stenmaterial framkom även under egen 
brainstorming. En bassäng skulle för att fungera kunna ha någon form av medbringare på 
ytan som forslar fram barken, medan tyngre material sjunker till botten. Under 
observation konstaterades att plats för en sedimentbassäng inte finns, utrymmet mellan 
utloppet från trumman till urvattnarskruven är litet. Anskaffning av en sedimentbassäng 
skulle dessutom innebära stora investeringar i form av ombyggnationer och 
inköpskostnader. 
 
Undvikande av pinnar och klabbar 
Vid egen brainstorming framkom idén att träpinnar och träklabbar som finns i systemet 
skulle kunna sållas bort från barken. Nyström (2005) menar vid en telefonintervju att en 
krosspump skulle vara en möjlighet för att bryta av pinnar, som då inte skulle orsaka lika 
stora problem i skruven. Vid observation konstaterades att en placering av en krosspump 
skulle kunna ske mellan stenfällan under trumman och urvattnarskruven, placering innan 
stenfällan är inte möjlig då pinnar konstant faller ned från trumman. Vid observation sågs 
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även att utrymmet för en krosspump är begränsat, vid en eventuell anskaffning skulle 
ombyggnationer fordras. 
 
Resonemang kring möjligheter att skilja pinnar och klabbar från bark på väg mot 
urvattnarskruven med hjälp av någon sorts sidoväg för de större bitarna har efter 
observationer förts. Problemet är i detta fall att skilja trä från trä, det vill säga träpinnar 
och träklabbar från bark. Eventuellt skulle en lösning där en vattenström eller ett 
vattentryck skiljer ut trä med högre densitet vara möjlig. Träet som skiljs ut bör dock tas 
om hand i processen på något annat sätt, så att vedförlusterna inte blir så stora. 
 
Inlopp 
För att undvika att pinnar fastnar i inloppsrännan till urvattnarskruven, skulle en större 
radie på kanterna krävas. Nyström (2005) menar att radie på alla hörn är viktigt för att 
förhindra att pinnar fastnar. En böjd ränna skulle kunna köpas in så att inga kanter alls 
finns, alternativt kan befintlig ränna byggas om med böjda plåtar eller liknande. 
Operatörer menar att problemet med pinnar som fastnar i inloppet då förmodligen skulle 
försvinna. 
 
Observationer gav idén att en flytt av urvattnarskruvens inlopp samt utlopp skulle kunna 
medföra att kantigheten på inloppet minskar. Rännan skulle kunna konstrueras rakare om 
inloppet vinklades mot trumman. Förslaget skulle medföra relativt stora ombyggnationer, 
då omkringliggande utrustning påverkas. 
 
Rännan skulle även kunna vidgas i svängen genom en större radie på den i svängen inre 
plåten, en idé som även den framkom under observation. Pinnar skulle då ha en större yta 
att färdas på. Problem med åtgärden som kan uppstå är att fler pinnar lägger sig på tvären 
i den bredare delen av rännan och orsakar stockningar. Behov av att anpassa rännan efter 
skruvens inlopp skulle behöva ske, och en trattform med den smalaste delen vid inloppet 
till trumman anses orsaka ytterligare problem. 
 
Tråg 
De tre första metrarna av tråget som skruven ligger an mot består av hålplåt, resterande 
sex meter är plan plåt. För att förhindra vatten att följa med upp längs skruven och sedan 
ned till transportbandet ledande till barkriven skulle hålplåten kunna förlängas, vilket det 
reflekterades över vid observation. Operatörerna anser att en förlängd hålplåt är en bra 
idé och menar att problemen med blöt bark och vatten på transportbandet skulle bli 
mindre med en sådan konstruktion. Eventuellt skulle en förlängning av hålplåten bidra till 
en ökad förslitning av skruven, till följd av än fler igentäppta hål. 
 
För att kunna ha ett tråg med förlängd hålplåt krävs att vattnet som rinner ned även i den 
nya delen av hålplåten kan tas om hand. Vid observation tydliggjordes att handhavandet 
av vatten inte vore något större problem, den befintliga vattenrännan kan förlängas. 
 
Johansson (2005a) menar dock att en förlängning av hålplåten inte skulle lösa några 
problem, detta då grundproblemet är att skruven nöts och inte att barken urvattnas dåligt. 
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Han menar att en längre hålplåt inte skulle leda till att barken urvattnades bättre än vad 
den gör idag. 
 
Material på skruven 
Den sten, grus och sand som når urvattnarskruven sliter på denna, vilket beskrivits 
tidigare. Under egen brainstorming framkom idén att ändra materialet på skruven för att 
minska slitaget. Tuukkanen (2005) anser ändring av material vara värt att fundera kring. 
 
Röret, som är själva kärnan i skruven, består enligt Johansson (2005a) av materialet SS 
1312 och gängorna av SS 2333. Materialet på skruvens gängor skulle kunna ändras till 
något mer hållfast material. Ungefär var tredje vecka påläggssvetsas materialet SS 2377, 
vilket är ett hårdsvetsmaterial, på skruvens gängor. Tuukkanen (2005) ansåg att 
materialet som används till svetsningen bör ses över, detta då reparationssvetsningen sker 
så frekvent. 
 
Nyström (2005) menar vid en intervju att hårdsvetsbeläggningar är fördelaktiga för att få 
en mer hållfast skruv. Han känner inte till något annat material på gängorna än det 
befintliga, men menar att det eventuellt kan finnas något annat material på svetsen. 
Johansson (2005a) berättar att lasersvetsningar kan ge en mer slitstark yta, dock krävs för 
denna behandling små ytor. 
 
Tuukkanen (2005) anser att en beläggning med kompositmaterial är värd att fundera på. 
Han föreslår materialen ARC 890, ARC 897, MX 1, MX 2 och MX 4, samtliga 
levererade av företaget Chesterton. Dessa material är enligt Tuukkanen (2005) mycket 
enkla att lägga på skruven, och beroende på material och omständigheter mycket 
slitstarka. Enligt Tuukkanen (2005) gäller det att välja rätt produkt för situationen. 
Johansson (2005a) menar att ingen undersökning av kompositmaterial tidigare är utförd 
på Billerud Karlsborg. Lundström (2005) rekommenderar materialet ARC 890 i ett första 
steg, för att sedan överväga om ett mer kostsamt ännu mer nötningsbeständigt material 
ska användas. Om ett dyrare, och mer slitstarkt, material ska övervägas bör enligt 
Bergman och Klefsjö (2001) beslut byggas på fakta, detta för att undvika misslyckanden. 
MX 1 är enligt Lundström (2005) det bästa materialet som finns att tillgå, och är därför 
lite dyrare. Försök med ARC 890 visar enligt Lundström (2005) på god hållfasthet i 
urvattnarskruvar för bark på andra renserier. Materialet används ofta för större ytor. 
 
Enligt Idhammar et al (1990) kan LCC-metodiken användas för att ta reda på vad en 
utrustning kostar över hela sin livslängd. Bedömning med hjälp av metoden kan göras för 
att beräkna vilket material som är minst kostsamt att använda för att belägga. Enligt 
metodiken kan det löna sig att köpa utrustning/material med högre kostnad och lägre 
underhållskostnader än billigare utrustning/material som kräver mycket underhåll. 
 
Skruvens hastighet 
Vid egen brainstorming framkom idén att ändra skruvens hastighet. Funderingen bestod i 
om hastigheten kan påverka hur hårt stockar, pinnar och stenar fastnar mellan skruv och 
tråg, men även skruvens slitage. Tuukkanen (2005) anser att en optimering av skruvens 
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hastighet vore en bra idé, och Johansson (2005a) anser att inga problem hindrar ändring 
av skruvens hastighet. 
 
Vid en ökning av hastigheten skulle slitaget på skruven förmodligen öka och material 
som fastnar skulle troligen kilas fast ordentligt. Större problem att avlägsna fastkilat 
material och ökad förstörelse skulle förmodligen bli en följd av den ökade hastigheten. 
En minskning av hastigheten skulle troligen medföra stockningar i början av skruven då 
skruven inte kan ta hand om den bark som finns i systemet. 
 
Utloppet 
Under egen brainstorming framkom idén att utloppet från urvattnarskruven till 
transportbandet skulle kunna öppnas upp för att färre pinnar ska fastna. Vid observation 
konstateras att möjligheter finns att förstora öppningen, ända upp till den balk som ligger 
på utsidan av tråget. För att minimera kantigheten kan hålet utformas ovalt, eller med stor 
radie vilket Nyström (2005) belyser. Johansson (2005a) tror att ett större utlopp med 
mindre kanter skulle kunna medföra att färre pinnar fastnar i utloppet. 
 
Funderingar om möjlighet finns att göra utloppet från urvattnarskruven större i bakåt (i 
skruvens flödesriktning) övergavs efter observation av skruvens fäste. 
 
