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Förord 

Denna rapport är den avslutande delen, ett examensarbete, inom civilingenjörsutbildningen 

Ergonomisk design & produktion med inriktning Industriell produktion vid Luleå tekniska universitet. 

Utbildningen är en modern produktionsteknisk utbildning som kombinerar tekniska ämnen med 

ämnesområden som belastningsergonomi och arbete och teknik på människans villkor. Under denna 

period har jag kombinerat ovanstående ämnen för att analysera och finna lösningar till problematiken 

kring pluggbytet och hanteringen av pluggar. Examensarbetet har sträckt sig under 20 veckor från 
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Jag vill även passa på att tacka alla hålare som mycket tålmodigt svarat på alla mina frågor, hjälpt mig 

med risk- och belastningsanalyser och givit mig feedback på lösningar. Jag vill även tacka alla andra 

operatörer, personal och chefer som bidragit med sitt kunnande och sina erfarenheter.  

 

Jag vill tacka min familj och min pojkvän för allt stöd som jag fått under projektets gång. Jag vill även 

tacka opponenten Emma Rosborg för all feedback.  
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Sammanfattning 

Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete vid Luleå tekniska universitet initierat av Ovako i 

Hofors. Vid rörverk 4 tillverkas rör och vid hålverket sker pluggbytet med olämpliga arbetsställningar. 

Problematiken är att pluggens fäste är en gänga och för att lossa pluggen från dess stång används 

slägga och slagnyckel. Bruket av släggan innebär att operatören arbetar med stora kroppsrörelser och 

medför att många operatörer har ådragit sig belastningsskador i rygg, armbågar och handleder.  

 

Syftet med examensarbetet är att utveckla konkreta för att underlätta pluggbytet samt dess hantering 

av pluggar ur ett belastningsergonomiskt perspektiv men även ur ett perspektiv av tillgänglighet för 

rörtillverkningen vid hålverket. Målet med detta examensarbete är att finna ett förslag till utformning 

av arbetsplatsen, för att operatörerna ska kunna slippa arbetsskador. Målet är även att finna ett 

lyfthjälpmedel för att underlätta hanteringen av pluggarna före, under och efter bytet.  

 

Kartläggningen av nuläget gjordes genom att observationer utfördes under några veckor av hålarnas 

arbete i produktion. Under denna period fotograferades och filmades arbetet. Dessa observationer låg 

sedan till grund för analyser av arbetsställningar samt vid riskanalyser. Vid arbetet av framtagning av 

lösningar gjordes benchmarkingbesök på SANDVIK i Sandviken för att prova lyfthjälpmedel och 

även ett besök genomfördes med två hålare på Skoogs Maskin & Svets i Arboga.  

 

Under lösningsarbetet togs det fram fem stycken lösningsförslag i form av koncept med kombinationer 

av olika dellösningar. Varje lösningskoncept utvärderas med avseende på för- och nackdelar. 

Lösningskoncepten utvärderades och resultatet blev att koncept fyra vann övertygande.   

 

I detta koncept är det två lyfthjälpmedel både vid pluggbytarpositionen och på baksidan av växellådan. 

Det nya fästet på alla pluggdiametrar gör dem enklare att hantera. Den nya modellen av pluggställ med 

utdragsenheter möjliggör att förvara många pluggar av olika diametrar. Den alternativa 

pluggtransportören med bara två öppna hylsor besparar operatörerna ett arbetsmoment då hålaren 

slipper ta ut den gamla ur transportören. Avställningsytan vid pluggtransportören underlättar för 

lyfthjälpmedlet att greppa om pluggen.   

 

Koncept 4 är väl förankrad hos operatörerna. Hålarnas arbetsställningar blir bra då de inte blir ensidiga 

och böjda. Med hjälp av lyfthjälpmedlen vid pluggbytarpositionen och på baksidan av växellådan 

minimeras antal manuella lyft. Säkerheten blir mycket hög i och med att lyfthjälpmedlen inte kan 

släppa pluggen vid ström- eller tryckluftsavbrott. Därmed minskar risken att få en plugg på tår eller 

ben avsevärt.  

 

Besparingar som kan göras är att skona operatörernas ryggar och handleder genom att det nya fästet 

med invändig kona går mycket enklare att montera på stången. Att öka stigningen på gängan på de 

grannare pluggarna minskar operatörernas totala belastning då gängfästet förhoppningsvis lossnar 

lättare från stången.  

 

Rekommendationen är Ovako ska diskutera vidare huruvida de ska investera i lyfthjälpmedel. Denna 

rapport bör användas som underlag vid diskussionerna. Tidigare lösningar med lyfthjälpmedel har inte 

förankrats ordentligt bland operatörer och därför används de inte. Det är extra viktigt diskussionerna 

fortsätter så att den mest lämpliga lösningen implementeras. Rekommendationen är att koncept 4 väljs. 

 

 



 

 



 

 

Abstract 

This report is the final documentation of a master thesis work at Luleå University of Technology on 

the initiative of Ovako in Hofors. At the Ovako piercing mill tubes are manufactured and the exchange 

of the piercing plug causes the workers to work with inappropriate work postures. The problem is that 

the exchange of the plug is difficult, dangerous and time consuming. In order to detach the plug from 

its thread at a bar, a sledge and a spanner are used. The use of the sledge means that the operator needs 

to perform heavy work with large and awkward body movements. Therefore a lot of the operators 

have problem with pain and injuries in their backs, elbows and wrists.  

 

The purpose of the master thesis is to develop concrete solution proposals that make the exchange of 

plugs easier and safer. Another purpose is to improve the ergonomic situation. The goal of this project 

is to develop solutions so that the operators can be spared from future work injuries. One part of the 

solution is to recommend suitable lifting facilities.  

 

Five conceptual solutions were developed. Each concept of solution was evaluated with consideration 

to its advantages and disadvantages. Concept four won and in this concept there were two lifting 

facilities. The suggested new plug attachment will make it easier to attach and detach the plug to the 

bar. The proposed solution for the plug conveyor is very cheap and saves the operators from a heavy 

element of work. The operator’s total physical work load will decrease with an increase of the rise of 

the thread on the smaller plugs. Hopefully the plug will loosen easier from the bar due to the higher 

thread rise.  

 

Earlier developed lifting facilities have not been properly designed to meet the needs of the operators 

and that is the reason why they haven’t been used. It is very important to validate a solution before it 

will be implemented. That is why the discussions with the operators should continue. The 

recommendation is that concept four is chosen for these further discussions.  
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1. Inledning 

Detta kapitel sätter examensarbetet i ett sammanhang med beskrivningar av bakgrund, syfte, mål, 

avgränsningar och begränsningar. I slutet av detta kapitel finns en ordlista för att underlätta 

förståelsen av rapportens terminologi. 

1.1 Bakgrund  

Vid Ovako Steel AB i Hofors finns rörverk 4, 5 och 6, och i examensarbetet är det rörverk 4 som är av 

intresse. På rörverk 4 tillverkas rör där ämnesdiametern är mellan 110-210 mm, med hjälp av en plugg 

som har olika diametrar allt mellan 67-168 mm. Redan nu har de allra tyngsta pluggarna på  

168 mm en tyngd på cirka 48 kg. Denna tyngd i kombination med olämpliga arbetsställningar har 

resulterat i att många operatörer som arbetar som hålare har ådragit sig belastningsskador.  

 

I dagsläget är hålverket en flaskhals i tillverkningen. Vid omställning mellan olika ämnesdimensioner 

tar pluggbytet mycket tid vilket minskar hålverkets tillgänglighet. Det är ett tungt arbete att byta plugg 

vid hålverket. Grundproblematiken med pluggbytet är att pluggfästet har en gänga. Detta fäste medför 

att operatörerna är tvungna att använda slagnyckel och slägga för att kunna lossa pluggarna från 

pluggstången. Med släggan och slagnyckeln görs stora arbetsrörelser med överkroppen och armar. 

Detta medför stora belastningar på rygg, axlar och armbågar. Ont i ryggslut, tennisarmbåge och 

handledsbesvär är vanliga belastningsbesvär hos operatörerna. Även att gänga i och ur tunga pluggar 

medför mycket stora belastningar på rygg, armbågar, handleder och underarmens muskulatur då 

operatören står med framåtböjd rygg.  

 

Inom en snar framtid ska Ovako gå upp i ämnesdiameter vilket leder till att pluggarna blir ännu tyngre, 

upp till 80-90 kg. För att pluggbytet och dess hantering ska underlättas initierades detta examensarbete, 

som ska fungera som ett beslutsunderlag för vilken lösning som ska genomföras.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att utveckla konkreta förslag för att underlätta pluggbytet samt 

hanteringen av pluggar ur ett belastningsergonomiskt perspektiv men även ur ett perspektiv av 

tillgänglighet av rörproduktionen vid hålverket. Rapporten ska fungera som ett underlag för vidare 

diskussioner om framtida investering.  

 

Målet med detta examensarbete är att finna ett förslag till utformning av arbetsplatsen, så att 

operatörerna ska kunna slippa arbetsskador. Målet är även att finna ett lyfthjälpmedel för att underlätta 

hanteringen av pluggarna före, under och efter byte, men även att bytet ska ske säkert och tidseffektivt. 

Ytterligare mål för hanteringen av pluggar är att utveckla alternativa lösningar av pluggtransportör och 

pluggställ för att operatörerna ska slippa de höga belastningarna på handleder, underarmens 

muskulatur och ländrygg.  

1.3 Avgränsningar och begränsningar 

Tiden som var avsatt för detta examensarbete är på 20 veckor á 40 timmar/vecka, arbetet utförs mellan 

september 2008 och februari 2009.   

 

I begreppet arbetsplatsutformning ingår bland annat begreppen antropometri (läran om kroppens mått 

och proportioner), belastningsergonomi och arbetsställningar. Fokus kommer att vara på 

belastningsergonomi vid stående arbete men även tungt fysiskt arbete, manuellt lyftarbete samt 

biomekanik.  

 

Det pågår idag utveckling av ett nytt pluggfäste men något konstruktionsarbete ingår inte i detta 

examensarbete.  
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I en hålares arbete ingår byte av ledare, även där med olämpliga arbetsställningar och tung hantering 

av ledare. Problematiken vid ledarbyten ingår ej i detta projekt.  

 

Det finns begränsningar i hur mycket arbetsytan vid pluggbytarpositionen kan förändras. Bakom 

platsen för pluggbytet finns en växellåda och en av drivaxlarna till valsarna i hålverket. Denna 

växellåda med dess drivaxel kan ej flyttas. Arbetsytans höjd går inte att justeras. Det finns även en 

begränsning i hur stor investeringskostnaden får bli. Inga ekonomiska investeringsberäkningar 

kommer att presenteras eftersom uppgiften är att ge en rekommendation om att lyfthjälpmedel ska 

köpas eller inte.  

1.4 Ordlista 

Dorn Dornet verkar för att förbättra rörets mått som väggtjocklek, inner- 

och ytterdiameter efter hålverket.   

 

Dragtakt Dragtakt är ett annat ord för tillverkningshastighet. Med en dragtakt 

på 34 sekunder menas att var 34:e sekund tillverkas ett rör.  

 

Göt Ett massivt, rektangulärt ämne av stål som sedan valsas till 

cylindriska ämnen.  

 

Hålare    En operatör som arbetar med att byta plugg.  

 

Hålverk Den utrustning som formar själva hålet i ämnet med hjälp av en 

plugg.  

 

Ledare Detta är en mothållare i höjdled i hålverket som verkar för att hålet på 

röret ska bli cirkulärt.  

 

Pluggdiameter   Det är diametern på bredaste stället på pluggen.  

 

Slagnyckel  Stor fast nyckel som operatören slår med slägga på för att ta bort 

gammal och/eller utsliten plugg.  

 

Styrbockar Horisontella rullar som styr ett nyss hålat ämne/rör ut ur hålverket för 

att röret inte ska bli krokigt. 

 

Transportör En rullbana med horisontella hylsor som transporterar pluggar till 

pluggbytarpositionen.  

 

Tillgänglighet Den tid som finns tillgänglig att tillverka rör på i förhållande till 

maximalt möjliga.  

 

Ämne    Ett långt cylindriskt bit av metall som ska bli rör.  

 

Ämnesomställning  Byte av diameter på ämnet. Exempel: En order där ämnena ska vara 

120 mm, på ordern därpå ska ämnena vara 140 mm. En del byten och 

justeringar måste göras, till exempel att byta pluggstång och avstånd 

mellan ledare.  
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2. Metod och genomförande  

I det här kapitlet presenteras de metoder som använts, på vilket sätt examensarbetet har organiserats 

samt hur de olika metoderna har använts vid genomförandet av detta examensarbete. 

2.1 Projektorganisation 

Ett flertal personer har varit inblandade i det här examensarbetet. Fyra stycken handledare har funnits 

till hands, tre stycken på Ovako och en person vid Luleå tekniska universitet.  

 

Vid Luleå tekniska universitet (LTU) har Bo Johansson, universitetslektor på Institutionen för 

arbetsvetenskap, funnits till hjälp vid diskussioner om vilka belastningsergonomiska 

bedömningsmodeller som bör användas samt hur krav ska formuleras. På Ovako Steel AB i Hofors har 

Raul Svedlund, produktionschef, och Fredrik Lindholm, driftassistent, varit de praktiska handledarna. 

Charlotta Backman, avdelningschef inom teknik och kvalitet, har agerat som den teoretiska och 

akademiska handledaren. Vid möten med Charlotta Backman har rapportskrivning, lösningsarbete och 

rapportens struktur diskuterats. Hon har även hjälpt till med att styra upp vad som ska göras och hur.  

 

Löpande kontakt har skett under projektets gång med handledarna på Ovako. Vid Ovako har 

projektmöten hållits med jämna mellanrum. Kontakten med handledare på LTU har skett via telefon 

och e-post. Förutom dessa fyra personer har ett stort antal personer kontaktats och konsulterats i sina 

respektive kompetensområden, se muntlig referenslista kapitel 15.  

2.2 Projektmetodik 

I detta examensarbete har en rullande strategisk planering använts för att genomföra detta projekt. 

Projektcirkeln och projektspiralen (se figur 1 och 2) har varit till stor hjälp under projektets gång. 

Projektspiralen går ut på att åtta arbetssteg genomförs i tre varv. Varje varv ses i ett helhetsperspektiv 

men att tyngdpunkten flyttas framåt för varje varv. Med detta arbetssätt kommer projektet att 

utvärderas kontinuerligt. Tidigare resultat omvärderas och risken att köra fast minskar  

(Ranhagen, 1995).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Figuren visar projektcirkeln och dess åtta 

olika steg i förändringsarbetet (Ranhagen, 1995). 
Figur 2. Denna figur visar hur tyngdpunkten i 

projektet förskjuts mer och mer mot konkret 

förslagsarbete (Ranhagen, 1995).  
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Projektcirkeln delas in i åtta arbetssteg, se figur 1. Dessa steg är planering, kartläggning, formulera 

krav och mål, ta fram förslag till idéer och lösningar, värdering och val av alternativ, utveckla och 

detaljbearbeta valt förslag, genomförande samt uppföljning. De sex första stegen har varit aktuella i 

detta projekt. De två sista stegen genomförs eventuellt av Ovako i Hofors och då på egen hand.  

 

Tyngdpunkten i det första varvet har lagts på planering, kartläggning, formulering av krav och mål 

samt idéer och förslag på lösningar. I varv två förskjuts tyngdpunkten kartläggning, formulering av 

krav och mål, idéer och förslag på lösningar, värdering och val av alternativ. Slutligen koncentrerades 

arbetet till att formulering av krav och mål, idéer och förslag på lösningar, värdering och val av 

alternativ samt att utveckla och detaljbearbeta valt förslag.  

 

Denna metodik är jämfört med ett linjärt arbetssätt att under hela projektets gång finns det möjlighet 

att ifrågasätta och komma med nya idéer utan att allt tidigare arbete är förgäves. Projektspiralen är ett 

kraftfullt verktyg som hela tiden tar till vara på kreativiteten och kunskapen om projektet. Metoden ger 

ett utrymme till lärande i varje varv (Ranhagen, 1995).  

2.2.1 Tidsplan 

För att göra ett så pass stort projekt mer överskådligt upprättades en tidsplan. Projektet startade i 

mitten av september 2008 och avslutades februari 2009. Totalt sträckte sig examensarbetet över 20 

veckor fördelat på de olika varven enligt figur 3. De gula fälten motsvarar varv ett i projektcirkeln, 

turkos varv två och slutligen orange varv tre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varv 1 

Examensarbetet inleddes med en introduktion till företaget och projektet. Under detta varv gjordes de 

övergripande planerna för arbetets upplägg, val av användbara metoder samt vilka personer som skulle 

kunna vara till hjälp.  

 

Kontakten med handledare har skett med jämna mellanrum. Diskussionen med min akademiska 

handledare på företaget har mestadels handlat om rapportens innehåll, datainsamling och tips på 

företag som kan ha lyfthjälpmedel.  

 

Under den första tiden samlades mycket information in om nuläget och framtiden. Under detta varv 

spenderades cirka en vecka åt att få en överblick och förståelse för rörtillverkningen, hur pluggbytet 

går till samt för att få en uppfattning om problematiken kring pluggbytet och dess hantering av 

pluggar.  

 

Teoriavsnittet metod och genomförande har skrivits under detta varv. Kravspecifikationen har 

formulerats och delats in i allmänna krav, produktionskrav, arbetsmiljökrav samt säkerhetskrav.  

Figur 3. Figuren visar tidsplanen för examensarbetet på Ovako Steel i Hofors. Den gula färgen 

motsvarar varv ett, den ljusblå varv två och orange varv tre.  
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Varv 2 

Under varv två ägnades det mesta av tiden åt litteraturstudier samt utarbetande av mål, syfte och krav. 

Ett annat huvudintresse under detta varv var lösningsarbete och skrivande av rapport.  

 

Under detta varv gjordes ett internt benchmarkingbesök på valsverket för att titta på ett lyfthjälpmedel. 

Ett besök på Ovako gjordes av lyfthjälpmedelsföretaget Skoogs Maskin & Svets för att undersöka om 

deras produkter kan passa i Ovakos verksamhet. En offert på ett av deras lyfthjälpmedel, Ergolift, har 

tagits in.  

 

Ett benchmarkingbesök gjordes på pressverk 63 på SANDVIK AB i Sandviken. Där studerades ett 

lyfthjälpmedel som också kommer från Skoogs Maskin & Svets.  

 

Efter en hel del sökande på internet resulterade i att ytterligare en offert på lyfthjälpmedel har tagits in 

från ett företag som heter TAWI lift.  

 

Två lösningar togs fram under detta varv. Men vid konsultation med operatörer och underhållspersonal 

kom det fram att lösningen inte var ordentligt genomtänkt för att armar skulle få jobba över axelhöjd.  

 

Varv 3 

Under detta varv togs flera konceptuella lösningar fram som sedan har diskuterats och utvärderats hos 

operatörer.  