Andra lösningar 
Vid benchmarking på SCA Munksund i Piteå sågs en medbringartransportör med hålplåt 
som används till att transportera och urvattna bark. En medbringartransportör består av 
längsgående medbringare som skjuter bark framåt, och som drivs med kedjor. 
Medbringartransportören anses vara en alternativ lösning till urvattnarskruven på 
Billerud. Larsson (2005) menar att medbringartransportören på SCA Munksund fungerar 
utan större problem. 
 
Operatörer på Billerud anser, då idén presenteras för dem, att en medbringartransportör 
skulle vara en lösning för att reducera de problemen som finns med urvattnarskruven. 
Både Nyström (2005) och Tuukkanen (2005) menar att medbringartransportörer är för 
ändamålet vanligare än urvattnarskruvar och de båda föredrar det förstnämnda. 
 
Johansson (2005a) anser att pinnar ofta fastnar mellan kedjorna i medbringartransportörer 
och bidrar till urspårningar. Nyström (2005) menar vid en intervju dock att problem med 
pinnar som fastnar i medbringartransportören inte finns. Johansson (2005a) anser att det 
är fullt möjligt att installera en medbringartransportör, men han pekar på att det skulle 
innebära stora investeringar för företaget. 
 
Nyström (2005) menar att en medbringartransportör inte har lika hög hastighet som en 
urvattnarskruv, något som emellertid enligt Tuukkanen (2005) inte innebär några 
problem kapacitetsmässigt. Nyström (2005) menar att mycket av slitaget på 
urvattnarskruven beror på den höga hastighet som denna har, en medbringartransportör 
skulle tack vare hastigheten och det faktum att medbringarna delvis består av gummi inte 
slitas lika mycket. 
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Oavsett om pinnar kan fastna i kedjorna på en medbringartransportör eller inte finns det 
lösningar för problemen. Problem med kedjorna i inmatningen som ibland uppstår löses 
enligt operatörer genom backning av kedjorna, som då rätas ut. Kedjorna som finns på en 
medbringartransportör skulle enligt Johansson (2005a) fungera på liknande sätt. Han 
menar även att driv- och vändhjul kan byggas in för att förhindra urspårningar. Eventuellt 
skulle även kedjorna kunna byggas in, alternativt skulle spärrar/piggar kunna monteras 
för att förhindra att pinnar åker in i kedjorna. Operatörerna poängterar att en lösning för 
pinnar krävs, detta för att dessa inte ska fastna i kedjorna. 
 
Nyström (2005) menar vid intervju att en medbringartransportör skulle vara ungefär lika 
lång som nuvarande urvattnarskruv, cirka nio meter. Tuukkanen (2005) anser att en 
medbringartransportör kan kräva mer utrymme än en urvattnarskruv, och att det kan vara 
svårt att installera mellan tidigare utrustning. Vid observation konstateras att det kring 
urvattnarskruven finns utrymme, och att kringliggande utrusning inte anses vara några 
problem.  
 
Vid kartläggning av processen kom funderingar upp angående anledningen till 
blötläggningen av bark, detta då så torr bark som möjligt eftersträvas. Intervjuer med 
operatörer, Strömbäck (2005) och Johansson (2005a) informerar om att blötläggningen 
sker utan direkt anledning, och att ett torrt system liknande det för den senare delen av 
trumman likaväl kan användas. Vid benchmarking på Kappa Kraftliner observerades att 
barken där aldrig blötläggs och att någon urvattnarskruv för bark därför inte finns i 
anläggningen. Avsaknaden av blötläggning av bark medför att den befintliga barkpressen 
inte behöver användas eftersom torrhalten i barken är nog hög utan pressning. En idé 
framkom vid benchmarkingen om ett system helt utan blötläggning och även pressning 
av barken också på Billerud Karlsborg. Då kalkylering för inköp av ny barkpress enligt 
Strömbäck (2005) pågår uppkom idén om att låta beräkningar göras på kostnaden och 
möjligheten att istället bygga om barkhanteringen för att där utesluta blötläggning. 
Observationer visar att en ombyggnation dock skulle vara väldigt komplicerad att 
genomföra, detta delvis då den blöta hanteringen av bark är sammankopplad med 
hanteringen av bark som fallit ner i transporterande vatten exempelvis från transportband 
i övriga delar av fabriken. 
 
Underhåll 
Påsvetsningarna på skruven sker, som nämnts tidigare, ungefär var tredje vecka. När 
skruven är ny kan den även justeras nedåt, så att påsvetsningar inte behöver utföras. 
Justeringen av skruven tar enligt Johansson (2005a) kortare tid än påsvetsningarna och 
därför kombineras åtgärderna. Skruven kan totalt justeras 5 mm och vid justering flyttas 
skruven 1 mm åt gången. Johansson (2005a) menar att tidsintervallet mellan underhåll 
bestäms efter erfarenhet. Renoveringen som sker genom justering och påsvetsning kan 
enligt Bergman och Klefsjö (1996) benämnas minimal reparation, detta då skruven endast 
repareras ytligt och återställs till skicket den hade innan fel inträffat. 
 
Ett förslag är att slitaget på skruven skulle kunna beräknas på något sätt, så att underhållet 
sker då det verkligen behövs. En varning i verksamhetssystemet skulle kunna säga till om 
att det snart är dags för underhåll. Underhållet skulle exempelvis kunna ske efter hur 
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mycket bark som gått genom skruven, och renoveringar skulle varken ske för tidigt eller 
för sent. 
 
Justeringen av skruven sker i dess ändar och ett förslag är att, om möjligt, göra skruven 
ännu mer justerbar så att fler justeringar kan utföras. 

6.3.3 Effektivitet och genomförbarhet 
Under bedömningen av åtgärdernas effektivitet och genomförbarhet, utefter den 
insamlade informationen, erhölls resultatet i tabell 2 nedan. För bedömningen av åtgärder 
rörande urvattnarskruven se bilaga 6b. 
 
Tabell 2: Prioritering av åtgärder på urvattnarskruven 

Prioritering Åtgärder 
1 Nytt mer hållfast material på gängan 
2 Större utlopp från skruven 
2 Mindre kantigt utlopp 
2 Optimering av underhåll 
3 Utökad stenfälla 

4 Medbringartransportör med hålplåt istället 
för skruv 

5 Mjukare kanter på rännan 
5 Ta bort inre sväng i rännan 
6 Mer justerbar skruv 
7 Flyttning av skruven för mjukare inlopp 
7 Förlängning av hålplåt 

 

6.4 Stenfälla 

 
Figur 16: Förenklad skiss över stenfällan innan förändringar 
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Bilder över stenfällan ses i figur 16 ovan samt i figur 17-19 nedan. För stenfällans 
funktion, se processbeskrivningen kapitel 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 18: Låda Figur 19: Rullar i nedre stenfälla  
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Figur 17: Rullar i 
övre stenfälla 
.4.1 Möjliga orsaker 
toppen i stenfällan beror enligt operatörer till stor del på att stora klabbar och stenar 
ilar fast mellan rullarna, vilket främst inträffar i den nedre delen av fällan men även i 
en övre delen. Då stenar kilar fast mellan rullarna i den övre delen av fällan förhindras 
tenar att falla ned i fällan och kan därför fortsätta till huggen och orsaka långa stopp. 
planerade stopp på grund av sten i huggen är dock något som sällan inträffar.  

peratörer menar vidare att pinnar emellanåt ställer sig i början av den nedre delen av 
tenfällan, under och upp igenom de övre rullarna och orsakar stopp. En operatör menar 
tt trä som kilas fast längs med väggen är svårt att upptäcka, detta då 
vervakningskameran inte är riktad så det är möjligt att se stockningar orsakade av detta i 
anöverrummet innan de har vuxit sig stora. Att delar av stenfällan inte täcks av vare sig 

amera eller vakt orsakar onödiga stopp. Stockningarna medför att stenfällan inte kan 
ungera som den ska och att stenarna åker över stenfällan eller ut med bräckaget och in 
ill huggen där de gör stor skada. 

ten och ibland även trä fastnar enligt operatörer även i den vattenfyllda lådan, själva 
tenfällan, som ska skilja stenar från ved. Stenar som fallit ned i lådan transporteras 
idare till en container, men i de fall då stenarna är asymmetriska kan de fastna i 
ppningen från lådan. Asymmetriska stenar kan enligt en operatör ta sig genom den övre 
elen av fällan för att sedan fastna i fördjupningen då de vänds. Detta problem orsakar 
mellanåt längre stopp eftersom det är besvärligt att få grepp om fastkilad sten i detta 
tillgängliga område. Stenar fastnar i fördjupningen på grund av att hålet som leder ur 
enna är något mindre än öppningen till fördjupningen, något som operatörer bekräftar. 

å sommaren orsakar långa barkslamsor, remmar av bark från framförallt gran, enligt 
peratörer många stopp. Remsorna lindas fast kring rullarna i stenfällan och medför att 
et blir trängre mellan dem. Pinnar fastnar även i dessa slamsor och stockningar kan lätt 
ildas som följd. 
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Andra problem i stenfällan menar operatörer orsakas av stora stenar som, endera genom 
metalldetektion eller detektion av operatör, uppmärksammas och tvingar personalen till 
att stanna anläggningen för att kunna avlägsna stenarna manuellt. 
 