 

Riskanalyser, belastningsergonomiska analyser, olycksfallsanalyser, risker vid manuell hantering samt 

analys av arbetsplatsens mått har gjorts under detta varv.  

 

Under detta varv genomfördes ett besök hos Skoogs Maskin & Svets av två operatörer och 

undertecknad. Anledningen var att låta operatörerna provköra deras lyfthjälpmedel Ergolift i deras 

visningshall.  

 

Det avslutande varvet gjordes en genomgång av det tidigare arbetet. Det återstående arbetet gick ut på 

val av lösningar och vidareutveckling av dessa.    

 

Slutligen bearbetades rapporten inför opponering, även två redovisningar förbereddes och 

genomfördes. De två redovisningarna gjordes på Ovako i Hofors samt vid Luleå tekniska universitet.  

2.3 Datainsamling 

En mängd olika typer av datainsamling har gjorts för att få en tillförlitlig bild av nuläget och 

framtiden. Detta har skett genom att utföra observationer, intervjuer, fotografering, 

belastningsanalyser, riskanalyser och benchmarkingbesök.  

2.3.1 Observationer 

I början gjordes mycket observationer för att få en övergripande uppfattning om produktionen vid 

rörverk 4. Även under senare delen av arbetet har observationer skett för att få mer input till förslag 

samt att få svar på frågor som kommit upp under arbetets gång. Mina handledare på företaget föreslog 

att förutsättningslöst gå med under ett antal skift med produktionspersonalen för att jag skulle bilda 

mig en egen uppfattning om problematiken kring pluggbytet och dess hantering.  

2.3.2 Intervjuer 

Vid observationerna utfördes även ostrukturerade intervjuer med främst hålare och 

produktionspersonal. Diskussioner har förts om pluggbytet, plugghantering och all problematik kring 

detta. Även strukturerade intervjuer har skett med hålare, operatörer på avdelning verktyg, 

produktionsplanerare, driftledare och produktionschefen.  
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2.3.3 Fotografering och filmning 

En digital systemkamera har använts för att dokumentera hur pluggbytet går till, illustrera 

arbetsställningar, arbetsförhållanden, arbetsmiljö etcetera. Även filmning av pluggbytet har utförts vid 

flera tillfällen och med olika hålare för att enkelt kunna studera arbetssätt och arbetsställningar. En 

film kan studeras upprepade gånger i efterhand, utan att man behöver vara på plats i produktionen.  

2.3.4 Analyser av arbetsställningar 

Här nedan presenteras de belastningsergonomiska bedömningsmodeller som använts för att få en 

uppfattning om hur belastningen är vid ett pluggbyte och vid hanteringen av pluggarna. En 

belastningsanalys på hela kroppen har gjorts med helkroppsmetoden OWAS. En kompletterande 

belastningsanalys har gjorts med metoden PLIBEL för att göra belastningsanalyserna ännu säkrare. En 

biomekanisk analys har gjorts på mellankotsskivorna L4 och L5 i ländryggen för att mäta 

belastningens kompressionskraft. En analys har gjorts om arbetsplatsmåtten med hur stort utrymmet är 

för ben, knän och fötter.  

 

OWAS - Ovako Working Posture Analysing System 

När verktyget OWAS användes 

gjordes det som en frekvensanalys. 

Analysen gjordes dels för varje 

definierat arbetsmoment och dels 

med hjälp av film där den stannades 

ungefär var 8-10:e sekund. I ett 

formulär bedöms kroppsställningarna 

i varje arbetsmoment. I figur 4 syns 

de olika positioner som finns för 

ryggen, tre positioner för armarna, 

sju positioner för benen samt om det 

är någon last involverad.  

 

OWAS-analysen gjordes i fem 

omgångar eftersom pluggstången på 

65 mm och dess gänga har olika 

egenskaper i förhållande till övriga 

pluggstänger. Vid OWAS-analysen 

har det även tagits hänsyn till olika 

spann på pluggtyngderna. En 

begränsning med analysen är att den 

inte kan ta hänsyn till när lasten eller 

kraften överstiger 20 kg respektive 

200 N. Annan begränsning i OWAS- 

analysen är alla trappor som hålarna 

måste gå i för att komma till 

pluggbytarpositionen (Sessman, 

2008), (Karlsson, 2004).  

 

 

Figur 4. Figuren visar vilka kroppsställningar som bedöms 

vid en OWAS-analys (Karlsson, 2004). 
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Varje arbetsmoment analyseras och kroppens olika positioner placeras sedan in i fyra olika kategorier. 

Därefter görs en bedömning vilken åtgärd som rekommenderas, se tabell 1. Analysen gjordes flera 

gånger då belastningen på kroppen varierar med pluggens tyngd och pluggstångens olika diametrar 

(Karlsson, 2004).   

 

Tabell 1. Tabellen visar OWAS-metodens kategorier och rekommenderade åtgärder (Karlsson, 2004). 

Kategori Rekommenderad åtgärd enligt OWAS 

1 Normal belastning, ingen korrigering behöver göras.   

2 En del belastning, korrigering ska göras i den närmsta framtiden.  

3 Korrigering så snart som möjligt, förändring bör ske snarast.  

4 Mycket stor belastning, korrigering måste göras omedelbart.  

 

PLIBEL 

PLIBEL är en metod som identifierar belastningsfaktorer som kan innebära skadlig inverkan. Ett antal 

ja- och nej-frågor ställs beträffande kroppsdelar som axlar, nacke och bröstryggen; över- och 

underarmar; fotleder och fötter; lår och vader samt ländryggen. Sedan görs en sammanställd analys. 

Faktorer vägs såsom hur fördelningen är av raster och pauser samt hur möjligheten är att själv välja 

arbetsuppgift och arbetstakt. Andra faktorer är om arbetet sker under tidspress eller psykisk stress, om 

arbetet innebär ovanliga eller oväntade situationer, förekomst av stötar, skakningar eller vibrationer 

samt förekomsten av kyla, värme, drag, buller eller besvärande synförhållanden (Karlsson, 2004). 

 

Biomekanisk analys av kompressionskraften i ländryggen  

Vid ett pluggbyte står operatören med böjd rygg i princip under hela bytet. Därför gjordes en 

biomekanisk analys av kompressionskrafterna på mellankotsskivorna mellan kotorna L4 och L5 i 

ländryggen. Denna analys har gjorts enligt samma princip som Åstrand (1990), se figur 14 kapitel 4 

sidan 22.  

 

En mätning gjordes på några operatörer med hjälp av en tumstock. Avståndet som mättes var från 

ländryggen till överkroppens tyngdpunkt, Db, samt till handledens position, D1. En figur och bild 

nedan visar en arbetsställning som ger en mycket hög belastning på mellankotsskivorna eller diskarna 

i ländryggen, se figur 5 och bild 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Figuren visar en biomekanisk modell 

för belastningen på mellankotsskivorna i 

ländryggen mellan svanskotan och 5:e 

ländkotan (Bohgard, 2005).  

Bild 1. Bilden visar ett exempel på arbetsställning 

som har studerats vid den biomekaniska analysen av 

kompressionskrafterna på mellankotsskivorna i 

ländryggen. 



~ Metod och genomförande ~ 

 8 

Analys av arbetsplatsmåtten 

Arbetsplatsen, pluggbytarpositionen, har mätts upp dels för att en analys om rörelseutrymmet och dels 

för att komplettera en layoutritning över pluggbytarpositionen, se bilaga 1.  

 

Måtten som mätts upp är alla avstånd mellan pluggtransportör och pluggstång, pluggbytarplatsens 

arbetsyta, arbetshöjd mer mera. Dessa värden har sedan jämförts med antropometriska mått, se bilaga 

2, för analys av operatörens rörelseutrymme, möjligheter till alternativa arbetsställningar samt möjlig 

räckvidd för ben och armar.  

2.3.5 Riskanalyser 

Två riskanalyser har gjorts med metoderna energi- och avvikelseanalys. Här nedan presenteras de 

riskanalysmetoder som använts för att få en uppfattning om vilka olycksfallsrisker som finns vid ett 

pluggbyte och hanteringen av pluggarna.  

 

Avvikelseanalys 
 Avvikelseanalysen genomfördes i tre omgångar med olika hålare. Olika "avvikelser" identifierades 

såsom tekniska, organisatoriska samt mänskliga. De identifierade avvikelserna gäller slagnycklar, 

släggan, arbetsställningar, pluggsläden, trappor och pluggtransportören. Därefter gjordes en 

bedömning av avvikelsen, vilken typ av risk det är samt hur angelägen avvikelsen är att åtgärdas. Det 

användes ett protokoll när avvikelseanalysen gjordes. Tabell 2 visar den bedömningsskala av risker 

som använts och tabell 3 anger vilken typ av konsekvens som en viss "avvikelse" får (Harms-

Ringdahl, 2004).  

 

Tabell 2. Tabellen är en bedömningsskala för riskgradering (Harms-Ringdahl, 2004). 

0. Obetydlig risk.  

1. Acceptabel risk, behöver ej åtgärdas. 

2. Viss risk, bör åtgärdas.  

3. Allvarlig risk, måste åtgärdas.  

 

Tabell 3. Tabellen anger vilken typ av konsekvens som en viss "energi" får (Harms-Ringdahl, 2004).   

S Säkerhet Olycksrisk för människor 

H Hälsa Hälsoproblem kan uppkomma.  

M Miljö Miljöproblem kan uppkomma 

P Produktion Problem med produktion, kvalitet etcetera 

 

Ett exempel: En viss energi bedöms som S3, P2. Det innebär att "energin" är en allvarlig säkerhetsrisk 

som måste åtgärdas och att det medför en viss risk för produktionen som bör åtgärdas (Harms-

Ringdahl, 2004).  

 

Energianalys 

Arbetsgången i en energianalys består av sex huvuddelar nämligen förberedelse, strukturera upp i 

lämpligt stora delar, identifiera energier, bedöm identifierade energier, föreslå åtgärder samt avsluta 

med en enkel sammanfattning (Harms-Ringdahl, 2004).   

 

Energianalysen genomfördes i tre omgångar med olika hålare. Olika block och "energier" 

identifierades såsom slagnycklar, släggan, arbetsställningar, pluggsläden, trappor och 

pluggtransportören. Därefter gjordes en bedömning av energin, vilken typ av risk det är samt hur 

angelägen energin är att åtgärdas. Vid analysen används ett protokoll för noteringar. Samma tabeller 

för bedömning används vid energianalys, se tabell 2 och tabell 3.  

 

Ett exempel: se exemplet i avvikelseanalysen. 
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Bedömning av risker vid manuell hantering 

Analysmetoden om riskbedömning vid manuell hantering har tagits fram av arbetsmiljöverket, se 

bilaga 3. Eftersom det finns många arbetsmoment vid pluggbytet och vid dess hantering som innebär 

stor fysisk ansträngning har dessa arbetsmoment bedömts att de måste bedömas separat. Därför har 

denna analys gjorts som kan bedöma riskerna vid manuell hantering.  

 

Denna metod analyserar ett specifikt arbetsmoment och genomförs i tre steg. I slutet görs en 

utvärdering och en riskpoäng fås. Riskpoängen avgör hur angeläget det är att åtgärda arbetsplatsen.  

 

Ett val görs först vilket arbetsmoment som ska analyseras. I det första steget görs en bedömning om 

vilken tidspoäng som arbetsmomentet får. I steg nummer två görs en bedömning och poäng fås av 

lastens vikt, arbetsställning och arbetsförhållanden. I det tredje och sista steget beräknas lastpoängen, 

bedömningspoängen för arbetsställning, arbetsförhållanden samt tidspoängen samman till en slutlig 

riskpoäng.  

 

Denna riskpoäng matas sedan in i en tabell med fyra olika riskområden. En bedömning kan göras med 

hjälp av denna tabell för arbetsmomentets riskområde, belastningssituationen samt om arbetsplatsens 

utformning måste ändras (Arbetsmiljöverket, 2008).  

2.3.6 Interna studiebesök på Ovako 

Interna studiebesök har gjorts på Ovako i Hofors stålverk och valsverk för att få en uppfattning om 

hela företagets verksamhet. Ett längre studiebesök gjordes på stålverket för att bilda en uppfattning om 

Ovakos tillverkning av stål. På valsverket studerades en kran för att få tips och inspiration till 

lösningsarbetet.  

2.4 Litteraturstudier 

Tips till användbar litteratur har gjorts genom att läsa referenslistor i tidigare examensarbeten med 

angränsande ämnesområde som detta examensarbete. Litteraturstudier har utförts via Hofors bibliotek. 

Elektroniska publikationer har sökts via Luleå tekniska universitetsbiblioteks, internet samt på 

Arbetsmiljöverkets hemsida. De ämnen som studerats är belastningsergonomi, arbetsplatsutformning, 

lyfthjälpmedel, antropometri, tungt fysiskt arbete, biomekanik samt arbetsfysiologi.  

 

Annan speciallitteratur om Hofors och Ovakos historia har fåtts fram genom en mycket 

historieintresserad kollega på avdelningen, avdelning varmvalsade rör, där projektet genomfördes.  

2.5 Formulering av krav 

Formuleringen av krav för pluggbytet och dess hantering är en konkretisering av de övergripande 

målen. Det har varit viktigt att formulera kraven på ett sätt att de direkt kan tillämpas i det fortsatta 

arbetet (Ranhagen, 1995).  

 

Den kravspecifikation som tagits fram omfattar allmänna krav, produktionskrav, arbetsmiljö- samt 

säkerhetskrav. Kraven för produktionen har formulerats med hjälp av resultat i nulägesbeskrivningen 

och nulägesanalysen.  Kraven för arbetsmiljön har tagits fram dels från observationer, krav från 

arbetsmiljöverkets föreskrifter samt tillsammans med operatörer. Säkerhetskraven är formulerade 

utifrån besöket av Skoogs Maskin & Svets men även tillsammans med operatörer.  

 

Risk- och olycksfallsanalyserna ligger till grund för det som är viktigt att åtgärda.  

 

Syftet med en kravspecifikation är att sammanfatta vilka krav som lösningarna bör uppfylla. 

Kravspecifikationen låg till grund för utvärderingskriterierna som använts för att utvärdera 

lösningskoncepten.  
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2.6 Lösningsarbete 

Operatörer användes som bollplank för vad som är realistiskt och inte. Charlotta Backman har agerat 

bollplank och gett tips på olika typer av lyfthjälpmedel. Kent Peltonen, på avdelning verktyg och 

planerare av åtgång av pluggar, har också agerat bollplank men även gett tips på alternativa pluggställ. 

En hel del sökande på internet har gjorts för att finna företag som säljer lyfthjälpmedel. Sökandet ledde 

till att två offerter har togs in från Skoogs Maskin & Svets med produkten Ergolift samt från TAWI 

lift.  

 

Några generella lösningar har tagits fram som är oberoende av lösningskoncepten. Lösningarna har 

tagits fram i form av koncept som innehåller många kombinationer av olika dellösningar.  

2.6.1 Företagsbesök på Ovako 

Skoogs Maskin & Svets 

Ett besök på Ovako har gjorts av företaget Skoogs maskin & svets som tillverkar lyfthjälpmedlet 

Ergolift. Besöket har underlättat förståelsen av verksamheten, arbetsmiljön, om hur operatörerna 

arbetar samt vilka möjligheter och begränsningar som finns. En offert togs sedan fram från Skoogs 

Maskin & Svets utifrån besöket.   

2.6.2 Benchmarking 

SANDVIK AB i Sandviken 

Ett studiebesök har gjorts på pressverk 63 på SANDVIK AB i Sandviken, för att titta på deras 

lyfthjälpmedel från Ergolift. Platsen för byte av deras typ av plugg var aningen rymligare än vad den 

är på Ovako. På SANDVIK var lyfthjälpmedlet placerat på en vertikal balk.  

2.6.3 Besök på Skoogs Maskin & Svets i Arboga 

Ett besök har genomförts på Skoogs maskin & Svets i Arboga tillsammans med två hålare, Jimmy 

Granlund, Ulf Lundmark samt undertecknad. Syftet med besöket var att operatörerna själv skulle få 

provköra lyfthjälpmedlet och få en känsla hur den är att använda.  

2.7 Värdering och val 

Utvärderingen av koncepten har gjorts genom att sätta en viktning, det vill säga hur betydelsefull varje 

utvärderingskriterium är. Viktningen av utvärderingskriterierna har gjorts tillsammans med Fredrik 

Lindholm. Viktning ett betyder att kriteriet inte alls är viktigt och tio betyder att det är mycket viktigt.  

 

Varje koncept utvärderas sedan genom att bedöma hur väl varje koncept uppfyller 

utvärderingskriterierna. Uppfyllelsen av utvärderingskriteriet är på en skala från ett till fem. 

Uppfyllningsgrad ett, då uppfylls utvärderingskriteriet mycket dåligt. Uppfyllningsgrad fem då 

uppfylls kriteriet mycket väl. Varje utvärderingskriterium multipliceras därefter med viktningen.  

 

Därpå följer en summering av alla produkter till en slutsumma. Det koncept som fått den högsta 

summan vinner. Det vinnande konceptet utvärderas enligt försiktighetsprincipen. Med det menas att 

eventuella osäkerheter såsom investeringskostnad och osäkerheter i det nya pluggfästet utvärderas.  
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2.8 Rapportskrivning 

Grundfilosofin och skrivinspirationen har hämtats från en romersk författare på tidigt 1000-tal som 

hette Plinius den äldre vars knep vid rapportskrivning var "Nulla dies sine linea" som på svenska 

betyder "Inte en dag utan en skriven rad". Rapportskrivandet har pågått under hela projektets gång. 

Det har varit viktigt att vara kontinuerlig i skrivandet samt att hålla upp intensiteten (Hartman, 2003).  

 

I detta projekt har Microsofts Word, Excel och Powerpoint använts. För bildredigering har Photobase 

och Paint använts.  
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3. Företagsbeskrivning 

I detta kapitel presenteras Ovako Steel AB och dess historia i korta drag. Även rörtillverkningen och 

företagets affärsidé och vision beskrivs. Beskrivningen av rörtillverkningen sätter produktionsavsnittet 

i ett begripligt sammanhang.  

3.1 Ovako Steel AB i Hofors 

Den första verksamheten till Hofors bruk och dagens Ovako startade i mitten av 1600-talet. Då mitten 

av 1600-talet fanns det i Hofors en Bergsmansby (en by med rika bönder) med tre gårdar, en hammare 

och en masugn. Järnframställningen var en verksamhet som var ett komplement till jordbruket. Robert 

Petré köper år 1680 in sig i anläggningen och omvandlingen till ett större järnbruk påbörjas.  

 

Vid sjön Stor-Gösken fanns tillgång till järnmalmsgruvor. Vattenkraften kom från Hoån och skogen 

gav bränsle till järnbruket. Bilden till höger visar en vy över Hofors bruk år 1898, se bild 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hofors var kärnan i Petrés nät av bruk i mitten av 1800-talet. Släkten Petré härskade fram till år 1880 

men bruket gick sedan i konkurs på grund av felsatsningar (Åkerberg, 2008).  