Den stora förekomsten av sten, framförallt i PEFC-veden, beror enligt operatörer på sättet 
som veden lastas på i skogen. Meningen är att stockar liggandes på tvären ska fungera 
som underlag till de stockar som lagras i väntan på lastning och transport, detta för att 
minimera förekomsten av sten i lastbilslasterna. Då veden ofta läggs direkt på marken 
följer dock mycket sten med till renseriet. 
 
Även stenfällan blir påverkad av det bräckage som bildas av lutningen på inmatningen 
samt igenstängning av trumman. För vidare beskrivning av problemområdena, se kapitel 
6.2.1. För åtgärder till problemen, se kapitel 6.5.1. 

6.4.2 Möjliga åtgärder 
Piggrullar 
Operatörer menar att stenfällan bör vara mycket längre, helst dubbelt så lång, för att ha 
möjlighet att ta hand om alla stenar som finns i systemet. En längre stenfälla innebär fler 
rullar i den övre delen av stenfällan. Vid en längre stenfälla tas mer sten om hand och 
mindre sten kommer därmed in i huggen och orsakar stopp, vilket skulle leda till ökad 
driftsäkerhet i form av färre driftstörningar. 
 
Rullarnas uppgift är att transportera trä och skilja ut stenar. Rullarna har antingen mönster 
i form av piggar (piggrullar) eller skruvmönster (skruvrullar) för att separera stockar från 
varandra så att stenar ska falla ned. De piggrullar som finns idag är enligt Johansson 
(2005a) konstruerade för att skilja stockarna åt, men piggarna har blivit nötta och 
fungerar inte så bra längre. Vid rullar med väl fungerande separering separeras träet 
bättre och stenar åker ned i fällan vilket medför att operatörer slipper stänga av trumman 
för att förhindra stenar från att hamna i huggen. För att rullarna ska ha sin tänkta funktion 
kan de antingen repareras, då helst till nyskick vilket kallas maximal reparation, eller så 
kan nya rullar med samma eller annat mönster köpas in. Nyström (2005) framför att 
Andritz har rullar med ringar och fyrkanter runt som fungerar bra vid långa barkslamsor. 
Dessa rullar klipper av barkslamsorna vilket är möjligt då rullarna ligger mycket tätt. 
 
Under egen brainstorming framkom idén att utforma glatta rullar som förhindrar 
barkslamsor från att fastna. Ett problem med glatta rullar är dock att transporteringen av 
trä över dem kan blir lidande. Moberg (2005) och Nyström (2005) rekommenderar 
robalon som är ett glatt material, vilket rullarna eventuellt kan beläggas med, se vidare 
kapitel 6.2.2. 
 
Avståndet mellan rullarna har funderats kring; om detta bör vara större eller mindre för 
att bättre sålla sten och trä. Ett ökat mellanrum skulle släppa igenom större stenar, men 
även mer trä och det skulle bidra till att stockningar lätt kan bildas. Ett mindre mellanrum 
skulle medföra att mer sten åker över fällan och in i huggen, vilket vill förhindras. Det 
största mellanrummet som finns mellan rullarna i den övre delen av fällan är idag 350 
mm. Nyström (2005) menar att Andritz rekommenderar en öppning på 300 millimeter. 
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Mellan transportbandet och den första rullen i den övre delen av fällan finns ett 
mellanrum på cirka 50 millimeter, där trä tämligen ofta fastnar. En flytt av 
transportbandet lite närmare rullen eller rullen lite närmare transportbandet skulle kunna 
åtgärda det problemet. Det borde vara möjligt att flytta dem så nära varandra att piggarna 
precis inte tar vid transportbandet och medför onödigt slitage. Eventuellt kan en plåt 
placeras däremellan så att pinnar inte kan fastna, men en skarv som stockar och pinnar 
kan fastna i bildas då. 
 
En operatör ansåg att en ändring av rotationsriktning på femte och sjätte rullen, som idag 
roterar motsols, från trumman sett i den nedre delen av stenfällan skulle medföra att 
barkslamsor lättare åker ned i vattensystemet. En ändring av rotationsriktning skulle dock 
kunna medföra att transporteringen av trä blir lidande och att stockningar därmed bildas. 
Byte av rotationsriktning är enligt Johansson (2005a) inga problem att utföra. 
 
En annan operatör menar att ovala rullar innan stenfällan skulle skaka och separera träet 
på ett bättre sätt än vad som görs idag. Idag kan stenar fastna mellan stockar eller ligga 
ovanpå stockarna och därför inte åka ned i stenfällan, med ovala rullar skulle problemet 
delvis kunna försvinna. Lämplig storlek på de ovala rullarna får provas fram. Johansson 
(2005a) anser att ovala rullar skulle kunna vara en möjlighet. Han gav förslaget att ha 
järn, separerande piggar, på dem så att stockarna skulle separeras ytterligare eller ha spår 
som drar isär. 
 
En rullbana hela vägen från trumma till hugg skulle kunna realiseras för att förhindra 
stenar att komma in till huggen. Tuukkanen (2005) anser att förslaget med en rullbana 
skulle minska problemen som finns med sten. Förslaget skulle emellertid innebära stora 
investeringar, såsom kostnader för nya rullar och ombyggnationskostnader för införing av 
exempelvis ett transportband under rullbanan som transporterar stenar till stenfällan. Fler 
stenar och mer bark skulle åtskiljas från träet, och därmed inte hamna i huggen. Problem 
med pinnar och barkslamsor som fastnar mellan rullar kan dock uppstå. 
 
Manuell och automatisk stenfälla 
Tuukkanen (2005) menar att användande av manuell stenfälla är vanligast, medan 
Nyström (2005) rekommenderar både en manuell och en automatisk fälla. Billerud 
Karlsborg har en automatisk stenfälla, en fälla som sköter sig själv. Operatörer anser att 
ytterligare en stenfälla, en manuell stenfälla, någonstans efter trumman vore fördelaktigt, 
mer sten skulle fastna vilket medför färre stopp för bortplockning av sten. En eventuell 
manuell stenfälla skulle kunna placeras antingen före eller efter befintlig fälla. En 
ytterligare stenfälla skulle bidra till att driftsäkerheten höjs. 
 
Vid benchmarking uppmärksammades att både Kappa Kraftliner i Piteå och SCA 
Munksund har vattenfyllda manuella stenfällor direkt efter trumman. Det finns olika 
lösningar på stenfällor: 

• En manuell stenfälla, bestående av en låda med vatten. Den kan antingen tömmas 
manuellt eller enligt Nyström (2005) leda till ett schakt som får öppnas manuellt 
vid behov. 
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• En direktfälla är enligt Johansson (2005a) mindre än en manuell fälla och har en 
öppning som leder stenar direkt till en container. Den är inte vattenfylld. 

Johansson (2005a) anser att en manuell stenfälla efter befintlig automatisk fälla är att 
föredra. Detta eftersom den befintliga stenfällan fungerar bra och ytterligare en stenfälla 
skulle fungera som en reservfälla för stenar som inte fastnar i befintlig automatisk 
stenfälla. Om en ny stenfälla vore placerad före den befintliga skulle den sannolikt få 
tömmas oftare än om den är placerad efter befintlig stenfälla. 
 
Fördelen med en direktfälla är att stenar direkt leds till en container, den kräver lite 
skötsel. En nackdel är att pinnar kan fastna mellan rullarna och åka ned till containern om 
fällan enbart består av en öppning utan vattentryck. 
 
En vattenfylld stenfälla flottar över träet och enbart stenar sjunker till botten eller till ett 
schakt, dock måste fällan tömmas manuellt. Problemet går eventuellt att lösa med hjälp 
av ett vattenfyllt system liknande det som finns i nuvarande låda. 
 
Vid observation konstaterades att det finns ett cirka 500 millimeter stort utrymme under 
transportbandet. En manuell stenfälla med schakt är liksom en direktfälla därmed svår att 
utan stor ombyggnation rymma, detta för att de båda kräver utrymme för ett stup i vilket 
stenar transporteras, under öppningen till fällan. Utrymme för en vattenfylld manuell 
stenfälla anses dock finnas. 
 
Johansson (2005a) menar att en manuell stenfälla i kombination med två ovala rullar före 
denna, som nämnts tidigare, skulle lösa problemen med stenar som inte fastnar i den 
automatiska fällan. Han anser att stenfällan skulle vara en manuell stenfälla med lutande 
botten, som töms manuellt. Att fällan är vattenfylld anser Johansson (2005a) vara ett 
krav, annars sticker träföremål ned i fällan och orsakar problem. Om vattentrycket inte är 
nog högt hamnar det mycket mer ved än sten i containrarna vilket Johansson (2005b) på 
Kappa Kraftliner fått erfara. Öppningen i den nya fällan bör enligt Nyström (2005) vara 
300 millimeter, vilket även nämnts tidigare. 
 
Om en manuell stenfälla skulle tas i bruk krävs en förkortning av transportbandet som 
leder till huggen, vilket enligt Johansson (2005a) inte är något större problem. Johansson 
(2005b) lyfter fram att det är viktigt att en stenfälla smalnar av uppåt, att det är en 
trattform på utloppet med den minsta delen uppåt. Detta medför enligt Johansson (2005b) 
att stenar inte fastnar i systemet på väg från stenfällan.  
 
Stenfälla (lådan) 
För att inte stenar ska fastna i lådan kan antingen öppningen mellan rullarna i den övre 
delen av fällan minskas eller så kan lådan (se figur 16 och 18) göras större. 
Renserioperatörerna föredrar att lådan och öppningen i denna (0,8*1,0 meter) utökas, 
detta eftersom stenar med asymmetriska former förekommer. 
 
I öppningen till lådan finns en plåt som sluttar inåt och gör hålet i ett första steg mindre. 
För att inte bräckage ska åka ned i lådan bör plåten finnas kvar. Under egen 
brainstorming och under diskussion med operatörer framkom att utöver den avsmalnande 
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plåten skulle öppningen och hålet från lådan inte behöva smalna av mer. Större sten kan 
då falla ned i lådan och vidare ut till containern. Asymmetriska stenar skulle då kunna 
passera utan att orsaka stockningar. Dock skulle vattentrycket i lådan behöva justeras för 
att passa den förstorade lådan. 
 
Enligt Johansson (2005b) kräver utloppet från lådan även en växande trattform, vilket 
nämnts tidigare. 
 
Övervakning 
Operatörer har svårigheter att via monitorer övervaka den nedre delen av stenfällan. På 
grund av kamerans vinkel och siktskymmande ånga syns på monitorerna inte vad som 
händer precis under nedfallet från den övre delen av fällan, i lådan och längs väggarna i 
den nedre delen av fällan. Enligt Bergman och Klefsjö (2001) är det viktigt att kunna 
upptäcka och lokalisera fel som uppkommer. Genom att flytta befintlig kamera längre 
bak i vattenflödets riktning skulle operatörerna från manöverrummet kunna se längre upp 
i stenfällan. En förbättrad kameraövervakning skulle innebära att processen med större 
sannolikhet hinner stannas innan stockningar har bildats. Operatörerna välkomnade 
förslaget. Vid observation fastställdes att några större problem med att flytta kameran inte 
finns, ställningen som kameran sitter på kan flyttas. 
 
Ytterligare en kamera kan eventuellt monteras för att se än mer från manöverrummet. 
Befintlig kamera skulle då kunna behålla sin placering och den nya kameran monteras så 
att den täcker in nedsläppet och väggen. Enligt Johansson (2005a) finns inga problem 
med att visa fler övervakningsbilder på befintliga monitorer i manöverrummet. 
Monitorernas bild kan enkelt delas in i två eller flera delar. 
 
En vakt skulle kunna placeras i början av nedsläppet, där operatörerna i dagsläget inte 
ser. Operatörer anser att en vakt skulle fungera som hjälp för att tidigare upptäcka och 
därmed kunna avhjälpa stockningar. Enligt Johansson (2005a) finns det olika sorters 
vakter; vakt för beröring och ljusvakt. För att undvika problem med vaktens känslighet 
för fallande föremål skulle en ljusvakt kunna väljas. Läs mer om vakter i kapitel 6.2.2. Då 
det konstant forsar vatten i den nedre delen av stenfällan skulle vakten fördelaktigt kunna 
placeras relativt högt, detta för att hindra att vakten blir störd av vattnet. Vakten får dock 
inte placeras så högt att stora stockningar kan bildas utan att den reagerar. 
 
Barkslamsor 
Barkslamsor uppstår på våren då träet löper. Vid egen brainstorming uppkom fundering 
om träet kan kylas ned på våren för att minska de problem som finns med barkslamsor. 
Tuukanen (2005) säger att han inte har någon erfarenhet av nedkylning och Nyström 
(2005) anser att träet inte behöver kylas ned eftersom Andritz har väl fungerande rullar 
som klipper av slamsorna, beskrivna tidigare. En kylanläggning skulle bland annat 
medföra behov av införskaffning av ett kostsamt kylsystem, för vilket plats måste göras. 
 
Tuukkanen (2005) anser att ytterligare en möjlighet finns för att komma till rätta med 
barkslamsorna; att förbehandla veden. Han menar att ett mekaniskt snitt kan göras på 
veden före trumman, vilket leder till att barkbitarna blir kortare. Metso har en prototyp på 
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förbehandlare, men den är inte färdigutvecklad. För att lösningen skulle fungera skulle 
enligt Tuukkanen (2005) snitt behöva göras på varje träd, vilket skulle innebära 
ytterligare ett steg i processen. En placering av en sådan utrustning innan trumman skulle 
behöva göras plats för. Om förbehandlingen sker redan innan trumman, skulle det föra 
med sig fördelen att mer bark förmodligen skulle hamna i barkprocessen redan där. 
 
Underhåll 
Operatörer anser att det är svårt att komma åt stenar och klabbar som har fastnat i 
öppningen från lådan. De önskar en anordning som skulle medföra att de lättare kom in 
till lådan och hålet och därmed kunna avhjälpa fel lättare, vilket Bergman och Klefsjö 
(2001) definierar som underhållsmässighet.  
 
En dörr av något slag skulle hjälpa personalen att lättare kunna avhjälpa fel. Dörren 
skulle kunna skäras upp i öppningen mot bräckagetransportören sett. Vid observation 
konstaterades att inte mycket material behöver beskäras. En dörr har fördelen mot en 
öppning att den förhindrar material att falla ur banan/stenfällan då den inte är öppen. Om 
det är möjligt att skära ut en dörr skulle en planka/plåt kunna monteras på utsidan, vid 
bräckagetransportören, som kan läggas ned i öppningen som skurits ut och personalen har 
då någonting att stå/sitta på vid borttagning av sten. Ett alternativ vore att skära ut en dörr 
i väggen bakom lådan, något som vid observation dock konstaterades förhindras av 
utrustning.  
 
Övrigt 
Vid egen brainstorming framkom idén att en ökning eller minskning av hastigheten på 
transportbandet innan stenfällan skulle kunna bidra till förbättringar. Funderingen rör 
huruvida hastigheten är felanpassad, vilket dock varken bekräftas av operatörer eller 
övrig personal. Enligt Johansson (2005a) har ett projekt tidigare genomförts där 
hastigheten justerats för att se om förbättringar kunde uppnås, utan att några påvisbara 
effekter kunde urskiljas. 
 
Johansson (2005b) berättar att hastigheten på transporten av stockar efter trumman på 
Kappa Kraftliner är successivt ökande för att lätt separera stockarna. Stenar och annat 
bråte skiljs då från träet och faller ned i stenfällor och mellan rullar. Om rullar funnits 
hela vägen från trumman till huggen på Billerud vore förslaget värt att fundera kring. I 
nuläget kräver en sådan konstruktion stora ombyggnationer, vilka är nämnda tidigare. 
Den ökande hastigheten på rullarna vore däremot enligt personal på renseriet inga större 
problem att ordna. 
 
Vid egen brainstorming framkom att krav på träleverantörer borde finnas. Krav som hur 
pålastning på lastbilar, för att få med minimalt med sten, ska ske och liknande. Enligt 
Andersson (2005) diskuterar Billerud löpande problematiken med stenar med 
träleverantören Sveaskog. Han anser att den välfungerande dialog som idag finns är det 
bästa sättet att arbeta på för att lösa stenproblemen. Billerud och Sveaskog har enats om 
att träet inte ska läggas i grusgropar eller på liknande olämpliga ställen. Samverkan med 
leverantörer är enligt Bergman och Klefsjö (2001) viktigt för helhetstänkandet och det 
gemensamma målet att skapa nytta för slutkunden. En nära relation med få leverantörer, i 
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detta fall endast en, ökar enligt Bergman och Klefsjö (2001) leverantörernas engagemang 
och ansvarskänsla. Trots överenskommelsen om hanteringen av ved kommer dock stenar 
ibland med stockarna, något som enligt Andersson (2005) är svårt att undvika. Då stenar 
som är större än 300 millimeter upptäcks i ett lastbilslass kasseras enligt Andersson 
(2005) hela lasset. Vidare konstaterar han att mindre sten är svår att upptäcka. 
 
Observationer och intervjuer visar att en förbättrad stenfälla innan barktrumman skulle 
kunna lösa problem med stora stenar. Antalet stenar som kommer till den senare 
stenfällan skulle då reduceras, och problemen med stockningar troligen minskas. 

6.4.3 Effektivitet och genomförbarhet 
Under bedömningen av åtgärdernas effektivitet och genomförbarhet, utefter den 
insamlade informationen, erhölls resultatet i tabell 3 nedan. För bedömningen av åtgärder 
rörande stenfällan se bilaga 6c. 
 