 

SE-banken övertog ägandet och Per Eriksson var Disponent på Hofors Bruk mellan år 1890-1916. 

Under dennes tid gjordes investeringar och moderniseringar för att få bruksverksamheten på fötter 

igen (Åkerberg, 2008). När SKF övertog anläggningen år 1916 blev det ett stort uppsving med 

utbyggnationer och kraftig kapacitetshöjning. Första rörverket togs i bruk 1918 (Informationsbroschyr 

- Ovakos Steel Hofors AB). Rörverk 4 togs i bruk år 1964 (Lundmark, 2009).  

 

Den nuvarande koncernen bildades 2005, se figur 6, av att Ovako, Fundia och Imatra Steel slogs ihop. 

Ovako ägs idag av Pampus Stahlbeteiligung. Ovako består av fyra divisioner Bar, Wire, Bright Bar 

samt Tube and Ring. I Hofors har både divisionerna Bar och Tube and Ring verksamhet (Ovakos 

intranät).  

 

 

Bild 2. Bilden visar en vy över Hofors bruk och omkringliggande landskap år 1898  

(Steckzén, 1957).  
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Ovako har 9 stycken produktionsenheter i Sverige samt ytterligare 7 stycken produktionsenheter i 

Finland, Italien, Nederländerna och Frankrike. Ovako har sina säljkontor i Stockholm, Dijon 

(Frankrike), Düsseldorf (Tyskland), Fort Mill (USA), Moskva (Ryssland), Turenki (Finland), 

Warszawa (Polen) samt Wednesbury (England) (Ovakos intranät).  

 

I koncernen arbetar totalt 4300 personer varav 1300 personer arbetar i Hofors (Ovakos intranät). I 

Hofors på divisionen Tube and Ring arbetar 666 personer. Antalet tjänstemän på divisionen Tube and 

Ring är 111 personer och antalet kollektivt anställda är 555 personer. Av de kollektivt anställda på 

Tube and ring är antalet kvinnor 144 och antalet män är 411. Omsättning för 2008 blev 2,6 miljarder 

för Ring och för Tube blev omsättningen 1,7 miljarder (Petterson, 2009).  

 

Under år 2008 producerades 128 000 ton ämnen som sedan blir till rör. På rörverk 4 i Hofors tillverkas 

sömlösa rör med diametrar mellan 90-235 mm. Inom en snar framtid kommer Ovako att producera 

upp till 255 mm (Persson, 2009).  

3.2 Ovakos affärsidé och vision 

Enligt Ovakos intranät är Ovakos affärsidé 

(hämtat 2008-10-20) att vara det bästa 

europeiska företaget inom långa 

specialstålsprodukter. Ovako vill också ha 

den bästa lönsamheten inom branschen, vara 

det bästa valet för kunderna samt ha det 

bästa anseendet bland Ovakos intressenter i 

samhället. Bilden till höger visar en 

översiktbild över Ovakos industriområde, se 

bild 3. 

 

Bild 3. Bilden visar ett flygfoto över Ovakos 

industriområde (Ovakos intranät).  

Figur 6. Figuren visar Ovakos övergripande organisation (Ovakos intranät).  
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Bild 4. Detta är en schematisk skiss över tillverkningen av rör (rörverk 4, 5 och 6) (Ovakos intranät, 2008).  

3.3 Rörtillverkning 

Rörtillverkningen startar med att skrot smälts i stålverket och stålet tillverkas. Stålet gjuts till göt som 

sedan valsas till ämnen i valsverket. Därefter sker en mellanlagring av ämnena, sedan körs ämnena 

med gränseltruck till rörverket. Processen startar med att ämnena värms upp (walking beam furnace) 

till 1170 - 1220 grader Celsius i 90 - 180 minuter beroende på stålsort och dimension, se bild 4. 

Grövre dimensioner tar längre tid att värma upp och vice versa. En förcentrering (centrering) sker för 

att pluggspetsen lättare ska finna centrum på ämnet. Ämnet går sedan vidare till hålverket (piercing 

mill) där ämnet valsas roterande över pluggen på detta vis bildas det ett genomgående hål. I 

asselverket (assel mill) minskas rörets väggtjocklek vilket även leder till att röret förlängs. En dorn 

körs in i hålet på röret vilken fungerar som en "mall" för rörets innerdiameter (Ovakos intranät),  

(Backman, 2008), (Karlsson L., 2008). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter asselverket går ämnet via ett reducerverk (sizing mill) 

och därefter vidare till riktverket. I reducerverket finjusteras 

ytterdiametern. I riktverket är det rörets krokighet som 

justeras. Efter riktverket får rören svalna på en svalbädd. 

Slutprodukten i rörverk 4 är bland annat kullager, cirka 50 

procent, till bland annat personbilar, lastbilar och 

hjullastare, se bild 5.  

 

 

 

Bild 5. Bilden visar exempel på 

produkter, kullager, som tillverkas 

vid rörverk 4 (Ovakos intranät).  
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4. Teori 

I detta avsnitt behandlas den teoretiska referensramen för detta examensarbete. Kapitlet behandlar 

antropometri, belastningsergonomi, arbetsplatsens utformning, kroppsställningar samt manuellt 

lyftarbete. Kapitlet behandlar även biomekanik. Mot slutet av kapitlet finns en teoretisk genomgång av 

de belastningsergonomiska bedömningsmodeller som används vid analys av arbetsställningar och de 

riskanalyser som används i nulägesanalysen kapitel 5.2.  

4.1 Antropometri 

Begreppet antropometri är läran om människans mått när det gäller storlek och kroppsform. Det är 

viktigt att hela arbetsplatsen är utformad efter människans villkor och egenskaper. Hälsan, 

välbefinnandet och säkerheten påverkas negativt vid dålig anpassning av arbetsplatsen även 

arbetseffektiviteten och dess kvalitet påverkas i negativ riktning.  

 

Människokroppens alla mått är statistiskt fördelade över en befolkning. Ett kroppsmått på människan 

kan beskrivas med två storheter, medelvärde och standardavvikelse. Men kroppsvikt och muskelstyrka 

är två dimensioner som ger en skevhet i normalfördelningen. Här nedan finns en figur som visar på 

några kroppsmått som är nödvändiga att beakta vid utformning av stående arbete, se figur 7. I figur 8 

finns de mått som är nödvändiga att beakta vid olika kroppsställningar. Se bilaga 2 och 4 för tabell 

över de aktuella kroppsmåtten för figurerna nedan (Karlsson, 2004).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8. Figuren visar olika mått för utrymmet i olika kroppsställningar 

(Karlsson, 2004).  

Figur 7. Figuren visar definitionen av antropometriska mått som är användbar vid 

utveckling och utformning av arbetsplats vid stående arbete (Karlsson, 2004). 
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Figur 10. Figuren visar hur muskelstyrkan står i 

relation till kön och ålder (Fysisk belastning sidan 

159 ur Bohgard, 2008).  

Figur 9. Figuren visar en normaldistribution det vill säga spridningen av 

männens kroppslängd (stature) i Storbritannien. Två exempel: en 

normallång man i Storbritannien är 1750 mm. En man som är 1880 mm 

tillhör den så kallade 95:e percentilen (Pheasant, 2006).  

Vid användning av antropometriska data är det vanligt att utformningen av arbetsplatsen utgår från 

olika statistiska percentiler i indata. Design av utrymme är det vanligt att designa efter den 95:e 

percentilen, se figur 9. Detta betyder att en person som tillhör 95 procent av en normal befolkning ska 

kunna få plats och nå på den aktuella platsen/utrymmet. Det innebär att situationen anpassas till 95 

procent av en normalbefolkning. Ingen hänsyn tas för de 2,5 procent av de minsta och största 

personerna i normalbefolkning. Naturligtvis är det viktigt att dimensionera en arbetsplats för alla men 

det går ibland i stöpet på grund av praktiska och/eller ekonomiska skäl (Fysisk belastning sid. 171 ur 

Bohgard, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inom antropometrin beaktas kroppsställningar, räckvidder, rörelseutrymme samt människans mått och 

proportioner. Men även kroppens muskelstyrka och tyngdpunkter hos olika kroppssegment ingår 

också. Generellt sett har kvinnor 50-80 procent av männens maximala muskelstyrka, se figur 10, och 

störst är skillnaden på överarms- och skuldermuskulaturen (Fysisk belastning sidan 158 ur Bohgard, 

2008). Andra skillnader mellan könen är medellängd och kroppskonstitution. Men trots skillnader i 

muskelstyrka har studier visat att förmågan att dra, bära och skjuta är liten mellan könen. Motivation 

och koordination tros vara av stor betydelse (Karlsson, 2004).  
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4.1 Ergonomi och belastningsergonomi 

Begreppet ergonomi handlar om samspelet mellan människan, arbete och teknik. Målet är att kunna 

arbeta ett helt arbetsliv utan att kroppen mår dåligt. Alla människor har olika behov beroende på ålder, 

kön och övriga förutsättningar. När arbetet är anpassat efter individen minskar risken för 

belastningsskador (SKTF – Ergonomi, 2008). Därför är grundregeln att arbete och teknik ska vara 

anpassad efter människans villkor (Framsidan ur Bohgard, 2008). Definitionen på ergonomi enligt 

Ergonomisällskapet i Sverige, ESS, lyder: "Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och 

tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet människa-teknik-organisation i 

syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av produkter och system." 

(Arbetsmiljöverket - temasidans startsida, 2009).  

 

Begreppet och uttrycket belastningsergonomi är av skandinavisk bakgrund. Belastningsergonomi 

syftar på delen inom ergonomin och arbetsvetenskap som behandlar förhållandet av belastning mellan 

rörelse- och stödjeorganen när människan är i arbete. I detta begrepp belastningsergonomi ingår bland 

annat utformning av arbetslokaler, arbetsplatser, arbetsobjekt, verktyg, arbetets organisation etcetera. 

Människokroppen är skapad för att röra på sig lika mycket idag som för 20 000 år sedan. Men kroppen 

behöver också en lagom blandning av rörelse, belastning och återhämtning. Vid belastning av 

människokroppen är det vanligt att det görs ensidigt och monotont. Det är nödvändigt med omväxling 

och variation för att må bra, detta är viktigt att ta hänsyn till vid utformning av arbetsplatser  

(Bohgard, 2005), (Jakobsson, 2007), (Fysisk belastning sidan 132 ur Bohgard, 2008).   

 

Olika belastningar, helkroppsbelastning eller lokala belastningar, ger olika besvär eller skador. Vid 

höga helkroppssbelastningar som till exempel att bära, lyfta och hantera tunga föremål medför ökad 

överbelastning av främst ländrygg, nacke/skuldra och arm. Detta blir extra tydligt i kombination med 

olämpliga arbetsställningar. Ett tungt arbete med att lyfta och bära kräver både styrka och kondition då 

det påverkar hjärta, lungor och blodomlopp. Vid lokala belastningar menas att belastningarna är mer 

avgränsade till axlar/nacke och underarmar med lokala skador som till exempel tennisarmbåge 

(Jakobsson, 2007), (Fysisk belastning sidan 159 ur Bohgard, 2008).  

 

Enligt arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om belastningsergonomi (AFS 1998:01), andra paragrafen, 

står det följande om arbetsgivarens ansvar angående arbetsställningar och arbetsrörelser:  

 

"Arbetsgivaren skall så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbete och arbetsplatser så 

att arbetstagarna kan använda för kroppen gynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser. 

Långvarigt eller ofta återkommande arbete med böjd eller vriden bål liksom med händerna över 

axelhöjd eller under knähöjd skall undvikas. Detsamma gäller arbete som innebär kraftutövning i 

ogynnsamma arbetsställningar."  

 

Det står vidare i tredje paragrafen gällande manuell hantering och annan kraftutövning: 

 

"Arbetsgivaren skall se till att arbete som kräver kraftutövning så långt det är praktiskt möjligt ordnas 

och utformas så att arbetstagaren kan arbeta med arbetsobjekt, arbetsutrustning, reglage, material 

eller personförflyttningar utan att utsättas för hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar. 

Om särskilda synhjälpmedel behövs för att möjliggöra gynnsamma arbetsställningar och 

arbetsrörelser skall dessa tillhandahållas av arbetsgivaren." 

 

Den fjärde paragrafen handlar om ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete: 

 

"Arbetsgivaren skall se till att arbete som är ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet normalt inte 

förekommer. Om särskilda omständigheter kräver att en arbetstagare utför sådant arbete skall 

riskerna för ohälsa eller olycksfall till följd av hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar 

förebyggas genom arbetsväxling, arbetsutvidgning, pauser eller andra åtgärder som ökar variationen 

i arbetet. "  
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4.3 Arbetsplatsens utformning 

Vid utformning av arbetsplatser är det viktigt att det finns tillräckligt med räckvidd och 

rörelseutrymme. Att kunna inta en ergonomiskt lämplig arbetsställning är nödvändigt för att skona 

kroppen. I begreppet arbetsplatsutformning ingår synergonomi men det behandlas ej på grund av att de 

synergonomiska förhållandena ej är huvudproblemet i detta projekt.  

4.3.1 Tillämpad antropometri 

Inom den tillämpande antropometrin finns det några grundläggande begrepp med dessa villkor som 

hör till. 

 Utrymme för rörelser - Tillräckligt med utrymme ska finnas för exempelvis armar och ben. 

Gränsvillkoret för detta är att det är lämpligast att välja måtten hos den 95:e percentilen. Det 

betyder att 95 procent av befolkningen kommer att ha tillräckligt med utrymme för rörelser.  

 Räckvidd: Det mått som bestämmer det maximala för avstånd och storlekar är räckviddsmåttet 

för placering av exempelvis manöverdon. Det är lämpligt att dimensionera utifrån den 5:e 

percentilen, det innebär att 95 procent av en normalbefolkning kommer ha tillräcklig räckvidd.  

 Kroppsställning: Det är lämpligt att dimensionera efter både 5:e percentilen och 95:e 

percentilen. Arbetshöjd vid stående arbete är ett exempel.  

 Muskelstyrka: Det här villkoret behövs för att bestämma den kraft som är nödvändig vid 

hantering av manöverdon och andra typer av manuella lyft (Karlsson, 2004).  

4.3.2 Kroppsställningar 

Beroendet av arbetsplatsens utformning och kroppens dimensioner bestämmer vilken kroppsställning 

som används vid arbete. Vid stående arbete bestäms en individs kroppsställning i hög grad av vilken 

höjd från golvet som arbetet utförs. Ifall arbetshöjden är för låg måste kroppen och huvudet böjas 

framåt vilket medför att belastningen på musklerna i rygg och nacke ökar. Här följer några 

rekommendationer för att undvika belastande kroppsställningar.  

 Ändra kroppsställning ofta. 

 Framåtlutad ställning med huvud och kropp ska undvikas. 

 Vid tungt, stående arbete ska arbetet ske mellan 150 - 400 mm under armbågshöjd, se figur 11. 

 Vridna eller asymmetriska arbetsställningar ska undvikas, se figur 12.  

 Kroppsställningar ska undvikas där lederna får vara i sina ytterlägen under en längre tid. 

 När stor muskelkraft används ska den kroppsdel som utövar kraften befinna sig i den position 

som ger den största kraften (Karlsson, 2004). 

 

Enligt arbetsskyddsstyrelsen (Arbetsplatsens utformning - AFS 2000:42, 2009) finns det några 

allmänna krav om hur arbetsplatsen ska vara utformad. Arbetsplatsen ska ha tillräcklig golvyta och fri 

höjd med hänsyn till verksamhetens art.  

 

Alla golv och tak ska vara fasta och stabila, den får inte ha några upphöjningar, hål eller lutningar som 

är farliga eller olämpliga.  

 

Transport av gods mellan olika plan ska kunna ske med lämplig transportanordning för att minska ofta 

förekommande manuella lyft som kan medföra för hög belastning eller risk för olycksfall.  
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Figur 12. Denna figur visar hur trycket fördelar sig på diskarna i ryggraden med 

böjd (till vänster) respektive med rak rygg (till höger). Vid böjd rygg är trycket 

stort på främre delen av disken. Med rak rygg fördelar sig trycket jämnt över 

disken och slitaget minskar (Kroemer, 1997).  

Figur 11. Figuren visar lämpliga arbetshöjder för en kort respektive lång 

person. Av svenska män är 95 procent mindre än mannen i figuren och 

motsvarande är 95 procent av svenska kvinnor större än kvinnan i figuren. 

I de allra flesta fall är armbågshöjd en lämplig arbetshöjd. Måtten i 

figuren är i centimete (AFS 1998:1, Belastningsergonomi).  
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4.4 Arbetsfysiologi 

Med begreppet arbetsfysiologi menas läran om de mänskliga fysiologiska processerna som är ett 

villkor för att människan ska kunna generera krafter och mekanisk energi (Fysisk belastning sidan 131 

ur Bohgard, 2008).  

4.4.1 Fysisk påverkan av tungt fysiskt arbete 

Det finns sedan många årtionden rekommendationer om att kroppsarbete inte ska ha större tyngd än 35 

procent av maximal fysisk arbetsförmåga (syreupptag) vid kontinuerligt arbete under en arbetsdag. 

Detta är ungefär den belastningsnivå som en person själv frivilligt väljer att lägga sig på vid tungt 

fysiskt arbete. Endast under kortare tidsintervaller är det möjligt att vara på en högre belastningsnivå.  

 

Det finns både svenska och finska studier som undersökt personer med tunga arbeten och lång 

anställningstid. De borde rimligtvis få god träning i arbetet och en fysisk kapacitet som är över det 

genomsnittliga. Men det har visat sig vara precis tvärtom, detta beror mest sannolikt på att träningen 

pågår under alltför stor del av dagen utan tillräcklig tid för återhämtning och uppbyggnad av muskler. 

Resultatet blir istället en nedbrytning av muskulaturen. Det är med andra ord viktigt att tunga 

arbetsmoment varvas med lättare (Fysisk belastning sidan 163 ur Bohgard, 2008).  

 

Ofta förekommande och repetitiva belastningar på skelett, leder, senor, nerver och muskler kan bland 

annat ge skador i form av inflammationer i senfästet. Tennisarmbåge är en vanlig senfästesskada i 

arbetslivet. Arbetsuppgifter som är statiska och/eller repetitiva och där kraftgreppet kräver en 

stabilisering av handleden kan också leda till tennisarmbåge. Med för hög kraft och för många 

repetitioner ökar skaderisken.  

 

Det har visat sig att hög muskelstyrka har en skyddande effekt mot belastningsbesvär i muskler och 

senor i tyngre fysiska arbeten. Men generellt sett ökar skaderisken i muskler och senor vid tungt 

fysiskt arbete. Olika former av ryggbesvär är ett av de mer dominerande hälsoproblemen. En tydlig 

riskfaktor till ryggont är att denna risk förvärras vid vridna och/eller framåtböjda arbetsställningar. En 

av den mest diskuterade delen i ryggen är diskarna eller mellankotsskivorna. Det uppstår mycket höga 

krafter på diskarna redan vid måttliga laster och detta beror på ryggens geometriska förhållanden 

(Fysisk belastning sidan 167 ur Bohgard, 2008).  

4.4.2 Den fysiska belastningen vid manuell hantering 

Det finns många fler faktorer än bara godsets tyngd som har inflytande på belastningen vid manuell 

hantering. Här nedan är dessa faktorer.  

 Styrka, kondition och vana hos individen. I USA har undersökningar visat att personer med låg 

muskelstyrka oftare har besvär med ryggen vid lyftarbete. Detta beror på att de inte uppfyller 

de krav på tillräcklig muskelstyrka som lyftarbetet ställer. För kvinnor är det främst den lägre 

muskelstyrkan i rygg- och skuldermuskulaturen som begränsar lyftarbetet. Det krävs även hög 

syreupptagningsförmåga vid många lyft under en dag.  

 Formen och balansen på godset samt hur greppbar den är. Om godset inte har något handtag 

eller på annat sätt är svår att greppa ökar det belastningen.  

 Hur arbetsställningen är. Belastningen ökar på rörelseorganen (skelett, muskler, ligament 

etcetera) vid manuell hantering under knähöjd. Detta beror på att vid böjd rygg framåt och 

med godset långt ifrån kroppen är det nödvändigt att både stabilisera godset och den egna 

överkroppen. Böjd rygg framåt ger en lång hävarm vilket ökar skaderisken på ryggen. Det 

finns många undersökningar som visat att en god arbetsställning inte enbart fås genom god 

lyftteknik. För att manuell hantering ska kunna utföras på ett lämpligt sätt är det även 

nödvändigt att se över hela arbetsplatsens utformning.  
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 Arbetsmiljöförhållandena ser ut. Hala och ojämna golv, otillräcklig belysning samt för hög 

temperatur i omgivningen ökar belastningen på individen men medför även ökad risk för 

olycksfall.  

 Hur hög godsets tyngd är. Godsets tyngd i kombination med faktorer som nämnts ovan blir 

den manuella hanteringen oacceptabel vid en viss gräns. Att minska godsets tyngd är ett 

vanligt sätt att minska riskerna vid manuell hantering (Åstrand, 1990).  

4.4.3 Manuellt lyftarbete 

Behovet av mänsklig arbetskraft har minskat med automationen inom den moderna industrin. I många 

arbeten behövs det ändå fortfarande muskelkraft. Risken för överbelastning vid förflyttning av tunga 

gods är en stor risk i det muskuloskeletala systemet (skelett, leder, muskler och nerver). Ländryggen är 

speciellt utsatt för överbelastning. Figur 12 på sidan 19 visar hur kompressionskrafterna ser ut på 

mellankotsskivorna.  

 

Lyftarbetets risker kan delas in i tre klasser: 

 Gör sig illa vid olycksfall. Exempel: tappade gods eller att det är halt på golvet. 

 Tunga gods ger överbelastning.  

 Belastning som med tiden ger skador vid upprepad belastning (Karlsson, 2004).  

 

Figuren 13 här nedan visar de riktlinjer som finns för män och kvinnor vid manuellt lyftarbete i 

respektive lyftzon (Pheasant, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsskyddsstyrelsen har föreskrifter om belastningsergonomi, läs mer om detta i kapitel 4.2 

Ergonomi och belastningsergonomi, sidan 17, fjärde stycket.  

Figur 13. Figuren visar lyftzoner för vid stående arbete samt riktlinjer för 

godsets tyngd i kilogram i de olika zonerna. Figuren till vänster visar riktlinjerna 

för män och till höger finns riktlinjerna för kvinnor (Pheasant, 2006).  
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4.4.4 Biomekaniska förhållanden 

Begreppet biomekanik beskriver hur belastningar 

av yttre krafter och de egna kroppsdelarnas tyngd 

tas upp och fördelas på de olika organen. 

Grunden är hävstångsprincipen eller den mer 

kända momentlagen, se figur 14. Vid manuell 

hantering är det ofta belastningen på 

mellankotsskivorna som är av intresse. I figur 15 

visas hur belastningen även beror på avståndet 

och inte enbart godsets tyngd vilket starkt 

påverkas av arbetsställningen. På bild 6 på visas 

ett exempel på arbetsställning där 

kompressionskrafterna är höga särskilt i 

kombination med mycket tunga pluggar.  

 

I amerikanska undersökningar av 

mellankotsskivornas hållfasthet i den så kallade 

NIOSH-rekommendationen är det angett en 

högsta tillåten belastning på 6400 N vid enstaka 

tillfällen. En belastning på 3400 N är maximalt 

vid upprepade belastningar i yrkesmässigt arbete  

(Åstrand, 1990).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Figuren visar en biomekanisk 

modell för belastningen på mellankots-

skivorna i ländryggen mellan svanskotan 

och 5:e ländkotan (Bohgard, 2005).  

Bild 6. Bilden visar ett exempel på arbetsställning 

som har studerats vid den biomekaniska analysen av 

kompressionskrafterna på mellankotsskivorna i 

ländryggen.  

Figur 14. Figuren visar hur belastningen minskar 

på mellankotsskivorna när avståndet från kroppen 

minskar trots att lasten på 10 kg är densamma 

(Åstrand, 1990).  
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Beräkning av kompressionskrafterna på mellankotsskivorna görs med hjälp av momentlagen. 

Momentet i ländryggen, Mrygg, är lika stort som summan av momentet av överkropp och last, Möverkropp 

och Mlast. Momentet är hävarm gånger kraft. Hävarmen betecknas som, X, och kraften som, F. Kraften 

är massan gånger jordens gravitationskraft. Massan betecknas med, m, och gravitationskraft med 

bokstaven, g (där g = 9,82 N/kg).  

 

 

 

 

Där Moment (M) = hävarm (X) · kraft (F) och där F = m · g.  

 

Vilket medför att 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Att beräkna kompressionskraften i ländryggen är mycket ungefärlig och ger enbart ett värde på kraften 

just då vid den arbetsställningen. Den ger en mycket dålig vägledning i hur tröttande eller belastande 

arbetet upplevs. Det finns en ökad risk för ryggbesvär om kompressionskraften uppgår till 2500 - 4500 

N och en avsevärt ökad risk om kraften överstiger 4500 N (Fysisk belastning sidan 147 ur Bohgard, 

2008).  

4.4.5 Trötthet och återhämtning  

Om en person känner trötthet och smärta under arbetets gång är det ofta en varning om att kroppen 

börjar bli uttömd eller att det finns risk för kroppsskada. I detta fall är trötthet ett tillstånd som är 

orsakat av tungt fysiskt arbete vilket medför en minskning av den fysiska arbetskapaciteten. Vid 

återhämtning minskar tröttheten och arbetskapaciteten ökar. Den fysiska tröttheten kan vara generell 

och fås vid långvarigt tungt fysiskt arbete med stora muskelgrupper (Arbetsfysiologi och 

belastningsergonomi sidan 22-23 ur M. Bohgard, 2005).   

4.4.6 Belastningens variation 

Det har länge varit viktigt inom belastningsergonomin att minska belastningens storlek. Att införa 

lyfthjälpmedel är ett viktigt steg för att belastningen ska minska. Ensidigt upprepat arbete är något som 

måste undvikas. Trötthet och smärta övergår ofta i kroniska besvär och sjukdomar. Belastningen i 

arbetena måste varieras med tillräckliga pauser för återhämtning. Pausen bör innehålla total 

avslappning av muskulaturen (Fysisk belastning sidan 161 ur Bohgard, 2008).  
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4.5 Analyser av arbetsställningar 

Här nedan presenteras teorin för de belastningsergonomiska bedömningsmodeller som använts för att 

kartlägga belastningens karaktär och omfattning.  

4.5.1 OWAS 

OWAS-metoden blev för första gången presenterad i en artikel år 1977. Metoden är utvecklad på 

stålverket i Imatra, Finland på Ovako Oy. Men på senare år används den även i många andra 

branscher. Syftet med OWAS-metoden är att kartlägga och klassificera arbetsställningar för stora 

kroppsrörelser. Olika faser i en serie av arbetspositioner studeras och observeras för att sedan 

sammanställas i ett särskilt formulär. Ur resultatet går det sedan att utläsa ifall arbetsställningen eller 

arbetsplatsen behöver vidta några åtgärder men även hur brådskande åtgärden är. Denna metod 

används ofta för att förbättra redan existerande arbetsplatser eller i samband att nya arbetsplatser 

planläggs.  

 

OWAS-metoden är snabb, billig och enkel att lära sig. Metoden är grov och det är lätt att missa 

arbetsställningar eftersom de analyseras i faser. Denna metod är relativt objektiv (Karlsson, 2004), 

(Sessman, 2008).  

4.5.2 PLIBEL 

PLIBEL är en metod som identifierar belastningsfaktorer som kan innebära skadlig inverkan. Ett antal 

ja- och nej-frågor ställs angående belastningen på kroppsdelar som axlar, nacke och bröstryggen; över- 

och underarmar; fotleder och fötter; lår och vader samt ländryggen. Metoden kan ta hänsyn till 

exempelvis underarmens och handledens rotation och vridning. En annan fördel med PLIBEL är att 

den tar hänsyn till vridning och böjning av nacken. Sedan görs en sammanställd analys (Karlsson, 

2004).    

4.6 Riskanalyser 

Här nedan presenteras teorin för de analysmetoder som använts för att bilda en uppfattning om 

riskernas karaktär och allvarlighetsgrad.  

4.6.1 Avvikelseanalys 

Det är inte säkert att system fungerar som tänkt. Det uppstår avvikelser som kan leda till att människor 

skadas, fel på produkter eller maskinhaverier. Grundtanken med en avvikelseanalys är att minska 

olyckorna och att hantera dem på rätt sätt. Med avvikelse menas en händelse eller ett tillstånd som inte 

följer det normala mönstret.  

 

Det är viktigt att beakta både organisatoriska, tekniska som mänskliga faktorer vid sökandet av 

avvikelser. Det gäller även vid framtagning av förslag till åtgärder. Principen för avvikelseanalys är 

också användbara vid tillbuds- och olycksfallsutredningar. 

 

Syftet med avvikelseanalys är att på förhand inse vilka avvikelser som kan orsaka skada. Det är vanligt 

att i metoden komma fram till förslag på säkerhetshöjande åtgärder. Med denna metod fås en 

översiktlig bild av riskerna i hela systemet. Metoden granskar det som händer. Exempel på detta är hur 

operatörerna arbetar, systemets funktioner rutiner etcetera (Harms-Ringdahl, 2004).  
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4.6.2 Energianalys 

Principen för energianalys bygger på en enkel grundtanke. För att en människa ska skadas är det 

nödvändigt att utsättas för en påverkan för en så kallad "energi". Denna "energi" kan vara en rörlig 

maskindel, elektrisk spänning, en kemikalie och så vidare. I den här metoden ska begreppet "energi" 

ses i ett mycket vitt perspektiv. En människa har skadats om en energipåverkan överstiger kroppens 

motståndskraft.  

 

Syftet med att använda en energianalys är att kunna summera alla energier i en anläggning som kan 

orsaka akuta skador på en människa. Det är vanligt att i samband med energianalys ta fram konkreta 

åtgärder som höjer säkerheten. Denna metod är främst inriktad på systemets tekniska utformning.  

 

I energitänkandet finns tre huvudkomponenter att utgå ifrån. 

 

1. Det som skadas. Det är oftast en människa som skadas, men det kan också vara ett föremål 

eller en anläggning.  

2. Energier, det som kan orsaka skadan.  

3. Barriärer, som förhindrar skada till exempel skydd på en maskin (Harms-Ringdahl, 2004).   

4.6.3 Bedömning av risker vid manuell hantering 

Denna metod av risker har tagits fram av arbetsmiljöverket. Eftersom det finns många arbetsmoment 

vid pluggbytet och vid dess hantering som innebär stor fysisk ansträngning har dessa arbetsmoment 

bedömts att de måste bedömas separat. Denna metod är en kompletterande metod till energianalys och 

avvikelseanalys eftersom den tar hänsyn till frekvensen av den manuella hantering, hur långt godset 

bärs eller antal gånger under arbetsdagen. Därför har denna analys gjorts som kan bedöma riskerna vid 

manuell hantering (Arbetsmiljöverket, 2008).  
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 5. Nuläget 

Först ges en beskrivning av positionen för pluggbytet. Här i nuläget ges en beskrivning av nuläget 

med pluggens funktion, hur pluggbytet går till, hur arbetsförhållandena är, åskådliggörande av 

arbetsområdet samt utveckling av nytt pluggfäste. I slutet av nulägesbeskrivningen finns beskrivning 

av tidigare lyfthjälpmedel samt utveckling av nytt pluggfäste. I analysen behandlas de nuvarande 

riskerna med att byta plugg, om de besvärliga arbetsförhållandena samt om svårigheterna att 

rekrytera nya hålare. Belastningsanalyser, riskanalyser och analys av arbetsplatsmåtten finns 

beskrivet i nulägesanalysen.  

5.1 Nulägesbeskrivning 

De närmsta planerna för rörverk 4 består av två huvuddelar. Det första är att tillverka större rör med en 

ytterdiameter upp till 255 mm innan nästa års halvårsskifte (det vill säga innan 30 juni 2009). 

Diameterökningen medför att pluggarna vid hålverket kommer att bli ännu större och tyngre, upp till 

70-80 kg. Den andra delen är att höja produktiviteten med 25 procent. Med detta menas att 

tillgängligheten ska öka från dagens 54 procent till 65 procent, det planeras även att minska dragtakten 

från 38 sekunder till 32 sekunder. Planen är med andra ord att öka kapaciteten med hjälp av ökad 

produktivitet (Abramsson, 2008).  

 

Ett tidigare examensarbete har hjälpt till att utveckla planeringslistorna för rörtillverkningen. 

Tillverkningsordningen är att gå från det allra grövsta ämnesdimensionen på 210 mm och sedan gå 

stegvis ner till 110 mm. Tillverkningsordningen är idag att reducerverket prioriteras högst, därefter 

kommer ämnestemperaturen följt av hålverket och sedan asselverket. Idag är hålverket en flaskhals. 

Pluggbyte och byte av ledare tar ungefär lika lång tid som dornbyte på grund av att man måste mäta 

avstånd mellan ledare och pluggläge (M. Persson).  

5.1.1 Pluggens funktion 

Ämnena värms först upp i en stor ugn tills hela ämnet är cirka 1200 
o
C. Innan ämnet (se bild 7) går in i 

hålverket görs en förcentrering av ämnet. Detta görs för att pluggen ska träffa mitten på ämnet, 

hålningen av ämnet underlättas och dess väggar får en jämnare tjocklek. När ämnet träffar valsarnas 

indragningsdel börjar ämnet att rotera (se bild 8). Valsarna roterar båda åt samma håll vilket medför att 

ämnet roterar åt motsatt håll. Valsarna är snedställda, det vill säga de har en viss vinkel, vilket 

medverkar till att ämnet matas framåt i en rotationsrörelse axiellt. Vid noll snedställning av valsarna 

står ämnet och roterar på samma ställe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7. Valsade ämnen på lagring som sedan 

kapas och blir till rör. 
Bild 8. I mitten syns den undre ledaren i hålverket 

och till vänster respektive höger om ledaren syns 

de två snedställda valsarna. 
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Eftersom ämnets yttre diameter är större än avståndet mellan valsarna utsätts ämnet för en drag- och 

tryckrotation framåt vilket leder till att ett dragspänningstillstånd uppstår i ämnet. Denna dragspänning 

leder till att ämnet lättare valsar över pluggen som därmed bildar hålet i röret. Pluggstången är cirka  

7-8 meter lång. Det nyss valsade röret är cirka 2,5-4,5 meter ut ur hålverket. Figuren 16 visar en 

genomskärning av geometrin i hålverket vid roterande rörvalsning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluggen har en koniskt formad spets som består av olika legeringsmetaller för att bli nötnings- och 

värmebeständig. Pluggen är utbytbar och sitter fastgängad på pluggstången. Den byts ut när den är 

utsliten eller vid omställning till mindre eller större dimension, se bild 9. En utsliten plugg ger dåliga 

inre ytor hos rören som leder till sprickor 

på insidan, vågighet och ojämnheter som 

följd. En sned eller på annat sätt 

asymmetrisk plugg innebär stor risk för 

ojämn tjocklek på rörens väggar. Slitna och 

förbrukade pluggar i en dimension 

återanvänds genom att de slipas ner till en 

mindre dimension (Utbildningsmaterial för 

blivande hålare, 2008).  

 Bild 9. Bilden visar en sliten och förbrukad plugg. 

Figur 16. Detta är en principskiss över pluggens position mellan valsarna i hålverket vid roterande 

rörvalsning (Ovakos intranät).  
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Bild 13. Detta är pluggarna med 67-82 mm i 

diameter i ett plant pluggställ. 

Bild 14. Detta är pluggarna med 82-102 mm i 

diameter i ett lutande pluggställ. 

5.1.2 Pluggbytet 

I dagsläget används pluggar på diametrar mellan 67-163 mm. Pluggarnas tyngd varierar mellan 2-48 

kg, se bild 10. Hanteringen av pluggarna sker idag enbart av män. Oavsett om operatören är man eller 

kvinna är det ett krav att vara mycket stark för att orka med pluggbytet och hanteringen av pluggarna. 

De allra största slagnycklarna hanteras inte heller med lätthet då även dessa är tunga de väger mellan 

1-13 kg, se bild 11. En slägga används för att slå på slagnycklarna för att lossa pluggen pluggstången, 

se bild 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid ett pluggbyte bärs den nya pluggen för hand från pluggstället (se bild 13, 14 och 15) till platsen 

för pluggbytet. I det vågräta stället finns pluggar mellan 67-82 mm, se bild 13, i det sneda stället finns 

det pluggar mellan 82-102 mm, se bild 14 och på bild 15, det stora stället med våningar finns pluggar 

med diametern 148-168mm. På bild 16 finns pluggar som har diametern 148-168 mm. Se bilaga 5 för 

tabell över alla pluggvikter, utan och med fästen. I samma bilaga finns även information om vilka 

pluggdiametrar som passar till vilka pluggstänger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10. Bilden visar hur en plugg ser 

ut samt storleken på pluggen i 

förhållande till en damhandske i 

storlek 7. 

Bild 11. Bilden visar två 

stycken slagnycklar, den 

vänstra väger 13 kg. 

Damhandsken är även här 

i storlek 7.  

Bild 12. Bilden till höger visar 

släggan som används för att 

slå på slagnyckeln för att 

lossa pluggens gänga från 

dess pluggstång. Släggan 

väger 5 kg. 
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Bild 15. Bilden visar ett pluggställ med 

pluggar med 107-143 mm i diameter.  