Tabell 3: Prioritering av åtgärder i stenfällan 

Prioritering Åtgärder 
1 Rullar med klippfunktion 
1 Ytterligare en kamera 
2 Större låda 
2 Större hål i utloppet från lådan 
2 Utlopp A-format 
3 Renovera befintliga rullar alternativt köp nya
3 Glatta rullar 
3 Ovala rullar med piggar uppe 
3 Flytta kameran 
3 Vakt vid nedsläppet 
3 Dörr och planka för att underlätta underhåll 
4 Förbättrad stenfälla innan trumma 
5 Transportband närmare första rullen uppe 

5 Manuell fälla efter befintlig stenfälla, b) Med 
vattenfylld låda och vattentryck 

5 Fälla med ovala rullar 
5 Krav på träleverantörer 
6 Förbehandla träet 
7 Fler rullar uppe 

7 Rullbana från trumma till hugg, a) Rullar 
med samma hastighet 

7 Rullbana från trumma till hugg, b) Rullar 
med ökande hastighet 
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6.5 Övriga åtgärder 

6.5.1 Inmatning, barktrumma och igenstängning av trumma 
Inmatningen och barktrumman orsakar båda enligt Strömbäck (2005) onödigt mycket 
bräckage i processen. Under observation uppkom även funderingar kring om onödigt 
igenstängande av trumman leder till mer bräckage i systemet. Dessa orsaker är samtliga 
behandlade i tidigare kapitel rörande orsaker till oplanerade stopp. 
 
Strömbäck (2005) menar att inmatningen inte är skonsam för träet, en mindre lutning på 
denna skulle medföra ett flackare stup ned till barktrumman och att mindre bräckage 
skulle bildas. Under brainstorming med operatörer framkom att ett bredare 
inmatningsbord förmodligen skulle skilja ur fler stenar från stockarna och färre stenar 
skulle då orsaka problem senare i processen. Ombyggnation av inmatningen kan efter 
observation konstateras vara möjlig, men omfattande.  
 
En lösning av problemen med de stora barkutsläppen i trumman är något som enligt 
samtliga intervjuade, och som tidigare nämnts, skulle minska problemen vid 
skaktransportören avsevärt. Då projekt enligt Strömbäck (2005) pågår, där det undersöks 
om kompositmaterial är en lösning för problemet, ges här emellertid inte några förslag på 
åtgärder. 
 
Under brainstorming diskuterades möjligheten att operatörer då de behöver lämna 
kontrollrummet skulle stänga av trumman i stället för att stänga igen den. Onödigt lång 
barkning leder till stora vedförluster och en ökad andel trä i barkprocessen. Strömbäck 
(2005) menar dock att trumman inte ofta stängs igen i onödan, detta då kostnader för att 
starta upp och stänga av trumman måste tas med i beräkningen. Även Johansson (2005a) 
menar att detta inte är något stort problem. 

6.5.2 Underhåll 
Efter benchmarking på Kappa Kraftliner, där all stopptid dokumenteras på dator, uppkom 
tanken att avvikelserapporterna som idag fylls i för hand skulle kunna ersättas med 
hantering av detta i exempelvis Billerud Karlsborgs verksamhetssystem. Ett databaserat 
system för dokumentation av stopptid skulle vara lättöverskådligt, lättillgängligt och 
lättsammanställt, något som skulle spara tid för både operatörer och renserichef. 
Förbestämda kategorier där de oplanerade stoppen skett skulle underlätta 
kommunikationen och minimera missförstånd. Enligt Strömbäck (2005) vore en än bättre 
lösning att automatiskt få start- och stopptid registrerad. 
 
Idag är tiden mellan planerade stopp för underhåll enligt Johansson (2005a) baserad på 
erfarenhet. Underhåll sker ungefär var tredje vecka, och de arbeten som kommit upp på 
en lista över aktuella problem som behöver åtgärdas arbetas igenom. Stoppens längd 
beror av antalet problem att åtgärda på listan. Fördelaktigt vore att utföra beräkningar för 
hur ofta underhåll bör utföras på utrustning, enligt Hagberg och Henriksson (1994) bör 
användningen av förebyggande underhåll, där planerade utbyten, rengöring, smörjning 
och renovering ingår, ökas. Arbeten kan då utföras mer strukturerat och genomtänkt, och 
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i rätt tid och omfattning. Genom beräkningar på livstidskostnader kan enligt Hagberg och 
Henriksson (1994) fakta tas fram för när det är dags att införskaffa ny utrustning. 

6.5.3 Övrigt 
Intervjuer med anställda på renseriet ger antydan om att renseriet anses vara en mindre 
viktig del av massa- och pappersbruket, detta då få investeringar görs i denna del av 
fabriken och renseriets produktionsstopp inte prioriteras lika högt att åtgärda som stopp i 
övriga delar av bruket. Ett strävande efter ett gemensamt mål genom arbete med 
processer, som enligt Bergman och Klefsjö (2001) är något som främjar 
helhetstänkandet, skulle troligen vara något som företaget som helhet har att vinna på. 
För framgång som företag menar Bergman och Klefsjö (2001) dessutom att det är viktigt 
att se till att medarbetarna är nöjda 
 
Intervjuer visar att många idéer för att bland annat minska de oplanerade stoppen finns 
bland operatörer. Förslagsverksamheten som finns på företaget skulle enligt operatörerna 
kunna vara ännu mer uppmuntrande och aktiv. Bergman och Klefsjö (2001) menar att det 
är viktigt för ett effektivt förbättringsarbete att förutsättningar för medarbetarnas 
delaktighet skapas.  
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7 Slutsatser och diskussion 

I detta kapitel ges rekommendationer till Billerud baserat på det arbete som utförts. 
Reflektioner kring reliabilitet och validitet presenteras och slutligen ges förslag på 
fortsatt arbete.  

7.1 Orsaker till oplanerade stopp 
De områden som främst bidrar till oplanerade stopp i renseriet, där projekt ej pågår, och 
som bedömts viktigast att åtgärda är enligt intervjuer och avvikelserapporter 
skaktransportör, urvattnarskruv och stenfälla. Från intervjuer med personal på renseriet 
konstateras de orsaker som bidrar till oplanerade stopp: 

• Skaktransportör 
De orsaker som negativt påverkar tillgängligheten genom oplanerade stopp i 
skaktransportören konstateras vara ofördelaktig nedfallsvinkel från trumman, beläggning 
av bark över sållet, bristfällig rengöring, sent reagerande vakt samt fastkilning av stickor 
och pinnar i sållets öppningar, fingrar, tvärs över bandbredden och i gummilisten över 
transportbandet. 

• Urvattnarskruv 
Oplanerade stopp i urvattnarskruven orsakas av slitage från sten, grus och sand, den 
beläggning som bildas då skruven inte ligger an mot underlaget, långa träpinnar som 
fastnar i kanalen in till skruven, pinnar som fastnar i utloppet från skruven samt pinnar, 
klabbar och stenar som fastnar mellan skruv och tråg. 

• Stenfälla 
De orsaker som bidrar till oplanerade stopp i stenfällan konstateras vara klabbar och 
stenar som kilas fast mellan rullar, pinnar som ställer sig under och upp genom de övre 
rullarna, barkslamsor som fastnar kring rullar, stenar som fastnar i lådan och öppningen 
från lådan, svåråtkomlig låda, stor förekomst av sten samt avsaknad av kamera och vakt i 
delar av stenfällan. 

7.2 Åtgärdsförslag 
De åtgärder som i värderingen av effektivitet och genomförbarhet trädde fram som 
lämpliga för att minimera antalet oplanerade stopp tas här upp i fallande 
prioriteringsgrad. 

7.2.1 Skaktransportör 
Bedömningen av effektivitet och genomförbarhet för skaktransportören visar att den mest 
lämpliga lösningen för att öka tillgängligheten är att införskaffa en effektivare barkriv så 
att sållet innan denna inte längre behövs. Kostnaden för inköp av en ny barkriv är dock 
något som starkt talar emot denna åtgärd. Då budgeten för investeringar i renseriet i 
dagsläget är liten betraktas denna åtgärd som icke realiserbar. 
 
Införande av en vakt vid övergången mellan transportband och skaktransportör är en 
åtgärd som rekommenderas, då den enkelt och billigt skulle lindra problemen med stora 
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stockningar under trumman. Tillgängligheten skulle ökas genom att stockningar upptäcks 
tidigare. 
 
Mer frekvent rengöring skulle även det öka tillgängligheten genom att sållet inte sätts 
igen av den matta av bark som annars lätt fastnar på ytan. Manuell rengöring skulle 
enkelt kunna utföras exempelvis i början av varje skift. En automatisk 
tryckluftsanordning skulle kunna ersätta den manuella rengöringen genom intermittent 
blåsning, något som skulle förenkla operatörernas arbete och samtidigt med säkerhet se 
till att sållet rengörs. 
 