Bild 16. Bilden visar ett ställ med pluggar med 

flera våningar med diametrarna 148-168 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De allra tyngsta pluggarna lyfts ur stället med en eller båda händerna (se bild 17). Sedan transporteras 

de via en transportör eller rullband till pluggbytarpositionen (se bild 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 17. Till vänster i bilden syns en blå 

utrustning, det är pluggtransportören. På 

transportören finns hylsor som pluggen 

transporteras i till pluggbytarpositionen. Till 

höger syns det plana stället med de allra 

tyngsta pluggarna. 

Bild 19. Detta är platsen som finns till förfogande 

till pluggbyte. I bildens övre vänstra hörn syns 

pluggtransportören, en hylsa syns lite grand. Mitt 

på bilden syns den vertikala plåten som skyddar 

operatören från att få slagnyckeln på smalbenet 

eller andra känsliga kroppsdelar. Mitt på bilden 

syns den gröna gaveln till styrbockarna. Till 

höger syns den gulmarkerade pluggen när den 

sitter på stången.  
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Bild 20. Bilden visar pluggstången 

och dess släde. Släden syns högst 

upp i bild. 

Bild 21. Mitt på bilden syns brytaren 

(med vit blank etikett) till pluggstångs-

släden.  

En operatör i kontrollrummet kör fram släden till pluggstången, se bild 20, till rätt läge för att 

pluggbytet ska kunna ske. Operatören bryter sedan för att pluggstången ej ska kunna köras från 

kontrollrummet under pluggbytets gång, se bild 21. Denna brytare sitter på samma gula balk som ett 

tidigare lyfthjälpmedel se kapitel 5.1.5, sidan 36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den ena handen hålls oftast vid gängan och den andra handen på pluggspetsen (se bild 22). Beroende 

på pluggens tyngd hålls den ibland med bara en hand på gängan. Den nya bärs fram till bytesplatsen 

och läggs åt sidan medan den gamla pluggen tas bort. För att lättare kunna gänga ur den gamla från 

stången slår operatören med slagnyckeln eller släggan några eller många gånger på stången (se bild 

23). På grund av värmen från rören har gängan på de mindre pluggarna en stor tendens att nypa fast i 

pluggstången. Pluggar av större dimension lossnar generellt sett lättare från stången än de mindre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 22. Operatören visar hur en 

av de tyngre pluggarna hålls.  
Bild 23. Operatören knackar på 

stången med slagnyckeln för att 

pluggängan ska lossna från stången.  
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Bild 26 . Operatören står framåtlutad 

med överkroppen vid borttagandet av 

utsliten plugg.  

Bild 27. Operatören står 

framåtlutad med 

överkroppen vid 

montering av ny plugg.  

Bild 28. Gamla och/eller 

utslitna pluggar som ska 

svarvas om.  

Därefter sätts slagnyckeln på pluggen och skaftet ska vara riktat bort från operatören (se bild 24). 

Operatören placerar höger fot på trappsteget och vänster fot på gaveln till styrbockarna, operatören står 

bredbent och relativt högt i förhållande till pluggen. Sedan tas släggan, höjs ovan huvudet och slås 

med stor kraft på slagnyckeln (se bild 25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta moment kan upprepas ett par gånger beroende på pluggens dimension. Vid små 

pluggdimensioner är operatören tvungen att slå många gånger med släggan på slagnyckeln. Pluggen 

gängas ur för hand, vid detta moment står operatören böjd framåt med överkroppen (se bild 26). Även 

vid montering av ny plugg står operatören framåtböjd med överkroppen, se bild 27. De gamla och/eller 

utslitna pluggarna hamnar i en skrotlåda, se bild 28, och när den är fylld körs de bort av en truck. 

Pluggarna omsvarvas därefter till en mindre dimension på avdelning verktyg. De större pluggarna 

omsvarvas av ett företag som anlitas på entreprenad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När pluggbytet är klart och brytaren för pluggsläden slås på görs inställningar för pluggens läge mellan 

valsarna och ledarna i hålverket. Denna justering är idag nödvändig för att pluggarna har olika längd. 

En gjuten plugg är i regel längre än en svarvad plugg. Detta medför att justringarna efter pluggbytet 

kan ta längre tid, det för med sig att hålverkets tillgänglighet minskar.  

 

Enligt intervjuer med hålare sker det i normalfallet 6-8 pluggbyten per skift. I bästa fall är det 5-6 

pluggbyten per skift. Vid tillverkning av grova rör är det cirka 10-11 pluggbyten per skift. I del allra 

flesta fall tar ett pluggbyte med inställningar för pluggläge mellan ledare cirka 5 minuter, enligt hålare. 

Bild 25. Operatören slår med stor 

kraft med slägga på slagnyckeln för 

att kunna gänga ur pluggen.  

Bild 24. Operatören vrider skaftet på 

slagnyckeln bort från sig. 
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Vid byten av pluggarna som tillhör 65 mm-stången är belastningen på operatörerna mycket tung då 

gängan ofta nyper fast i stången.  

 

Ett pluggbyte sker i de allra flesta fallen i samband med ett omställ av ämnesdimension, byte av 

"stolar" i reducerverket, omställning i riktverket, eller i samband med ny tappning i ugnen. Det sker 

manuella lyft av pluggar som är tunga och det sker i normala fallet 5-7 byten/dag. Ett pluggbyte tar i 

normalt sett 1 minut att utföra. I bästa fall tar det cirka 30 sekunder. Om pluggen sitter hårt kan det ta 

upp till 5 minuter men har operatören riktigt otur med att pluggen sitter som berg på stången kan bytet 

det ta 20-30 minuter (Intervjuer med hålare).  

 

Vid varje pluggbyte sker fyra stycken tunga lyft av plugg med böjd och/eller vriden rygg. Det första 

lyftet är lyft av ny plugg ur pluggstället för att sedan sätta den i pluggtransportören. Det andra lyftet är 

att ta ur plugg från transportör till för att sedan montera ny plugg på stången. Det tredje lyftet sker när 

den gamla och avsvalnade pluggen lyfts upp från golvet (ytan bakom vertikala plåten) och laddas sätts 

i transportören. Fjärde lyftet är att lyfta plugg ur transportör och sedan till skrotlådan. Vid körning av 

rör med stora diametrar är det cirka 10-15 byten per skift. Det betyder att operatören gör 4 · 10 = 40 

eller 4 · 15 = 60 tunga lyft med böjningar och/eller vridningar med ryggen (Lundmark, 2009).  

 

Under intervjuer med hålare kom det fram att rekryteringen av nya hålare är i dagsläget mycket svårt 

eftersom det inte alls ses som ett attraktivt arbete. Risken att få belastningsbesvär är mycket hög och 

detta är något som alla känner till. Av de operatörer som arbetar som hålare är det många som känner 

av belastningsbesvär i armbåge, handled, ryggen och axlar/nacke.  

5.1.3 Arbetsförhållanden 

De största dimensionerna på pluggarna är mycket varma vid demontering från pluggstång. Operatören 

är tvungen att använda vinterfodrade handskar för att få ett skapligt skydd mot värmen. Hallen i 

rörverket är en varm miljö att vistas i främst på sommaren då temperaturen kan stiga upp till 55 
o
C. 

Under intervjuer med hålare har det framkommit att hålarna tycker att det är mycket jobbigt att arbeta i 

den varma miljö som skapas under somrarna. Hålarna får vätskebrist, känner sig orkeslösa, samt 

tappar lusten till att arbeta. En liknelse som kom fram under intervjuerna är att det är som att arbeta 

med kläderna på i en bastu.  

 

Arbetsytan är mycket liten, se bild 29, och operatörerna har svårt att böja på knäna eftersom då de slår 

i smalbenet i den vertikala plåten, se bild 30. Det innebär att hålaren alltid måste böja på ryggen för att 

plocka upp den gamla och/eller utslitna pluggen från golvet framför den vertikala plåten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 29. Mitt på bilden syns den vertikala 

plåten som skyddar hålaren mot att få 

slagnyckeln på smalbenet. Den skyddar även 

mot att få den gamla/utslitna pluggen på 

fötterna.  

Bild 30. Bilden visar pluggbytarpositionen. 

Mitt på bilden syns pluggtransportören. 

Den gröna utrustning som syns i bildens 

vänstra sida är växellådan. Till höger syns 

styrbockarna till hålverket.  
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5.1.4 Åskådliggörande av arbetsområdet 

I det här delkapitlet ges en mer övergripande beskrivning av arbetsplatsen för att öka förståelsen av 

hur olika funktioner ligger i förhållande till varandra. Det är viktigt att ha hela bilden klar för att kunna 

utforma och utveckla en väl fungerande arbetsplats. Se bild 31, 32, 33, 34 och 35. Se bilaga 1 för 

layoutritning av pluggbytarpositionen.  

 

Här ges en beskrivning av planlayouten för arbetspositionen för pluggbytet, se figur 17. Det 

rödmarkerade och streckade området är platsen för pluggbytet. Pluggen sitter monterad på en 

pluggstång. Den är i sin tur är fäst i en släde som driver pluggstången fram och tillbaka vid 

rörtillverkning. Vid pluggbytarpositionen finns en vertikal plåt som hindrar att den gamla pluggen 

hamnar på operatörens fot. Bakom pluggbytarpositionen finns en pluggtransportör. Den transporterar 

de tyngsta pluggarna från baksidan till pluggbytarpositionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 17. Denna figur visar en detaljerad layoutritning över pluggbytarpositionen och hur de olika 

funktionerna ligger i förhållande till varandra.  
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Bild 31. Bakom operatören syns en grön utrustning, det är växellådan till 

hålverket. Till höger om operatören syns den gula balken till det tidigare 

lyfthjälpmedlet i kapitel 5.1.4 sidan 37 men även pluggtransportören.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 32. I bildens centrum syns de gröna gavlarna till styrbockarna som här 

kyls ned med vatten. Längst upp i bildens vänstra hörn syns drivaxeln till 

hålverket.  
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Bild 34. Denna bild visar den andra sidan om växellådan. Mitt på bilden syns 

återigen transportören och ovanför syns drivaxeln till hålverket. Från 

pluggstället lyfts pluggarna upp manuellt och sätt i transportören.  Den fria 

höjden från golvet till drivaxelns underkant är en meter. Till höger syns 

växellådan till hålverket och det plana stället med de allra tyngsta pluggarna. 

Ovanför transportören och bakom den vertikala balken syns drivaxeln till 

valsarna hålverket. På golvet under pluggstället ligger pluggar med diametern 

168 mm som testats under höstens gång 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 33. I bildens centrum syns trappan som leder ned till pluggbytarpositionen. 

Den stora gröna utrustningen långt ut till vänster i bild är växellådan till 

drivaxlarna till hålverket. Växellådan står på ett relativt stort betongfundament. I 

bilden vänstra hörn syns släden till pluggstången.  
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5.1.5 Tidigare lyfthjälpmedel  

Kreativiteten har varit stor i många år 

med att ta fram lyfthjälpmedel och 

gripverktyg till de tunga pluggarna. 

Det finns många förslag som också 

bara blivit liggande och ej testade i 

verkligheten. Det finns andra förslag 

på lyfthjälpmedel som testats men 

som inte används av olika 

anledningar. Av de gamla 

lyfthjälpmedlen är det inga som idag 

används av operatörerna. Det beror på 

att de i allmänhet är krångliga att 

använda samt tar för lång tid att 

använda enligt operatörerna. Här 

nedan finns en hel del bilder på 

lyfthjälpmedel som inte längre 

används. På bild 36 ses en gul 

svängarm med kättingtelfer med olika 

tillhörande gripdon, se bild 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42 och 43. Den gula 

svängarmen används endast idag till att lyfta upp ställ med ledare.  

 

Bild 36. Högt upp i bild ses den gula svängarmen med 

kättigtelfer med gulmanöverdosa hängandes. 

Bild 35. Bilden visar baksidan av växellådan. Mitt på bilden syns motorn till 

växellådan. Till vänster och långt till höger i bild syns två stycken plana ställ med 

pluggar. Pluggarna till vänster rymmer de allra tyngsta pluggarna. 
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På bild 37 och 38 ses ett gripverktyg tillverkat i rundstång i dess två olika lägen. Handtaget gör det 

relativt lätt att skifta mellan horisontellt och vertikalt läge. Detta gripverktyg var meningen att 

användas för att flytta de tyngsta pluggarna från pluggstället till transportören. Detta lyfthjälpmedel 

används inte heller idag. Säkerheten på detta lyftverktyg är också mycket dålig eftersom pluggen lätt 

kan åka ut ur öglan vid gängfästet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det gula gripverktyget på bild 39 och 40 har liknande princip och har samma ändamål som på bilderna 

43 och 44. Det är lite svårare att ändra läge mellan horisontellt och vertikalt. Detta lyfthjälpmedel 

används inte heller idag vilket beror på att säkerheten är bristfällig. Pluggen kan lätt glida ur 

gripverktyget och landa på operatörens fötter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid pluggbytarplatsen finns ett lyfthjälpmedel på en gul golvbalk med arm och lyftverktyg i, se bild 

41 och 42. I verktyget sätts pluggen med spetsen inåt och i ringen finns ett lager för att kunna gänga i 

pluggen på stången för hand. Både lyftverktyget och dess manöverdosa är kraftigt nersmutsat av allt 

industridamm. Lyfthjälpmedlet används inte alls idag. Det är omständligt att använda och att dess 

säkerhet är mycket låg. (Intervjuer med hålare), (Peltonen, 2008)  

 

Bild 37. Bilderna visar gripverktyget i 

dess horisontella läge. Verktyget, som 

kan sättas i en kättingtelfer, kan förflytta 

de tyngsta pluggarna till transportören. 

Bild 38. Bilden visar gripverktyget i 

dess vertikala läge.  

Bild 39. Bilden visar ett gult 

gripverktyg i dess vertikala läge.  

Bild 40. Bilden visar ett gult 

gripverktyg i dess horisontella läge.  
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Detta lyfthjälpmedel var tänkt att användas på lyfthjälpmedlet på föregående sida. Lyftverktyget har 

små lager i vänstra och högra öglan som underlättar vid gängning av ny plugg, se bild 43, men den 

används inte alls av hålarna idag. Säkerheten på gripverktyget är låg och känns inte trygg att använda 

enligt operatörerna. Det beror på att den högra öglan lätt glider utåt mot pluggens spets det medför att 

pluggen kan tappas på operatörens fötter. Den har även upplevts som för krångligt att använda enligt 

hålarna.  

5.1.6 Avlastningsyta och körningsmöjligheter av transportör 

Till höger om pluggtransportören finns en liten v-formad skåra som var tänkt som en avlastningsyta 

för plugg från transportören, se bild 44. Denna lilla avlastningsyta används inte mycket idag. Det beror 

på att det krävs hög precision att köra röret till rätt position. Det är möjligt att köra transportören både 

från pluggbytarposition samt från baksidan av växellådan, se bild 45 och 46.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 44. Till vänster om 

transportören syns en v-

formad skåra som var tänkt 

att användas som 

avställningshjälpmedel vid 

utdragning av plugg ur 

transportör.  

Bild 45. Mitt på bilden syns en 

liten spak som används för att 

köra pluggtransportören. När 

spaken förs ned körs den 

framåt. När spaken förs upp 

körs transportören bakåt.  

Bild 46. Bilden visar en spak som 

används för att köra 

pluggtransportören med. Den 

sitter på samma gula balk som 

det tidigare lyfthjälpmedlet i 

kapitel 5.1.4 sidan 37.  

 

Bild 43. Ett gripdon som 

håller pluggen på två ställen i 

två ringar. På undersidan av 

öglorna, långt ned på bild, 

syns lagren som underlättar 

gängning av plugg på stången.  

Bild 41. Översiktsbild över 

lyfthjälpmedlet som finns vid 

pluggbytarpositionen. 

Bild 42. Närbild på 

lyfthjälpmedlet som finns vid 

pluggbytarplatsen. 
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Bild 48. En av styrbockarna som styr ämnet 

ut ur hålverket.  

5.1.7 Nytt pluggfäste 

Under examensarbetets gång görs utveckling av 

ett nytt pluggfäste för snabbare pluggbyte samt 

en lättare plugg, se bild 47. Konstruktionen 

bygger på att en ring gjuts eller svetsas på 

plugg. Pluggen har en låsningscylinder i konan 

inuti pluggen. Att sätta dit pluggen görs genom 

att vinkla ner pluggen lite och sedan vinkla upp 

den och se till att den sitter fast (Astner, 2008). 

Den idag tyngsta pluggen på 163 mm väger 40 

kg med det gamla fästet, med det nya fästet 

kommer den istället att väga 28 kg. Nästa plugg 

med dimensionen 158 mm kommer att väga 24 

kg (Karlsson M., 2008).  

 

Tester av detta fäste har gjorts under projektets 

gång och har varit lyckade till viss del. Det nya 

fästet höll dock bara för cirka 30 rör mot 

normalt 70 rör per plugg. Första gången var  

konstruktionen inte tillräckligt stark. Modifieringar på konstruktionen har gjorts och nya tester 

genomförts, denna gång höll den cirka 40-50 rör. Fler tester kommer att göras för att testa 

konstruktionen. Enligt Peltonen blir det svårt att ha det nya fästet på alla pluggdiametrar eftersom det 

är för lite material i pluggarna under 123 mm.  

5.2 Nulägesanalys 

De ämnen som har en temperatur över 1200
o 
C sliter mycket på pluggen vilket beror på att 

ämnesmaterial är "mjukt" och ”segt”. Det vill säga att ämnesmaterialets kolhalt är låg. Pluggen slits 

också för att det ofta är stora diametrar på pluggarna och för att den inte hinner vattenkylas tillräcklig 

mycket mellan varje valsning. Vid dessa höga temperaturer smälter spetsen på pluggen och blir 

trubbig och kan bara köra cirka 50 rör per plugg mot 80 som är det officiella antal rör per plugg. 

Konsekvensen av för lång körning på samma plugg blir att innerytan på rören blir ojämna och/eller att 

sprickor bildas. Vid temperaturer under 1200
o 
C är det oftast möjligt att köra väldigt många rör per 

plugg då materialet på ämnena är "hårt och sprött", det vill säga att materialets kolhalt är hög 

(Backman, 2009), (Karlsson L., 2008), (Peltonen, 2008).  

 

Det finns många fysiska risker i samband med pluggbyte. De arbetsskador som kan fås genom detta 

arbete är besvär i rygg, armbågar, nacke och 

axlar, se OWAS- och PLIBEL-analys kapitel 

5.2.2 sidan 41. De minsta pluggarna är jobbiga för 

att de sitter hårt vilket beror på att gängan sväller 

av värmen. Vilket leder till att operatören får 

arbeta hårt och länge för att gängan ska lossna.  