En styrplåt med automatisk renblåsning monterad i nedfallsväggen är en relativt billig 
och enkel lösning som föreslås för att minska problemen med direktnedfallet på 
fingersållet. Eliminering av problemen med pinnar och stickor som fastnar i sållet och 
bidrar till stockningar av bark skulle antagligen öka tillgängligheten stort. 
 
Tillgängligheten kan även ökas genom en utjämning av de kanter som finns i övergången 
mellan nedfallsväggen och transportbandet under trumman, en eliminering av kanterna 
skulle inte längre göra det möjligt för pinnar att fastna. En slätare och jämnare öppning ut 
mot barkriven skulle även den förhindra pinnar att fastna och leda till stockningar. 
Montering av en vertikal plåt under transportbandet skulle snabbt förminska problemen 
med stockningar under transportbandet. En förlängning av den befintliga horisontella 
plåten över fingersållet är ett enklare alternativ till barkstyrplåten med automatisk 
renblåsning. Placering av en kamera på den bakre nedfallsväggen skulle medföra att 
stockningar enklare och snabbare än idag upptäcks. Samtliga av åtgärderna nämnda i 
detta stycke är lösningar som är billiga, enkla att genomföra men endast aning effektiva. 
 
Beläggning av fingersållet med ett glattare material, exempelvis robalon, skulle relativt 
enkelt och effektivt öka tillgängligheten genom färre stockningar. Här rekommenderas att 
tillgången till och möjligheten att belägga sållet med lämpligt material närmare ses över. 
 
Förslag med låg, men dock inte obefintlig, effektivitet och genomförbarhet är; ersättning 
av gummilisten ovanför transportbandet under trumman med ett följsammare material, 
förändring av den främre nedfallsväggens vinkel så att den överensstämmer med övriga 
väggars vinkel samt montering av en styrplåt utan blåsning och spolning i den främre 
nedfallsväggen. 

7.2.2 Urvattnarskruv 
Ett nytt, mer hållfast material att belägga urvattnarskruvens gängor med är den åtgärd 
som starkast rekommenderas för området, detta då den mest effektivt och enkelt bidrar 
till en ökning av tillgängligheten. Ett mer slitstarkt material, i form av exempelvis ett 
kompositmaterial, torde kraftigt kunna öka intervallet mellan de beläggningar som idag 
görs. 
 
Oplanerade stopp orsakade av stockningar i utloppet från skruven skulle lätt, billigt och 
relativt effektivt kunna reduceras genom att göra utloppet större och mindre kantigt. 
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Optimering av underhåll skulle även det troligen öka tillgängligheten genom undvikande 
av ofördelaktiga reparationer och investeringar. 
 
Att utöka stenfällan under trumman skulle leda till en förbättrad utsållning av sten, grus 
och sand och därmed en minskning av slitaget på urvattnarskruven. En förstoring av 
fällan skulle relativt enkelt bidra till förbättringar. 
 
Ersättande av urvattnarskruven med en medbringartransportör är en lösning som anses 
vara mindre lätt att genomföra, men som förmodligen skulle minska de oplanerade 
stoppen mycket genom färre problem med material som fastnar och slitage. Då 
inköpskostnaden och ombyggnationen som ersättandet skulle innebära är hög ses dock 
åtgärden som i dagsläget svår att genomföra. 
 
Mjukare kanter på rännan och eliminering av rännans inre sväng är åtgärder som är 
relativt enkla att genomföra men som inte bidrar till någon väsentlig minskning av de 
oplanerade stoppen. Idén rörande en mer justerbar skruv anses vara relativt effektiv, men 
svår att realisera. Åtgärder som till liten grad skulle bidra till en ökad tillgänglighet, men 
som är besvärliga att genomföra, är flyttning av skruven för ett mjukare inlopp och en 
förlängning av hålplåten under skruven. 

7.2.3 Stenfälla 
De åtgärder rörande stenfällan som lättast och effektivt minskar de oplanerade stoppen är 
rullar med klippfunktion och montering av ytterligare en kamera. Rullar med 
klippfunktion skulle effektivt minimera problemet med barkslamsor som fastnar kring 
rullar. Ytterligare en kamera är en billig åtgärd som skulle innebära att stopp i systemet 
tidigare upptäcks. 
 
En större låda i den nedre delen av stenfällan, en förstoring av utloppet från lådan och ett 
A-format utlopp skulle mycket effektivt och relativt lätt minska problemen med 
oplanerade stopp genom att färre stenar kilas fast. 
 
Renovering av befintliga alternativt inköp av nya rullar, användande av glatta rullar och 
ovala rullar med piggar i den övre delen av stenfällan skulle lätt öka tillgängligheten, 
dock bara i viss omfattning. Samtliga av dessa åtgärder skulle minska behovet av 
manuellt borttagande av sten från transportbandet genom en mer effektiv separering av 
stockarna och få till följd att även de oplanerade stoppen i huggen minskas. Glatta rullar 
skulle även medföra att färre barkslamsor lindades kring rullarna. 
 
Ytterligare åtgärdsförslag som är lätta att genomföra men som inte ökar tillgängligheten 
drastiskt är att flytta kameran , att installera en vakt vid nedsläppet samt en dörr och en 
planka i anslutning till lådan. En ny vinkel för kameran skulle kunna medföra bättre sikt 
och därmed snabbare upptäckt av stockningar. En vakt vid nedsläppet skulle liksom 
kameran leda till snabbare åtgärder av stockningar. Dörren och plankan vid lådan skulle 
underlätta borttagande av stenar och pinnar som fastnat genom en lättare åtkomst. 
 

 55



Slutsatser och diskussion 

En förbättrad stenfälla innan trumman skulle minska antalet stenar som passerar den 
senare stenfällan, och därmed minska antalet stockningar i lådan samt antalet stopp för 
manuellt borttagande av stora stenar från transportbandet. 
 
Åtgärder som är relativt enkla att genomföra, men som inte ger så stort utslag på 
tillgängligheten är; minimering av avståndet mellan transportbandet och den första rullen 
i den övre delen av stenfällan, introducerande av en manuell stenfälla med vatten efter 
den befintliga stenfällan, en fälla med ovala rullar samt förhöjda krav på leverantörer av 
trä. Förbehandling av trä för att minimera problemet med barkslamsor är en relativt 
effektiv åtgärd som dock kräver mycket resurser för att genomföras. Fler rullar i den övre 
delen av stenfällan och en rullbana med konstant respektive ökande hastighet hela vägen 
från trumma till hugg är lösningar som både är svåra att genomföra och ger liten 
utdelning. 

7.3 Övriga rekommendationer 
En flackare och/eller bredare inmatning ses som en effektiv men kostsam lösning på 
problem med bräckage och stenar.  
 
Rekommenderas görs också att se över möjligheterna till att elektroniskt dokumentera all 
stopptid, något som skulle spara mycket tid och ge en mer tillförlitlig rapportering.  
 
Underhållet bör övergå från baserat på erfarenhet till baserat på beräkningar, där rätt 
saker görs i rätt tid.  
 
Hela företaget bör för allas vinning ses som en enhet, där process mot kund startar vid 
leverans av stockar från leverantör och slutar vid leverans till slutkund.  
 
För att förslagsverksamheten ska fungera bra och inga värdefulla idéer gås miste om bör 
anställda uppmuntras att ge förslag och snabbt ges respons för inlämnade förslag.  

7.4 Reflektioner kring reliabilitet och validitet 
Det råder brist på information i form av tryckta medier rörande renserier och 
barkningsprocessen. Reliabiliteten blir i avsaknad av teorier kring hur renserier bäst 
utformas därför inte så hög som önskat. Arbetet har istället grundats på den erfarenhet 
som finns inom branschen. Flertalet intervjuer har för att öka reliabiliteten genomförts 
med personal på Billerud Karlsborg, Kappa Kraftliner och SCA Munksund. Kontakt har 
tagits med de leverantörer av maskinutrustning till renserier som finns på marknaden, 
dock erhölls inte respons från samtliga. Fler leverantörer att diskutera problem och 
åtgärder med hade varit önskvärt och skulle bidragit till ökad reliabilitet. För att 
säkerställa reliabiliteten har samma problem och åtgärder diskuterats med flertalet källor.  
 
De brainstormingar som utfördes med operatörer vid Billerud Karlsborg fick till stor del 
karaktär av intervjuer, detta då operatörerna inte hade erfarenhet av arbetsmetoden. För 
att undvika detta hade brainstormingen kunnat planerats mer noggrant. Möjligen hade 
reliabiliteten ökat då intervjuerna blev mer styrda än vad brainstormingen hade varit. Om 
tid i förväg hade avsatts till brainstorming hade validiteten ökat genom att fler människor 
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kunna deltagit, förberedelserna blivit mer noggranna, och tid funnits till att strukturera 
idéerna i exempelvis ett släktskapsdiagram.  
 
Reliabiliteten i arbetet hade förmodligen blivit större om tillgång till en fast arbetsplats på 
Billeruds fabriksområde funnits. Daglig kontakt med personal på renseriet och möjlighet 
till att spontant göra observationer i renseriet hade troligen gjort information mer 
lättåtkomlig vilket skulle lett till ett större djup och reliabilitet i åtgärdsförslagen.  
 