 

En annan anledning till att de minsta pluggarna 

nyper fast i stången är inställningarna på 

styrbockarna. För hårt ställda styrbockar (se bild 

48) leder till att pluggens gänga blir mer igängad 

och nyper därmed fast ännu mer under 

hålvalsningen och vice versa. De tyngsta 

pluggarna är besvärliga vid demontering då de är 

mycket varma. Även om operatören har tjocka 

vinterhandskar på sig kan de inte hantera pluggen 

Bild 47. Bilden visar en prototyp av nya 

pluggfästet. Pluggen har en invändig kona som gör 

pluggen lättare att hantera. 
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efter att pluggen gängats ur på grund av att pluggen inte hunnit kylas tillräckligt. Vid montering av de 

tunga pluggarna sker en mycket stor belastning av underarmens muskulatur, armbågsleden samt 

handleden.  

 

Vid pluggbyte av de största dimensionerna används en transportör för att slippa bära pluggarna långa 

sträckor. För att kunna sätta dit pluggen i transportören är operatören tvungen att lyfta pluggen ur 

pluggstället för hand över till transportören. När pluggen sedan ska tas ut ur transportören är 

operatören tvungen att vriden på ryggen samt att det blir mycket stor belastning på handleden och 

underarmens muskulatur, se bild 49. Vid urgängning av den gamla och tunga pluggen är det även här 

stor belastning på underarmens leder och muskulatur. Vid detta moment måste operatören böja på 

ryggen (se bild 50).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid varje pluggbyte sker fyra stycken tunga lyft av plugg med böjd och/eller vriden rygg. Vid körning 

av rör med stora diametrar är det cirka 10-15 byten per skift. Det betyder att operatören gör 4 · 10 = 40 

eller 4 · 15 = 60 tunga lyft med böjningar och/eller vridningar med ryggen. Det är extremt många lyft 

under ett skift (Lundmark, 2009).  

 

Under intervjuer har det kommit fram att många operatörer tycker att det är besvärligt med de många 

olämpliga arbetsställningarna som de är tvungna att inta. Exempel på olämpliga arbetsställningar är 

vridningar av ryggen, de mycket höga belastningarna på armbågar, handleder och underarmens 

muskulatur. Det finns även operatörer som har klagat på smärta i knäna det beror på hårda golv plus 

dåligt dämpade skor. Hålarna efterlyser bättre skor som avlastar knä och fötter bättre.  

 

Vad innebär då detta för kraven på lösningarna? Det innebär att ett lyfthjälpmedel skulle underlätta 

hanteringen, göra pluggbytet effektivare samt att skona operatörernas kroppar mot förslitning. Det 

pågår utveckling av ett nytt pluggfäste vilket kommer att leda till att pluggen blir lättare samt snabbare 

att montera på stången. Ett nytt pluggfäste på en 163 mm-plugg 39 kg medför att den istället skulle 

väga 28 kg. Det nya pluggfästet ska även passa alla pluggdiametrar.  

 

Redan idag är det stor efterfrågan på grova rör. I stort sett dagligen kommer det förfrågningar, upp till 

178 pluggar. Dessa rör kan inte tillverkas idag beroende på bland annat att hanteringen för hålarna blir 

för tung. Andra aspekter är att alla andra verk i rörverket också måste anpassas (Ström, 2009).  

 

 

Bild 49. Bilden visar hur operatören 

är tvungen att vrida på ryggen vid 

urtagning av plugg ur transportören.  

Bild 50. Vid urgängning av pluggen står 

operatören med böjd rygg. Pluggens 

höjd på pluggstången från golvplanet är 

i höjd med operatörens knä. 
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Att få tag på statistik på hur lång tid ett pluggbyte tar har varit knepigt. Ett diagram har gjorts av det 

data som framkommit, se diagram 1. Ett pluggbyte registreras i regel i kombination med omställning i 

reducerverk, riktverk, hålverk eller ny tappning vid ugnen. De data som finns i diagrammet är 

missvisande för att det totala antal byten under ett år är betydligt fler en de drygt 210 byten i diagram 

1. En annan anledning är att alla byten inte registreras i statistiken.  

 

Enligt diagram 1 tar pluggbytet 0,05 perioder. Det går hundra perioder på en timme, det vill säga att 10 

perioder är sex minuter. Tidsangivelserna för pluggbytet i diagrammet är redan angivna i antal 

hundradels timme. I genomsnitt tar ett byte i antal minuter: 0,05 perioder · 60 minuter = 3 minuter 

(Lindholm, 2009). Vilket stämmer ganska bra överens med vad hålarna säger att bytet tar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Resultat av belastningsanalyser 

Här nedan beskrivs resultaten av de belastningsergonomiska analyserna.  

 

OWAS 
I helkroppsanalysen OWAS presenteras nu dess resultat för stångdimensionerna 65 mm, 80 mm, 100 

mm samt 120 mm.   

 

65 mm-stången 

I den första analysen på 65 mm-stången (pluggvikter mellan 2-5 kg) är det främst ryggen som tar mest 

skada. Det beror främst på att pluggängan ofta nyper fast oerhört mycket i stången. Det innebär att 

operatören är tvungen att slå mycket på stången för att lossa gängan.  Det som är mest drygt är när 

hålaren är tvungen att böja sig ned hämta slagnyckel, sedan upp till stående läge och båda händerna 

ovanför huvudet med släggan. Sedan slår hålaren med slägga på slagnyckeln. Slagnyckeln lossnar 

igen, ned och hämta på golvet. Operatören måste ställa sig upp igen till stående läge med båda 

händerna ovanför huvudet. Analysen visar att det är mycket hög belastning på ryggen.  

Diagram 1. Diagrammet visar statistik på antal" rena" pluggbyten under år 2008. Med ett ”rent” 

pluggbyte menas att det inte sker i kombination med omställning i asselverket, riktverket och 

reducerverket (Ovakos intranät). 
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80 och 100 mm-stången 

Kroppens belastning vid pluggbytet är inte alls lika tung vid 80 mm-stången (pluggvikter mellan  

6-11 kg) som 65 mm-stången. Men nu är det inte pluggstångens egenskaper, svårt att lossa pluggänga 

från stång, eller pluggens vikt som är problemet. Istället är det alla böjningar och vridningar av ryggen 

som ger hög belastning. På 100 mm-stången (pluggvikter mellan 11-15 kg) är problematiken 

densamma med ryggen som på 80 mm-stången.  

 

120 mm-stången 

På 120 mm-stång (pluggvikter mellan 16-20 kg) är belastningen fortfarande hög på ryggen eftersom 

både pluggen och slagnyckeln är tunga. Den använda last som används vid pluggbytet på120 mm-

stången är högre än på 100mm-stången beroende på att pluggarna är tyngre. Några arbetsmoment som 

är tunga är att gänga i den nya pluggen samt att plocka upp den gamla pluggen från golvet. Då är det 

mycket hög belastning på rygg och ben. På den sista delanalysen på 120 mm-stången med pluggvikter 

mellan 20-48 kg är belastningen som allra störst på ryggen. Många arbetsmoment har tung belastning 

med mycket hög belastning på ryggen.  

 

Men för detaljerade resultat hänvisas till bilaga 6. 

 

PLIBEL 
När OWAS-analysen var gjord var värdet på underarmarna mycket låga vilket visade att metoden 

OWAS inte gör någon vidare bedömning alls av axlar, nacke och handleder. Därför gjordes även en 

PLIBEL-analys, se bilaga 7 för att få mera fullständigt resultat. PLIBEL kan identifiera 

belastningsfaktorer som kan innebära skadlig inverkan.  

 

Det blir en stor belastning på armbågarna då operatören slår på slagnyckeln när pluggängan lossnar 

från pluggstången. Detta medför att det blir en överbelastning på armbågen då den utsätts för en 

kraftig översträckning. Det finns gott om utrymme för rörelser med armar men det är finns inte mycket 

avställningsytor att ställa ifrån sig ny plugg till exempel. Det sker mycket bärande eller hanterande av 

pluggar som är mycket tunga, 25-48 kg. Det sker även arbete med armar där underarmen inte får något 

understöd, speciellt när den nya och tunga pluggen ska gängas i. Då är belastningen som störst på 

underarm och handled. På grund av pluggens koniska form och i kombination med dess tyngd är den 

svår att greppa ordentligt.  

 

Golvutrymmet som finns för fötterna är litet och golvet är hårt. Det är även dåligt med utrymme för 

benen. Det beror på att den vertikala plåten som skyddar mot att få slagnyckeln på smalbenet är i 

vägen när operatören böjer på benen för att få en mer ergonomisk arbetsställning.  

 

Enligt analysen är arbetshöjden dåligt anpassad för alla kroppsdelar. Det förekommer långvarigt och 

återkommande arbete med ryggen vid pluggbytet när den är kraftigt framåtböjd mer än 60
o
 och kraftigt 

vriden mer 45
o
. Även nacken hålls vriden mer än 15

o
 både långvarigt och återkommande. När 

operatören ska byta plugg står han med böjd rygg under hela bytet. Det betyder stora påfrestningar på 

mellankotsskivorna i ländryggen, se biomekanisk analys nedan. Eftersom arbetsytan är så liten måste 

operatören både böja och vrida på ryggen när han plockar ut plugg från transportören.  

 

Det sker även upprepade och tröttande uppstigning av benen på trappsteg och gaveln till styrbockarna 

när operatören måste plocka upp slagnyckeln från golvet. Sedan upp igen med båda händerna ovanför 

huvudet för att sedan slå med släggan på skaftet till slagnyckeln. Gängan på pluggen lossnar inte, 

samma procedur igen med att böja sig ned och plocka upp slagnyckeln.  

 

Sammanfattningsvis får armbågar och handleder hög belastning när slagnyckeln lossnar vid 

demontering av pluggen. Ryggen utsätts också för höga belastningar då operatören böjer mycket på 

ryggen.    
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Biomekanisk analys av kompressionskraften på mellankotsskivor i ländryggen  
Beräkning av kompressionskrafterna på mellankotsskivorna görs med hjälp av momentlagen. 

Momentet i ländryggen är lika stort som summan av momentet av överkropp och lasten. I figur 15 och 

bild 6 i kapitel 4.4.4 sidan 21 ses den arbetsställning som användes vid beräkningen av kompressions-

kraften i ländryggen. Här nedan följer några resultat av beräknade kompressionskrafter på mellankots-

skivor på två stycken hålare.  

 

Exempel 1: En man, 192 cm lång och väger 100 kg.  

Arbetsställningen som studeras är när operatör står med framåtböjd rygg och en plugg med tyngden  

39 kg i händerna. Hävarmen på ryggkotan är 5 cm. Lasten som verkar på överkroppen är dels pluggen 

på 39 kg och dels överkroppens egentyngd på 100/2=50 kg. Överkroppens uppmätta hävarm är 24 cm 

och lastens uppmätta hävarm är 50 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel 2: En man, 192 cm lång och väger 100 kg, lasten väger 25 kg. Samma arbetsställning som i 

exempel 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel 3: En man, 183 cm lång och väger 95 kg.  

Arbetsställningen som studeras är även här när operatör står med framåtböjd rygg och en plugg med 

tyngden 39 kg i händerna. Hävarmen på ryggkotan är 5 cm. Lasten som verkar på överkroppen är dels 

pluggen på 39 kg och dels överkroppens egentyngd på 100/2=50 kg. Överkroppens uppmätta hävarm 

är 24 cm och lastens uppmätta hävarm är 50 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräknade krafter överstiger värdet på 3400 N med 82, 42 respektive 75 procent. Under intervjuer 

med hålarna framkom det att många ofta känner av ryggbesvär. Risken att hålarna kommer att få 

kännbara ryggbesvär är mycket påtaglig.  
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5.2.2 Resultat av analys av arbetsplatsmåtten  

Den arbetsyta som används är mycket liten och trång (se bild 51). Arbetsytan är 81 * 58 cm =  

= 4698 cm
2 
 ≈ 0,5 m

2
. Se bilaga 1 för detaljerad layoutritning av pluggbytarpositionen. Arbetshöjden är 

mycket låg, ungefär i knähöjd och från golvyta upp till plugg är 60 cm. Operatörerna slår i smalbenen i 

den vertikala plåten när de böjer på knäna. Se bilaga 2, för antropometriska mått av olika 

kroppsställningar. Den vertikala plåten vid platsen för pluggbytet (se bild 52) skyddar mot att 

slagnyckeln träffar operatörens smalben eller i värsta fall andra mycket känsliga kroppsdelar. Av 

denna anledning står operatören bredbent när han slår med släggan på slagnyckeln vid borttagande av 

gammal/utsliten plugg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Resultat av riskanalyser 

Här nedan beskrivs analysresultaten av de risker som finns vid ett pluggbyte och vid dess hantering.  

 

Avvikelseanalys 
För detaljerat resultat av avvikelseanalysen, se bilaga 9.  

 

Det finns många inträffade avvikelser som ger höga säkerhets- och hälsorisker.  Slagnyckeln har ofta 

varit inblandad i inträffade avvikelser. Det har lett till att operatör fått slagnyckeln under ögat vilket 

medfört blåmärke. En av de allvarligare avvikelserna är att slagnyckeln varit nära att träffa grenen 

eller andra känsliga kroppsdelar. Men just den gången gick det bra, slagnyckeln bara strök bara utanpå 

kläderna. Slagnyckeln har även hamnat på smalbenet vilket har gett knäskada och blåmärke. Det har 

förekommit att slagnyckeln hamnat på överkroppen vilket lett till blåmärken. Avvikelserna ger höga 

hälsorisker och säkerhetsrisker som måste åtgärdas, produktionen påverkas också genom att stoppet 

för pluggbytet tagit längre tid än beräknat. Dessa avvikelser kan undvikas genom ny konstruktion på 

pluggfästet.  

 

Det har förekommit att operatör tappat plugg på foten, det kan ge fotskada, blåmärke samt risk att 

börja halta. Det har hänt att operatör bränt sig på pluggen, speciellt om pluggen har stor diameter och 

inte hinner vattenkylas tillräckligt länge. Vid isättande av plugg i transportören finns risk för att 

klämma fingrarna. Dessa avvikelser ger höga hälso-, säkerhets- och produktionsrisker som måste 

åtgärdas. Den åtgärd som rekommenderas är att operatörerna använder lyfthjälpmedel.  

 

Det finns mycket trappor i rörverk 4 vilket har lett till att en operatör skrapat upp hela framsidan av 

smalbenet. Denna avvikelse ger hälso- och säkerhetsrisker som bör åtgärdas. En enkel åtgärd är att 

märka eller måla var trapporna börjar och slutar.  

Bild 51. Den arbetsyta som finns tillgänglig i 

dagens läge. 

Bild 52. På denna bild syns den vertikala 

plåten som skyddar operatören från att få 

slagnyckeln på smalbenet eller andra känsliga 

kroppsdelar. 
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Släggans träskaft gick av en gång vilket ledde till att det flög iväg bort från hålaren. Det fanns risk att 

den träffade någon annan operatör i huvudet eller på kroppen, vilket gör att släggan utgör en stor risk. 

En åtgärd är att inte använda slägga vid pluggbyte utan att istället ta fram ny konstruktion på 

pluggfästet.  

 

Energianalys 
Här är resultatet av energianalysen som är en typ av riskanalys. För detaljerat resultat, se bilaga 8. Om 

en operatör hanterar en plugg som väger mer än 25 kg finns det risk att skada ryggen. Operatören är 

tvungen att böja och vrida ryggen vid pluggbyte, isättande av plugg i transportör, ta upp den gamla 

pluggen från golvet. När pluggen är varm blir den svår att hantera och det finns risk att tappa den på 

fötterna eller på smalbenet. Säkerhetsriskerna är höga men även risken att skada kropp och hälsa är 

hög. Produktionen påverkas också genom att pluggbytet tar längre tid än nödvändigt. Dessa risker 

måste förebyggas genom att operatörerna använder lyfthjälpmedel.  

 

Om handtaget till släggan är oljigt kan det medföra att operatören får ett dåligt grepp om handtaget. Då 

finns det risk att slå sig på benen eller i huvudet. Om handtaget till släggan är trasigt finns det risk för 

att få slägghuvudet på kroppen eller på huvudet. Säkerheten med att använda slägga är låg samt att det 

är hög risk att skada sig. Men genom att utveckla nytt pluggfäste förebyggs dessa risker.  

 

När operatören slår med släggan på slagnyckeln för att ta bort den gamla pluggen och då gängan ej 

lossnar sker det en översträckning i armbågsleden. Det finns stor risk att detta leder till tennisarmbåge. 

Släggan är tung att hantera vilket kan medföra en risk att tappa den eller att slå sig på benen. 

Säkerhets- och hälsoriskerna är höga. Ett nytt pluggfäste är ett måste för att förebygga dessa risker. 

 

När det gäller arbetsställningar, arbetar operatören ofta med båda händerna ovan huvudet vilket leder 

till hög belastning på rygg och axlar. När operatör ska sätta i plugg i transportören finns det klämrisk 

för fingrarna samt att operatören får ont i ryggen då han är tvungen att böja och vrida på ryggen. Det 

finns även risk för att skada ligamenten i handleden när operatören sätter plugg i transportören. 

Säkerheten för dessa moment är låg och det finns risk att skada sig i rygg, axlar, handleder. Att 

använda lyfthjälpmedel är ett måste för att förebygga dessa risker. 

 

När slagnyckeln lossnar från fästet på pluggen kan den hamna på smalbenet eller knäet vilket kan 

medföra blåmärken eller knäskador. Denna risk måste åtgärdas med ett nytt pluggfäste eftersom 

säkerhets- och hälsoriskerna är höga. Vid igängning av ny plugg finns det risk att klämma fingrarna 

om operatören håller för långt fram på pluggfästet. Ett nytt pluggfäste är nödvändigt för att förhindra 

denna risk.   

 

Bedöm risker vid manuell hantering 
För att se formuläret av bedömningen av risker vid manuell hantering, se bilaga 3.  

 

Arbetsmoment 1: Lyfta plugg ur pluggställ och sätta i transportören, pluggvikt: 35-50 kg. 

 

Tidspoängen blir en tvåa, eftersom i- och urtagandet sker minst 10 gånger och max 40 gånger på ett 

skift under förutsättning att det är 10 pluggbyten på ett skift. Lastpoängen blir 25 för att pluggen väger 

mer än 25 kg. Bedömningspoängen för arbetsställningen blir åtta på grund av böjda och vridna 

arbetsställningar. Poängen för arbetsförhållandena blir en tvåa eftersom rörelseutrymmet är begränsat 

både vid pluggbytarpositionen och på baksidan om växellådan.  

 

Riskpoängen blir: 2 (tidspoäng) · (25 (lastpoäng) + 8 (arbetsställning) + 2 (arbetsförhållanden)) = 70 

 

Slutsats: Med en riskpoäng på 70 blir utvärderingen att det är en hög belastningssituation och att en 

fysisk överbelastning är sannolik. Att ändra arbetsplatsens utformning är ett måste.  
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Arbetsmoment 2: Slå med slägga på slagnyckel på 65 mm-stången många gånger.  

 

Den totala tiden under ett arbetsskift blir 15 minuter till en timme, vilket ger en tidspoäng på en fyra. 

Bedömningen av lastpoängen blir 25 då det sker många gånger vid ett pluggbyte på 65 mm-stången. 

Arbetsställningens poäng blir en fyra eftersom kroppen är böjd mycket framåt och släggan är långt 

från kroppen. Bedömningspoängen för arbetsförhållandena blir 2, mycket trångt vid 

pluggbytarposition.  

 

Riskpoängen blir: 4 (tidspoängen) · (25 (lastpoängen) + 4 (arbetsställning) + 2 (arbetsförhållanden)) = 

124 

 

Slutsats: Med en riskpoäng på 124 blir utvärderingen att det är en mycket hög belastningssituation 

och att en fysisk överbelastning är extremt sannolik. Att ändra arbetsplatsens utformning är ett måste.  

5.2.4 Besök på Skoogs maskin & Svets i Arboga 

Ett besök hos Skoogs Maskin & Svets har gjorts tillsammans med hålarna Jimmy Granlund och Ulf 

Lundmark för att låta dem provköra lyfthjälpmedlet. Lyfthjälpmedlet som provades hade ett reglerbart 

handtag som gör det möjligt att lyfta gods på golvnivå men att armarna är i höjd med höften, se bild 

53. På bild 54 är det möjligt att se hur gripverktyget greppar om pluggen på dess bredaste ställe. Detta 

medför att det blir mycket svårt att gänga i pluggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid besöket diskuterades problemet med att inte kunna gänga i pluggen på stången eftersom pluggen 

sitter fast i dess gängriktning, se bild 55. Diskussioner fördes även om alternativa lösningar till att 

kunna stödja upp pluggen för att möjliggöra igängning. På bild 56 ses lyfthjälpmedlet i dess helhet.  

Bild 53. Ulf Lundmark provkör Ergolifts 

lyfthjälpmedel.  

Bild 54. Jimmy granlund provkör även han. 

Mannen i den grå/orange jackan är produktchef 

på Skoogs Maskin & Svets, Seppo Leppälampi.  
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På vägen hem diskuterades möjligheterna och intrycken av lyfthjälpmedlet. Granlund tyckte att det var 

det bästa alternativ av lyfthjälpmedel som han hittills provat. Lundmark var mer försiktig och 

reserverad i sina åsikter och menade att det är viktigt att se till helheten av lösningen.  

 

 

Bild 55. Bilden visar hur lyfthjälpmedlet greppar 

om pluggen på dess bredaste ställe. Pluggen kan 

dock inte gängas i när gripverktyget håller fast 

pluggen på detta sätt.  

Bild 56. Denna bild ger en uppfattning om 

hur hjälpmedlet ser ut på håll. 

Förlängningen av manövreringshandtaget 

gör det lättare för operatören att arbeta i 

höjd med höft eller i armbågshöjd. 
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Diagram 2. Här ses en preliminär förutsägning av de framtida pluggvikterna. 

De blå punkterna visar de nuvarande vikterna. Den svarta trendlinjen visar de 

framtida vikterna. En plugg med diametern 200 mm kommer att väga omkring 

75 kg utan fäste (Peltonen, 2009). 

6. Framtiden 

Här nedan ges en beskrivning och analys av framtiden, cirka 2-3 år.  

6.1 Framtidsbeskrivning 

I den närmaste framtiden, om cirka 2-3 år, kommer pluggdimensionerna att öka i samband med att 

ämnesdimensionerna också ökar upp till 230 mm och rördimensionerna kommer att öka till 255 mm i 

diameter. Detta kommer att leda till att pluggdimensionen går upp till 198 mm och de tyngsta 

pluggarna kommer att väga upp till 80-100 kg med det gamla fästet. Men med det nya fästet kommer 

pluggarna att väga 10-15 kg mindre, infästningen på pluggstången blir betydligt enklare och 

effektivare (Abramsson, 2008).  

6.1.1 Kommande pluggvikter 

Pluggarnas utveckling av deras vikter kommer ganska troligt att öka exponentiellt med det gamla 

gängfästet, se diagram 2. Pluggarnas vikter ökar relativt linjärt upp till 150 mm. I diagrammet ses de 

blå punkterna som de nuvarande tyngderna. Den svarta trendlinjen är en preliminär förutsägning om 

de kommande vikterna på pluggarna. Pluggarna som kommer att ha en diameter på 200 mm kommer 

att väga 75 kg utan fäste enligt diagrammet. Men under intervjuer med hålare finns det dem som tror 

att pluggarna kommer att väga mer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Framtidsanalys 

Med det gamla fästet kommer den typiska belastningen och riskerna för arbetsskador att öka markant. 

Rekryteringen till att bli hålare kan bli ännu tuffare. Men om det införs nytt pluggfäste som gör 

pluggen lättare och även lyfthjälpmedel för att underlätta hanteringen kan rekryteringen underlättas. 

Pluggbytet blir smidigare, mindre tungt och snedbelastningen minskar. Men om det inte går att 

utforma ett pluggfäste som gör pluggen lättare kommer inte Ovako att kunna producera grova rör som 

är så efterfrågade.  
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7. Sammanfattande analys och problembestämning 

I detta kapitel sammanfattas nuläget och resultaten i nulägesanalysen. Kapitlet avslutas med ett 

avsnitt med var fokus ska vara vid lösningsarbetet.  

 

Det finns många fysiska risker i samband med pluggbyte. De arbetsskador som kan fås genom detta 

arbete är skador i rygg, armbågar, nacke och axlar. De minsta pluggarna är jobbiga för att de sitter hårt 

vilket beror på att gängan sväller av värmen, vilket leder till att operatören får arbeta hårt och länge för 

att gängan ska lossna. 

 

Under intervjuer med hålare är nästan alla hålare eniga om att det är mycket ansträngande att använda 

släggan, se bild 57. Det är även en mycket hög belastning på rygg, handleder och underarmens 

muskulatur, se bild 58, när operatören ska gänga i den nya pluggen, särskilt de pluggar som väger mer 

än 25 kg.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När pluggen sedan ska tas ut ur transportören är operatören tvungen att vrida på ryggen samtidigt som 

blir mycket stor belastning på handleden och underarmens muskulatur, se bild 59. Det är olika form på 

pluggen beroende på om den är gjuten eller omsvarvad, se bild 60, vilket gör att det kan bli knepigt att 

finna ett gripverktyg till lyfthjälpmedlet som fungerar på både svarvad och gjuten plugg. Anledningen 

är att de omsvarvade pluggarna har en mindre yta att greppa på för gripdonet på lyfthjälpmedlet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 59. Bilden visar hur 

operatören är tvungen att vrida 

på ryggen vid urtagning av en 

plugg ur transportören.  

Bild 60. På bilden finns de gjutna pluggarna 

som har en matt yta. Pluggarna med glansig 

yta är omsvarvade.  

Bild 57. Operatören slår med stor kraft 

med slägga på slagnyckeln för att kunna 

gänga ur pluggen.  

Bild 58. Operatören står framåt-

lutad med överkroppen vid monte-

ring av ny plugg.  
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Tidigare lösningar på gripdon och lyfthjälpmedel har fallit på att de antingen varit en dålig 

konstruktion och/eller att de inte varit tillräckligt eller alls förankrade hos operatörerna. Under 

intervjuer med operatörer och all annan personal är reflektionen att det även finns ett ointresse, ett 

bristande engagemang eller en låg vilja att förbättra pluggbytet med dess hantering.  

 

Användningen av slägga och slagnyckeln är mycket farligt och innebär höga risker. Analyserna av att 

det finns många risker (både säkerhets-, hälso- och produktionsrisker) som kan förebyggas genom nytt 

pluggfäste och användning av lyfthjälpmedel. OWAS-analysen visar på att ryggen belastas hårt främst 

på de allra tyngsta pluggarna genom att ryggen både böjs och vrids i många av arbetsställningarna. 

PLIBEL-analysen påvisar att handlederna belastas hårt då de ej får något understöd vid igängning av 

mycket tunga pluggar.  

 

En ny lösning på pluggställ är 

ofrånkomlig för att få plats med alla 

pluggar med olika diametrar. Annars är 

det stor risk att det ser ut som på bild 61. 

Pluggarna som ligger på golvet är de allra 

tyngsta, när operatören ska lyfta upp 

pluggen måste han böja mycket på ryggen 

och knäna. Det blir en mycket hög 

kompressionskraft på mellankotsskivorna 

i ländryggen.  

 

En ny lösning på pluggtransportör är 

nödvändigt för att operatörerna ska slippa 

böja och vrida på ryggen. Det blir även en 

mycket hög belastning på handleden 

eftersom hålaren måste stabilisera med 

handleden för att kunna sätta pluggen i 

transportören. Det är även mycket viktigt 

att hitta en lösning som har en låg 

investeringskostnad.  

7.1 Fokus vid lösningsarbete 

Vid lösningsarbetet är det nödvändigt att fokusera på att förbättra hålarnas arbetsställningar och 

minska den manuella hanteringen av pluggar. Att finna ett lyfthjälpmedel för att minska den tunga 

belastningen på rygg, underarmar och handleder är nödvändigt för att belastningsbesvären. En ny 

utformning på pluggställ för att kunna förvara alla pluggar av olika diametrar är nödvändigt för att 

rymma många pluggar av olika diametrar. Det är även nödvändigt att finna en annan konstruktion på 

pluggfästet för att minska tillbuds- och olycksfallsriskerna. Enligt Svedlund skulle ett nytt pluggfäste 

med annat fäste underlätta både montering och hantering genom att pluggen väger mindre och blir 

effektivare att demontera. Arbetsytan är liten och bör åtgärdas för att öka hålarnas rörelseutrymme vid 

ett pluggbyte.  

 

 

Bild 61. Bilden visar hur pluggstället ser ut idag. De 

allra tyngsta pluggarna på 48 kg ligger på golvet. Det 

innebär en mycket stor kompressionskraft uppstår på 

mellankotsskivorna i ländryggen när en plugg lyfts.  



~ Kravspecifikation ~ 

 51 

8. Kravspecifikationer 

I detta avsnitt beskrivs de krav som är nödvändiga för att hanteringen av pluggen och själva 

pluggbytet ska fungera som smidigast. De krav som är specificerat är inom områdena allmänna, 

produktion, arbetsmiljö samt säkerhet. Kapitlet avslutas med de viktigaste utvärderingskriterierna och 

viktning av dessa till lösningarna.  

8.1 Allmänna krav 

Detta är de allmänna kraven på lösningarna som är nödvändiga för att pluggbytet och dess hantering 

ska underlättas.  

 

 En ekonomiskt försvarbar investering, max 400 000 kronor.  

 Lösningen ska vara realistisk och genomförbar.  

 Lösningskonceptet ska vara väl förankrat hos operatörerna.  

8.2 Produktionskrav 

Kraven för produktionen har formulerats med hjälp av det som kommit fram i nulägesbeskrivningen 

och –analysen.  

 

 Pluggfästet ska kunna lossas snabbt från stången, max 30 sekunder. 

 Lyfthjälpmedlet ska vara användarvänligt. 

 Lyfthjälpmedlet ska vara lätt att lära sig och att manövrera. Efter en genomgång av manual 

och funktioner ska en hålare kunna använda utrustningen på ett säkert sätt. 

 Lyfthjälpmedlet ska kunna klara av att greppa olika pluggdiametrar, 120 – 210 mm.   

 Lyfthjälpmedlet ska kunna klara av olika tyngder på pluggarna, 25 - 120 kg.  

 Hög flexibilitet - lyfthjälpmedlet ska kunna klara av att sätta dit både gamla gängfästet och det 

nya fästet.  

 Pluggställen ska kunna förvara pluggar med diametrar 133 mm till cirka 200 mm, max 80 

stycken. 

 Pluggställen får vara maximalt 0,8 m djupa. 

 Pluggställen får vara maximalt 1,8 m breda.   

 Pluggställen får vara högst 1,5 m hög.  

 Avställningsyta vid pluggbytarpositionen, minst 0,40 * 0,30 m.  

 Skrotlådan ska vara 0,4 * 0,6 * 0,3 m.  

 Skrotlådans material som ska kunna klara av att pluggarna faller från transportören.  

 Det ska gå snabbt att placera en plugg i transportören. Maxtid: 15 sekunder.  

 Pluggtransportör får vara högst 1 meter hög.  

 Pluggtransportören får vara maximalt 0,9 m bred.  

 Pluggbytet och inställningar för pluggläge mellan valsar och ledare ska vara tidseffektivt. 

Maxtid: 3 minuter.  

 Öka tillgängligheten för produktionen på hålverket. Hålverket ska ej vara en flaskhals i 

produktionen. Det vill säga att man ska öka produktiviteten i produktionen genom att minska 

dragtakten från 38 sekunder till 32 sekunder för varje rör.  
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8.3 Arbetsmiljökrav 

Kraven för arbetsmiljön har tagits fram dels från observationer, analyserna, krav från 

arbetsmiljöverkets föreskrifter samt tillsammans med hålarna.  

 

 Inga konstant böjda eller vridna arbetsställningar.  

 Inga ensidiga belastningar.  

 Operatör ska undvika tung manuell hantering, max 25 kg nära bål. 

 Operatören ska undvika att böja ryggen både framåt, bakåt och sidledes.  

 Operatören ska undvika vridning av ryggen, max 20 grader.  

 Undvika tunga lyft ur pluggställning, högst 25 kg tillåts.  

 Minimera antal lyft av plugg under en arbetsdag.  

 Möjligheter till arbetsrotation - operatören ska kunna variera mellan till exempel två 

arbetssysslor på två veckor.  

 Möjlighet till tillräckligt utrymme för kroppen, 2 m · 1,2 m · 1,5 m =  

= kroppslängd · armbågsvidd · djup.  

 Tillräckligt utrymme för fötter, minst 1 m
2
.  

 Tillräcklig takhöjd för lyfthjälpmedlet, minst 3,5 m.  

 Arbete i höjd med höften eller armbågen, 0,9-1,4 m från golvet.  

 Att möjligheter finns att komma nära arbetsobjektet med benen och knäna.  

8.4 Säkerhetskrav på lyfthjälpmedel 

Här finns de säkerhetskrav som måste finnas på lyfthjälpmedlet.  

 

 Hög driftsäkerhet, ej tappa godset om det blir elavbrott eller slut på tryckluft. 

 Lyfthjälpmedlet ska kunna klara smutsig och varm industrimiljö, max 100 
o
C. 

 Kragen på skrotlådan ska sitta kvar när pluggen faller ned från transportören. 

 Pluggtransportören ska kunna hålla alla pluggarna på plats i transportören, ingen risk att få 

någon plugg på tårna.  

 Jämnt och plant underlag - snubbel- och halkrisk ska undvikas.  

8.5 Värderingskriterier till lösningar 

Med utgångspunkt från kravspecifikationen har följande utvärderingskriterier tagits fram, se tabell 4. 

Kriterierna har blivit tilldelade en vikt beroende på deras betydelse för slutresultatet.   

 

Utvärderingskriterierna har viktats enligt följande: 

 

1 = Inte alls viktigt 

2 = Mindre viktigt 

3 = Medelviktigt 

4 = Relativt viktigt  

5 = Mycket viktigt 
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Tabell 4. I tabellen visas de utvärderingskriterierna med respektive viktning.  

Viktning av utvärderingskriterierna  Viktning 

Allmänna 

Låg investeringskostnad 5 

Lösning ska vara väl förankrad hos operatörerna. 5 

Lösningens genomförbarhet 4 

Produktion 

Pluggbytet och inställningar för pluggläge mellan valsar och ledare ska 

vara tidseffektivt. Maxtid: 4 minuter  
5 

Lätt att lossa pluggen från stången  

133 - 200 mm 
5 

Snabbt kunna placera en plugg i transportören, max: 15 sekunder 2 

Pluggställen ska kunna förvara 80 stycken pluggar med diametrar 1 

Arbetsmiljö 

Inga konstant böjda eller vridna arbetsställningar 5 

Inga ensidiga belastningar 5 

Operatör ska undvika tung manuell hantering, max 25 kg nära bål 5 

Undvika tunga lyft ur pluggställning, högst 25 kg tillåts 5 

Minimera antal lyft av plugg under en arbetsdag 4 

Säkerhet 

Ingen risk att få plugg på tår eller smalben 5 

Pluggtransportören ska kunna hålla alla pluggarna på plats i 

transportören 
5 

 

Utvärderingskriterierna med den högsta viktningen 4-5 är kriterier som måste uppfyllas för att 

pluggbytet och dess hantering ska fungera snabbt och smidigt. De kriterier som viktats 2-3 är 

tillämpningar som minskar operatörernas belastning eller risk att skada sig. De kriterier som viktats 

lägre än 2 är kriterier som handlar om maximalt antal pluggar som pluggställen kan rymma.  

 

Förslagen värderas därefter hur väl de uppfyller kraven i utvärderingskriterierna enligt skala 1 – 5 där:  

 

1 = Kravet är inte mycket lite uppfyllt 

2 = Kravet är i viss mån uppfyllt 

3 = Kravet är acceptabelt uppfyllt 

4 = Kravet är nästan uppfyllt 

5 = Kravet är helt uppfyllt 

 

Genom att multiplicera ihop viktningsvärdet med uppfyllandegraden fås ett värde som visar hur väl 

kravet är uppfyllt. Utvärderingen av lösningskoncepten ses i kapitel 10.  
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9. Lösningsförslag 

I detta kapitel presenteras fem lösningsförslag till problematiken kring pluggbytet och dess hantering. 

Lösningsförslagen presenteras i form av koncept med kombinationer av olika dellösningar. Det finns 

lösningar på alternativ pluggtransportör som har idégenererats av tre hålare. Varje lösningskoncept 

utvärderas i form av för- och nackdelar. Men först presenteras några generella lösningar som inte är 

knutna till något av koncepten.  

9.1 Generella lösningar 

Det första förslaget är att den vertikala plåten ska kunna fällas ned, se bild 68. Plåten ska ha ett 

gångjärn och kunna fällas bort från operatören när han kliver på det. Men för att slippa böja sig ned 

och fälla upp det ska den även ha fjädrar som fäller upp plåten igen när operatören kliver bort från 

plåten. Det vitstreckade visar plåten i dess nedfällda läge. Anledningen är att operatören ska kunna 

komma nära pluggen och stången vid bytet. Denna lösning är mycket enkel och billig.  

 

Hålarna efterlyste skor i nulägesanalysen som bättre avlastar knän och fötter. Det är en billig och enkel 

lösning. Ett annat alternativ är att lägga avlastande matta vid pluggbytarpositionen.  

 

Att ta bort lite av betongfundamentet vid pluggbytarpositionen är nödvändigt för att underlätta 

användandet av lyfthjälpmedel vid positionen, se figur 18. Lyfthjälpmedlet kräver arbetsyta för att 

kunna manövrera lyfthjälpmedlet på ett smidigt och effektivt sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lösning på de pluggar som sitter på 65mm-stången är att öka stigningen på gängen, se bild 64. 