Fokus på endast ett problemområde hade givit tid till att arbeta fram mer detaljerade 
lösningar, men då de oplanerade stoppen ansågs kunna minskas mer vid arbete med fler 
problemområden valdes här tre områden. Vid ett val av endast ett problemområde skulle 
möjligen försöksplanering kunnat använts för att öka reliabiliteten. Experiment med 
exempelvis vattentryck i stenfällor skulle då kunnat utförts, men för att insamla tillräcklig 
mängd data skulle arbetet bli tidsödande då problemen inte frekvent uppträder.  

7.5 Fortsatt arbete 
Arbetet bör följas upp med mer detaljerade lösningar, där så är aktuellt. Lämpliga 
material kan ses över och kostnadsförslag för åtgärder som bedöms rimliga att genomföra 
kan arbetas fram. Beslut bör enligt Bergman och Klefsjö (2001) baseras på fakta, åtgärder 
bör inte vidtas utan att lönsamheten är styrkt.  
 
De åtgärder som anses vara realiserbara bör sedan genomföras och effekten av dem bör 
därefter studeras och tas lärdom av. Arbetet ovan följer PDCA- cykelns arbetsmetod, 
vilken Bergman och Klefsjö (2001) beskriver. Då ett varv i cykeln är genomgånget 
angrips endera ett nytt problem eller redan undersökta problem ytterligare, vilket leder till 
ständiga förbättringar. De problem som har störst effekt på de oplanerade stoppen bör 
prioriteras. Lösningar för de verkliga grundproblemen i renseriet bör undersökas. 
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Bilaga 1: Processkarta 
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skruvar

Transportering av 
barken mha 

transportband

Vid stora mängder 
bark: Lagring av 

bark i stack

Manuell inmatning 
av bark vid behov

Manuell 
inkvotering av den 

blöta barken

Utgallring av sten 
mha stenfälla

Separering av trä 
och sten som fallit 

ner i stenfällan 
mha flottning

Utfyllning av mark 
på fabriksområdet

Sten

Transportering av 
stockar mha 

transportband, 
metalldetektering och 
utgallring av sten och 

skrot mha magnet

Lagring av sten i 
container

Transportering av 
stockar mha 

transportband

Transportering av 
trä mha 

transportband

Vatten

Transportering av 
sten mha 

transportband

Sten

Transportering av 
bark mha 

transportband

Bark

Transportering av 
barken mha skruv

Barkspån

Transp. och 
fördelning av bark 

mha 2 skruvar

Pressning av bark 
i 2 pressar

Transportering av 
bark mha 2 

skruvar

Transportering 
mha skruv

Vid stora mängder bark

Överflödig bark

Inmatning mha 
barkstok

Fördelning och 
inmatning av bark 

mha rivarskruv 
och 2 skruvar

Utportionering av 
bark mha 
cellmatare

Transportering av 
bark till 

massafabriken 
mha blåsning

Minskning av 
barkens hastighet 
mha barkcyklon

Transp. mha 
transportband och 
utgallring av sten 

och skrot mha 
magnet

Transportering av 
sten mha 

transportband

Mindre träbitar och bark

Utgallring av 
mindre träbitar och 

bark mha 
piggrullar

Trä

Trä
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b) Del B 

Fördelning av flis 
mha fliscyklon

Sortering efter 
storlek mha såll 2

Sortering efter 
storlek mha såll 1

Huggning av trä Transportering av 
flis mha blåsning

Lagring av spån i 
stack

Försäljning av 
spån

Manuell inmatning 
av sågverksflis 

Hopfösning av flis 
mha stoker

Huggning av 
stickor i stickhugg 

1

Huggning av 
stickor i stickhugg 

2

Transportering av 
flis mha skruv

Transportering av 
spån mha skruv

Transportering av 
spån mha skruv

Transportering av 
flis mha skruv

Transportering av 
spån mha skruv

Fördelning av flis 
samt inmatning 
mha rivarskruv 

samt skruv

Transportering av 
flis mha 2 skruvar

Transportering 
och fördelning av 
flis mha 3 skruvar

Stickor
Flis

Spån

Spån

Flis

Stickor

 
 
 

c) Del C 
 
 

Transp. och vägn. 
av huggen flis och 
därefter blandad 

flis på 
transportband

Sortering efter 
storlek mha 

skivsåll
Stickor

Inmatning till 
transportband 
mha 3 skruvar

Transportering av flis 
mha 3 transportband 
och utgallring av sten 

och skrot mha 
magnet

Transportering av 
flis mha 

transportband

Lagring av flisen i 
stack

Manuell inmatning 
av flis

Fördelning av flis 
över rätt ficka eller 

till stack mha 
fördelnings-
transportör

Flisen anländer till 
massafabriken

Utfyllning av mark 
på fabriksområdetLagring av stickor

Sågverksflis

Transportering av 
flis mha 

stackläggare
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Bilaga 2: Sammanställning avvikelserapporter 
 

a) Antal oplanerade stopp 
 
Orsak Jan-05 Dec-04 Nov-04 Okt-04 Sep-04 Maj-04 Apr-04 Mar-04 Totalt
Barkcellmatare 1 1 1 5 1 4 2.0 3
Barkpressar 4 3 3 2 1 6 3.0 3 25
Barkriv1 1 2 4 1 2 1 11
Barkriv2 1 4.0 2 7
Barkskruv e nya pressar 1 1
Barkskruv efter rivarskruv 3 3 6
Barkskruv till cellmatare 2 1 3
Barkslamsystem 2 3 5
Barkslamurvattnare/skruv 4 6 4 7.0 10 14.0 7.0 8 60
Barkstoker 1 1 2
Barkstup inmatning 2 1 3 1 1 1 9
Barkstup rem stoker 1 1
Barkstup till barktransportör 2 2 4
Barktransportör 3 2 1 1 7
Bräckagetransportör 2 3 4 7 2 3 2 23
COD-pump 1 3 4
Drift trumma 0
Dubbelskruvar såll 1 1 2
Elfel trumma 3 1 4 2 10
Fliscyklon/flisrör 1 6 2 1 10
Flisfullt 13 13
Flisstation 1 2 1 4
Flissåll 1 1 1 4
Flissåll 2 2 1 3 4 1 2 13
Flisvågar 1 1
Hugg 2 3 1 2 5 2 1.0 2
Huggstup 1 1 2
Hydraulik trumma 1 4 6.0 2 3.0 16
Inmatningstransportör 7 1 2 1 8.0 12 31
Kontroll trumma 1 1
Metalldetektor 1
Olovssonsstupet 1 1
Paraskruvar 1 1
Planerat stopp 3 1 2.0 1 1 2.0 10
Pålastningstransportör 7 1 1.0 7 16
Rem under trumma 6 6 3 4 19
Rivarskruv barkblåsning 1 2 3 6
Rulle huggtransportör 1 1
Skaktransportör 17 18 27 6 12 21.0 23 15.0 139
Skjutlucka trumma 1 1 2.0 4
Spån skruv såll 1 1
Sten på rem 2 2
Stenfälla 8 20 8 19 2 18 4.0 8 87
Styrsystem 2 2 2 4 4.0 1 15
Stålbyte 32 32 30.0 32.0 32 24.0 23 28.0 233
Sågflis 1 3.0
Transportband 1138 2 3 5
Transportör stackläggare 4 3 2 1 4.0 14
Transportör till stack 1 5 5 4 1 1 17
Truckar 1 1 2
Vattenränna 6 6 5 2 3 7.0 10 39
Vattensystem 3 1 1 2 7
Vedrem (inte till hugg, ev till trumma) 1 2 3
Vedrem efter trumma 3 3 3 4.0 13
Vedrem till hugg 1 2 1.0 4
Åkbara transportör 7 1 8.0 1 1 4.0 2 24
Övrigt, el 1 1

Summa 145.0 142 146 122 84 128 100 115 982

18

6

18

4
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b) Oplanerade stopp i timmar 
 
Orsak Jan-05 Dec-04 Nov-04 Okt-04 Sep-04 Maj-04 Apr-04 Mar-04 Totalt
Barkcellmatare 0.5 0.5 0.75 3 1 2.25 1 1 10
Barkpressar 3.3 4 1.05 1.2 0.5 2.65 1.2 2.5 16.4
Barkriv1 1 5.75 8 4 3.5 2 24.25
Barkriv2 2.8 10 2.2 15
Barkskruv e nya pressar 2.5 2.5
Barkskruv efter rivarskruv 1.25 3.5 4.75
Barkskruv till cellmatare 1.2 0.5 1.7
Barkslamsystem 0.5 6.75 7.25
Barkslamurvattnare/skruv 5.7 13.75 6.3 9.55 23.8 12.2 10.25 4.45 86
Barkstoker 0.75 0.7 1.45
Barkstup inmatning 0.75 1.5 4.5 0.75 0.5 0.5 8.5
Barkstup rem stoker 0.75 0.75
Barkstup till barktransportör 1.5 1.75 3.25
Barktransportör 5 1.15 0.3 1 7.45
Bräckagetransportör 1 1.5 3.75 4.25 1.75 4.5 1.45 18.2
COD-pump 0.5 0.95 1.45
Drift trumma 0
Dubbelskruvar såll 0.75 1.5 2.25
Elfel trumma 2.5 0.5 15.5 2.5 21
Fliscyklon/flisrör 9 12 0.75 0.25 22
Flisfullt 15.3 15.3
Flisstation 1 1.5 1.3 3.8
Flissåll 1 1 0.4 3.3 4.7
Flissåll 2 1.5 0.3 1.2 5.5 0.3 1.25 10.05
Flisvågar 0.3 0.3
Hugg 1.25 3.75 1 2 10 4 4 2 28
Huggstup 1.5 1.5 3
Hydraulik trumma 0.75 9.75 9.3 3.9 3.25 26.95
Inmatningstransportör 25 1.5 2 1 62.7 23 115.2
Kontroll trumma 0.75 0.75
Metalldetektor 0.25
Olovssonsstupet 0.5 0.5
Paraskruvar 2 2
Planerat stopp 22.5 10 13.5 12 2.5 22.5 83
Pålastningstransportör 17.15 1.5 2.75 34.05 55.45
Rem under trumma 2.5 6.35 1 2.75 12.6
Rivarskruv barkblåsning 0.5 0.8 1.45 2.75
Rulle huggtransportör 1 1
Skaktransportör 11.55 10.5 10.25 2.25 7.3 8.75 17.35 8.5 76.45
Skjutlucka trumma 0.5 0.3 1 1.8
Spån skruv såll 3 3
Sten på rem 0.55 0.55
Stenfälla 3.1 26.85 5.25 16 1.5 13.45 9 7.65 82.8
Styrsystem 1.25 2.5 0.95 5.1 8.25 0.5 18.55
Stålbyte 30 29.25 28.6 35.75 42 25.25 34.5 42 267.35
Sågflis 1 3.3 4.
Transportband 1138 1.5 3.5 5
Transportör stackläggare 2.3 2.5 0.8 0.5 3.55 9.65
Transportör till stack 0.5 2.5 11 3.5 1 2.7 21.2
Truckar 0.3 1 1.3
Vattenränna 2.3 3.15 1.8 0.75 1.75 3.2 3.71 16.66
Vattensystem 1.25 2 1 1 5.25
Vedrem (inte till hugg, ev till trumma) 0.75 2.7 3.45
Vedrem efter trumma 1.55 0.9 3.55 29 35
Vedrem till hugg 0.2 1.8 3 5
Åkbara transportör 4.45 0.5 8.25 2 1 2.7 1.05 19.95
Övrigt, el 1 1

Summa 160.4 167.75 147.6 163.75 111 109.45 171 167.06 1198.01

3
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Bilaga 3: Ishikawadiagram 
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Bilaga 4: Benchmarking, Kappa Kraftliner och SCA 
 

• Hur mycket flis produceras? 
• Vad händer med barken som går ur barkprocessen? Bränns, säljs eller 

komposteras den? Eller används den på något annat sätt? 
• Vilka trädsorter används för flistillverkning? 
• Har ni olika linjer för de olika trädslagen? 
• Vem levererar rundveden? 
• Hur ser processen ut? Detaljer kring processen runt barkriven, från trumman och 

in i riven. Urvattnarskruv? Stenfällor? Eventuellt inmatning och pålastning. 
• Producerar ni dygnet runt? 
• Hur många anställda har ni? 
• Vad ser ni för problem i er process? Speciellt då i barkningsprocessen.  
• Hur många timmar är det stopp i renseriet per månad? Hur många timmar av 

dessa är planerade stopp? 
• Hur gammal är er utrustning och vilket fabrikat har den? 
• Investeras det i renseriet?  
• Dokumenterar ni de oplanerade stoppen?  
• Arbetar ni med ständiga förbättringar, i så fall på vilket sätt? Vem, vad och hur? 
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Bilaga 5: Kapacitetsutnyttjande av barkrivar 
 
I diagrammet nedan ses kapacitetsutnyttjande för barkriv 1 i ljusare färg. 
Kapacitetsutnyttjande för barkriv 2 ses i mörkare färg. 
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Bilaga 6: Effektivitet och genomförbarhet  
 
a) Skaktransportör 
 

  EffektivitetGenomförbarhet Summa Prioritet
Mjukare övergång mellan vägg och 
transportband, utan kanter 

1 9 9 4 

Ett följsammare material istället för gummit; 
armerad plastväv 

1 3 3 6 

Rikta plåtarna ovanför transportbandet 
annorlunda, enligt Nyströms förslag 

  1 0   

Förläng transportbandet under trumman   3 0   

Montera en vertikal plåt under 
transportbandet 

1 9 9 4 

Den främre nedfallsväggen får samma 
vinkel som övriga väggar 

1 3 3 6 

En styrplåt monterad i nedfallsväggen     0   
a) Utan renblåsning och spolning 1 3 3 6 
b) Med renblåsning 9 3 27 3 
c) Med renspolning     0   
En styrplåt monterad i skaktransportören   3 0   
Ta bort såll och mata in allt i barkriven   9 0   
En kraftigare barkriv, ta bort såll 9 9 81 1 

Remtransportör istället för skaktransportör 
med såll 

  1 0   

Förlänga befintlig plåt under trumman 1 9 9 4 
Flytta sållet på skaktransportören närmare 
riven, remtransportör alternativt 
skaktransportör under hela trumman 

    0   

Öppningen jämnare, slätare 1 9 9 4 
Glatt material på skaktransportören; robalon 3 3 9 5 
Omkonstruera fingersållet   3 0   
Fler lager i sållet   1 0   
Större avstånd i sållet mellan lagren   1 0   

Skivsåll istället för skaktransportör och såll   1 0   

Spaltsåll istället för skaktransportör och såll   1 0   

Flissåll istället för skaktransportör och såll   1 0   
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Vakt vid övergången transportband till 
skaktransportör 

3 9 27 2 

Kamera placerad på den bakre väggen 1 9 9 4 
Ändra skaktransportörens hastighet     0   
Manuell rengöring oftare 3 9 27 2 

Automatisk rengöring med hjälp av 
tryckluftsanordning 

3 9 27 2 

 
b) Urvattnarskruv 
 

  EffektivitetGenomförbarhet Summa Prioritet
Utökad stenfälla 3 3 9 3 
Sedimentbassäng vid inloppet 3   0   
Sållning av pinnar. Vattenström/tryck 3   0   
Krosspump 3   0   
Mjukare kanter på rännan 1 3 3 5 
Flyttning av skruven för mjukare inlopp 1 1 1 7 
Ta bort inre sväng i rännan 1 3 3 5 
Förlängning av hålplåt 1 1 1 7 
Nytt mer hållfast material på gängan 9 9 81 1 
Ökad hastighet på skruven   1 0   
Minskad hastighet på skruven   1 0   
Större utlopp från skruven 3 9 27 2 
Mindre kantigt utlopp 3 9 27 2 
Medbringartransportör med hålplåt istället 
för skruv 9 1 9 4 

Ombyggnation av den blöta barkhanteringen 3  0  
Optimering av underhåll 3 9 27 2 
Mer justerbar skruv 3 1 3 6 
 
c) Stenfälla 
 

 EffektivitetGenomförbarhet Summa Prioritet
Fler rullar uppe 1 1 1 7 
Renovera befintliga rullar alternativt köp 
nya 

1 9 9 3 

Rullar med klippfunktion 3 9 27 1 
Glatta rullar 1 9 9 3 
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Större avstånd mellan rullarna uppe   3 0   
Mindre avstånd mellan rullarna uppe   3 0   
Transportband närmare första rullen uppe 1 3 3 5 
Byte av rotationsriktning på 5:e och 6:e 
rullen nere   9 0   

Ovala rullar med piggar uppe 1 9 9 3 
Rullbana från trumma till hugg         
a) Rullar med samma hastighet 1 1 1 7 
b) Rullar med ökande hastighet 1 1 1 7 
Manuell fälla efter befintlig stenfälla         
a) Med schakt 1   0   
b) Med vattenfylld låda och vattentryck 1 3 3 5 
Direktfälla efter befintlig stenfälla 1   0   
Fälla med ovala rullar 1 3 3 5 
Större låda 9 3 27 2 
Större hål i utloppet från lådan 9 3 27 2 
Utlopp A-format 9 3 27 2 
Flytta kameran 1 9 9 3 
Ytterligare en kamera 3 9 27 1 
Vakt vid nedsläppet 1 9 9 3 
Kyla ned träet   1 0   
Förbehandla träet 3 1 3 6 
Hastighet på transportband   9 0   
Krav på träleverantörer 1 3 3 5 
Förbättrad stenfälla innan trumma 3 3 9 4 
Dörr och planka för att underlätta underhåll 1 9 9 3 
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