Ökningen av stigningen skulle mest troligt göra att gängan inte nyper fast lika mycket. På bilderna 63 

och 64 ses en jämförelse av stigningen av pluggängan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 63. Pluggen har fem varv på gängan.  Bild 64. Pluggen har 

7-8 varv på gängan.  

Bild 62. Bilden visar vertikala plåten vid 

pluggbytarpositionen som ska kunna fällas 

ned vid ett pluggbyte.  

Figur 18. På bilden syns den yta som bör 

tas bort. Om arbetsytan görs större blir 

det enklare att manövrera lyfthjälpmedlet 

eftersom det kräver en del yta.  
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9.2 Koncept 1 

I detta koncept behövs två lyfthjälpmedel, både vid pluggbytarplatsen och på baksidan av växellådan 

vid pluggstället och transportören. Lyfthjälpmedlet måste i detta koncept ha två olika gripverktyg för 

pluggarna. Ett nytt pluggfäste är nödvändigt i detta koncept men även en ny typ av transportör. Ny 

pluggtransportör, ”karusellen” införs och det gamla pluggstället behålls. I figur 19 illustreras hur alla 

dellösningar ligger i förhållande till varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Figuren visar hur varje del i detta koncept ska stå i förhållande till varandra.  
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9.2.1 Två stycken lyfthjälpmedel 

Lyfthjälpmedlet, se bild 72, på baksidan av växellådan 

ska lyfta upp pluggen vertikalt från stället och ställa 

den vertikalt i transportören. När pluggen 

transporterats till pluggbytarpositionen ska 

gripverktyget kunna tilta pluggen från vertikalt läge till 

horisontellt. Vid pluggbytarpositionen ska 

lyfthjälpmedlet kunna nå ut till pluggstången och 

operatören ska enkelt kunna montera pluggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.2 Nytt pluggfäste 

I detta koncept är det nya pluggfästet, se bild 

65, en dellösning. Ett nytt fäste gör det möjligt 

att pluggbytet tar kortare tid. Den manuella 

hanteringen blir lättare eftersom att pluggens 

innandöme är en invändig kona. Pluggen har en 

låsningsanordning inuti pluggen som gör det 

enklare att demontera pluggen vid byte. Ingen 

slägga behöver användas med detta nya fäste. 

Pluggen lossas med hjälp av att en skruvmejsel 

trycker ned låsningsmekanismen i pluggen.  

 

 

Bild 72. Bilden ovan visar vilken 

typ av lyfthjälpmedel som är av 

intresse i det här projektet. Denna 

modell av lyfthjälp står på en 

golvpelare (TAWI, 2008).  

Bild 65. Bilden visar en prototyp av det nya 

fästet till pluggen.   
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9.2.3 Transportören - "karusellen" 

Ett förslag på alternativ 

pluggtransportör, se figur 20, har 

tagits fram. Principen med den nya 

transportören är att pluggarna 

transporteras ståendes vertikalt i hål 

på plattor. Transporten sker i ett 

horisontellt plan mot det idag det 

vertikala planet. Rent tekniskt och 

maskinellt liknar denna transportör 

andra transportörer som transporterar 

resväskor på flygplatser.  

 

 

 

 

 

 

 

9.2.4 Gamla pluggstället 

I detta koncept bevaras det gamla pluggstället, se bild 66.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.5 För- och nackdelar med koncept 1 

Den största fördelen med koncept 1 är att den är skonsam för operatörerna eftersom det förekommer få 

manuella lyft. Pluggarna är lättare att hantera med den invändiga konan. Pluggbytet går snabbare med 

det nya fästet. Plugghanteringen vid transportören blir enkel med lyfthjälpmedlet. Pluggen kan tas från 

stället i sitt vertikala läge till transportören, smidigt och enkelt.  

 

Den alternativa pluggtransportören liknar rent tekniskt och maskinellt andra transportörer som 

transporterar resväskor på flygplatser. Nackdelen med den är att det finns stor risk att den blir för bred 

och för hög för det utrymme som finns till hands. Det gamla pluggstället kommer inte att kunna 

rymma alla de pluggar av olika diametrar som är nödvändigt.  

 

Detta koncept har en hög investeringskostnad eftersom det nya pluggfästet inte är färdigutrett. Två 

lyfthjälpmedel kostar en del att köpa in men är skonsamma mot operatörernas kroppar. Belastningen 

på hålarnas rygg, armbågar och handleder minskar avsevärt med lyfthjälpmedel.  Detta koncept är inte 

väl förankrat hos operatörerna, för många osäkerheter. Eftersom nya fästet inte är helt färdigutvecklat 

och att den nya utformningen på pluggtransportören kan bli både för hög och för bred.  

 

Figur 20. Figuren visar en principiell skiss över en 

alternativ utformning av pluggtransportör där pluggarna 

transporteras i ett horisontellt plan där pluggarna står 

vertikalt.  

Bild 66. Det gamla pluggstället behålls. 
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9.3 Koncept 2  

Även i detta koncept behövs två lyfthjälpmedel, både vid pluggbytarplatsen och på baksidan av 

växellådan vid pluggstället och transportören. I detta koncept finns både det gamla och det nya 

pluggfästet. Den gamla transportören behålls och en ny typ av pluggställ med våningar införs. En 

avställningsyta införs vid pluggbytarpositionen för att underlätta greppandet av gripverktyget på 

lyfthjälpmedlet. I figur 21 ses den planlösning för detta koncept.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.1 Två stycken lyfthjälpmedel 

Lyfthjälpmedlet i detta koncept är av lika typ som i koncept 1. Lyfthjälpmedlet på baksidan av 

växellådan ska lyfta upp pluggen vertikalt från stället och sedan ska verktyget kunna tilta pluggen till 

horisontellt läge för att kunna föra in pluggen i hylsan på transportören. Vid pluggbytarpositionen ska 

lyfthjälpmedlet kunna nå ut till pluggstången och operatören ska enkelt kunna montera pluggen.  

Figur 21. Planlösning över de dellösningar som tillhör detta koncept.  
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9.3.2 Gammalt och nytt fäste 

Både gamla och nya pluggfästet är inblandade i detta koncept. På det gamla fästet, se bild 67, ska 

pluggarna med diametrar på 67 - 77 mm ha en mycket högre stigning på gängan för att slippa att 

gängan nyper fast i stången. Pluggar med diametrar mellan 123-198 mm har det nya fästet, se bild 68.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.3 Gamla transportören behålls 

Den gamla transportören behålls, se bild 69.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 67. De minsta pluggarna 

har en låg stigning på 

gängningen, omstigningen 

ökas nyper den mest troligt inte 

fast lika mycket.  

Bild 68. Bilden visar en prototyp av pluggen 

med det nya pluggfästet.  

Bild 69. Den gamla pluggtrans-

portören behålls.  
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9.3.4 Pluggställ med utdragsenheter 

I detta koncept ska det vara två stycken pluggställ av typen som kan ses på figur 22 istället för det 

gamla stället, se bild 74 i kapitel 9.2.4. Antalet hål som ska finnas på varje utdragsenhet kan varieras 

beroende på pluggens diameter, se figur 23. För att möjliggöra bättre förvaringsutrymmen av 

pluggarna införs en ny utformning av pluggställen. Den har en så kallad utdragsenhet som kan bära 

upp till 700 kg. De utdragbara enheterna underlättar att för gripverktyget på lyfthjälpmedlet att greppa 

om pluggen (EAB, 2009), (Tips: K. Peltonen).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.5 Avställningsyta  

En större avställningsyta ska finnas till 

vänster om transportören.  Avställningsytan 

ska vara en större yta med kanter runt i kring 

där pluggen kan skjutas för hand ut ur 

transportören och den ska vara i samma nivå 

som rören som pluggarna transporteras i. 

Avställningsytans funktion ska vara att lättare 

kunna greppa pluggen när den skjutits ut från 

hylsan. Figur 24 till höger visar den idag 

mycket liten avställningsyta i form av en  

v-formad skåra.  

 

 

Figur 24. Figuren visar en principskiss för hur 

avställningsytan ska se ut. 

Figur 22. Figuren visar vilken typ av pluggställ som 

är tänkt att finnas i detta koncept. Pluggstället har 

utdragbara hyllplan för att lättare komma åt med 

gripverktyget på lyfthjälpmedlet. Varje hyllplan kan 

ta en last på 700 kg i detta utförande (EAB, 2009).  

Figur 23. Figuren visar hur pluggstället är 

tänkt att se ut rent principiellt. Antalet hål på 

varje utdragsenhet kan varieras beroende på 

pluggens diameter.  
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9.3.6 För- och nackdelar med koncept 2 

Även detta koncept är skonsam för operatörerna med få manuella lyft med de båda lyfthjälpmedlen. 

Den högre stigningen på gängan på mindre pluggarna gör bytet effektivare. Dock används slägga och 

slagnyckel på pluggar mindre än 123 mm. Pluggbytet går snabbare med det nya fästet. De nya 

pluggställen rymmer flera pluggar med många olika diametrar. Plugghanteringen vid transportören blir 

enkel med lyfthjälpmedlet.  

 

Det nya pluggstället kommer att kunna rymma de pluggar med olika diametrar som är nödvändigt. 

Avställningsytan underlättar för lyfthjälpmedlet att greppa pluggen. Konceptet i dess helhet innehåller 

många arbetsmoment, det är en stor nackdel.  

 

Detta koncept har en hög investeringskostnad eftersom det nya pluggfästet och den höjda stigningen 

på gängan inte är färdigutrett eller -provat. Två lyfthjälpmedel är relativt dyra att köpa in men de är 

skonsamma mot operatörernas kroppar.  

 

Detta koncept är ej populärt bland hålarna, då de vill ha en mer enkel och smidig lösning.  

9.4 Koncept 3  

I detta koncept är det bara ett lyfthjälpmedel och den finns vid pluggbytarpositionen. En ny 

pluggtransportör med halverade hylsor som pluggarna ligger i. Både nytt och gammalt fäste i detta 

koncept. Ny idé på pluggtransportör där alla hylsor är öppna. Det gamla pluggstället behålls. I figur 25 

visas en planlösning över dellösningarna i konceptet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25. Planlösning över dellösningar som tillhör koncept 3.  
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9.4.1 Ett lyfthjälpmedel 

I detta koncept är lyfthjälpmedlet av samma modell som i koncept 1 men bara ett lyfthjälpmedel vid 

pluggbytarpositionen, se bild 72 och figur 20. Innan pluggen sätts i transportören måste 

lyfthjälpmedlet kunna tilta pluggen från vertikalt till horisontellt läge. När pluggen transporterats till 

pluggbytarpositionen via transportören ska gripverktyget kunna nå ut till pluggstången. Operatören ska 

därefter enkelt kunna montera pluggen. Inget lyfthjälpmedel på baksidan av växellådan för att göra 

konceptet billigare.  

9.4.2 Gammalt och nytt fäste 

I detta koncept är pluggfästena lika som i koncept två, se kapitel 9.3.2.  

9.4.3 Pluggtransportören à la Lindh och Ädel 

En ny modell av pluggtransportör med halverade hylsor som pluggarna ligger i, se figur 26. När 

pluggbytet är klart läggs den gamla/utslitna pluggen i den öppna hylsan och körs sedan till andra sidan 

av drivaxeln där den hamnar direkt i skrotlådan. I denna lösning ska det finnas möjlighet att kunna 

transportera pluggar med diametrar 143-200 mm. Det ska även finnas möjlighet att kunna köra 

transportören både från pluggbytarpositionen samt från andra sidan av drivaxeln till hålverkets 

växellåda (Idé: C. Lindh och M. Ädel).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.4 Gamla pluggställen 

I detta förslag är det lika pluggställ som det gamla, se kapitel 9.2.4.  

9.4.5 För- och nackdelar med koncept 3 

Att bara ha ett lyfthjälpmedel minskar bara belastningen på hålarna lite grand. Eftersom det 

fortfarande är tung manuell hantering för att sätta pluggen i transportören. Transportören i detta 

koncept kan inte lagra pluggar i hylsorna eftersom de alla är öppna. Fördelen med transportören är att 

när pluggbytet är klart körs den gamla pluggen direkt ned i skrotlådan. Därmed besparas hålarna ett 

arbetsmoment med att slippa lyfta ur den gamla pluggen ur transportören och sedan till skrotlådan. 

Men risken är mycket hög att få en plugg på tår eller smalbenet från transportören då alla hylsor är 

öppna.  

 

I detta koncept måste släggan användas på de mindre pluggarna men om stigningen på gängan ökar 

blir det förhoppningsvis lättare att lossa pluggen från stången. Det nya fästet gör pluggen både lättare 

att hantera och lossa från stång i och med den invändiga konan.  

 

Figur 26. Figuren visar ett alternativ till den nuvarande pluggtransportören. 

Denna transportör har bara öppna hylsor där pluggarna ligger (Idé: C. Lindh och 

M. Ädel).  
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Det gamla pluggstället kan inte lagra alla pluggar med olika diametrar, speciellt när pluggdiametrarna 

kommer att öka. Investeringskostnaden för detta koncept är lägre eftersom bara ett lyfthjälpmedel 

behövs. Den nya transportören är också billig att konstruera.  

9.5 Koncept 4  

I detta koncept är det två lyfthjälpmedel både vid pluggbytarpositionen och på baksidan av växellådan. 

Det nya fästet på alla pluggdiametrar gör dem enklare att hantera. Den nya modellen av pluggställ 

möjliggör att förvara många pluggar av olika diametrar. Den alternativa pluggtransportören med bara 

två öppna hylsor besparar operatörerna ett arbetsmoment. Avställningsytan underlättar för 

lyfthjälpmedlet att greppa om pluggen. I figur 27ses en planlösning detta koncept 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27. Figuren visar planlösningen för detta koncept.  

9.5.1 Två stycken lyfthjälpmedel 

I detta koncept är två stycken lyfthjälpmedel av samma modell som i koncept 1, se bild 72 och figur 

20. När pluggen transporterats till pluggbytarpositionen ska gripverktyget kunna tilta pluggen från 

vertikalt läge till horisontellt. Vid pluggbytarpositionen ska lyfthjälpmedlet kunna nå ut till 

pluggstången och operatören ska enkelt kunna montera pluggen.  

9.5.2 Nytt och gammalt pluggfäste 

Pluggfästet ska i detta koncept vara som i kapitel 9.3.2, både nytt och gammalt fäste.  
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9.5.3 Pluggtransportör med två öppna hylsor á la Bloom 

En ny pluggtransportör med två halverade hylsor där den skrotade pluggen ska ligga och resten är 

hylsor där de resterande pluggarna ska ligga, se figur 28. När pluggbytet är klart läggs den 

gamla/utslitna pluggen i den öppna hylsan och körs sedan till andra sidan av drivaxeln där den hamnar 

direkt i skrotlådan. I denna lösning ska det finnas möjlighet att kunna transportera pluggar med 

diametrar 143-200 mm. Det ska även finnas möjlighet att kunna köra transportören både från 

pluggbytarpositionen samt från andra sidan av drivaxeln till hålverkets växellåda (Idé: M. Bloom).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.4 Pluggställ med utdragsenhet 

I detta koncept ska det vara lika modell på pluggställen som i koncept två, se kapitel 9.3.4.  

9.5.5 Avställningsyta  

Lika avställningsyta som i koncept två, kapitel 9.3.5.  

9.5.6 För- och nackdelar med koncept 4 

Fördelarna med detta koncept är att det finns två stycken lyfthjälpmedel som underlättar hanteringen 

av pluggarna. De är dyra att köpa in och installera. Ett specialanpassat gripverktyg kan dock få 

investeringskostnaden har öka. Det nya fästet gör pluggen lättare och pluggbytet går snabbare och 

pluggen är lätt att lossa från stången.  

 

Pluggransportören är en mycket billig lösning och är väl förankrad hos operatörerna. Den nya 

lösningen minskar antalet arbetsmoment. Pluggstället med utdragsenheterna rymmer många pluggar 

med olika diametrar och är relativt väl förankrat hos hålarna.  

 

Avställningsytan kan upplevas som ett extra moment men är nödvändig för att kunna greppa om 

pluggen på dess bredaste ställe. Investeringskostnaden för detta är dyr med tanke på de två 

lyfthjälpmedlen och det eventuellt specialanpassade gripverktyget. Pluggstället med utdragsenheten 

blir eventuellt dyr då djupet och höjden måste specialanpassas.  

Figur 28. Figuren visar en principskiss på alternativ utformning av 

pluggtransportör. I den öppna hylsan kan den gamla/utslitna pluggen sedan 

föras direkt ned i skrotlådan (Idé: M. Bloom).  
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9.6 Koncept 5 

I detta koncept är det endast ett lyfthjälpmedel. Det gamla pluggfästet bevaras till pluggarna upp till 

118 mm och från 123 mm och uppåt gäller det nya fästet. Blooms pluggtransportör finns med i detta 

koncept, se figur 26. Pluggställ med utdragsenhet för att rymma många pluggar av olika diametrar. En 

avställningsyta finns för att lättare greppa om pluggen. I figur 29 ses en planlösning över koncept fem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29. Planlösning över de dellösningar som tillhör koncept fem.  

9.6.1 Ett lyfthjälpmedel 

Lyfthjälpmedlet kommer att vara av samma typ som i koncept 1, kapitel 9.1.1. Lyfthjälpmedlet ska 

endast vara placerat vid pluggbytarpositionen. Vid pluggbytarpositionen ska lyfthjälpmedlet kunna nå 

ut till pluggstången och operatören ska enkelt kunna montera pluggen.  

9.6.2 Nytt och gammalt pluggfäste 

Pluggfästena är lika som i koncept se kapitel 9.3.2.  

9.6.3 Gamla pluggställen 

Det gamla pluggstället behålls som i koncept 1, se kapitel 9.2.4.  

9.6.4 Pluggtransportör med två öppna hylsor á la Bloom 

Lika transportör som i koncept 4, se kapitel 9.5.3.  

9.6.5 Avställningsyta  

Avställningsytan är lika som i koncept 1 se kapitel 9.3.5.  



~ Lösningsförslag ~ 

 66 

9.6.6 För- och nackdelar med koncept 5 

Den största fördelen med detta koncept är att det är mycket billigt. Bara ett lyfthjälpmedel behövs och 

pluggtransportören är mycket billig att göra om. Pluggtransportören besparar operatören ett 

arbetsmoment eftersom den gamla pluggen hamnar direkt i skrotlådan. Avställningsytan underlättar at 

greppa om pluggen med gripverktyget på lyfthjälpmedlet.  

 

En av de största nackdelarna med detta koncept är att det fortfarande är en del manuell hantering på 

baksidan av växellådan. Men med de nya pluggarna blir de åtminstone lättare att hantera. Men den 

manuella hanteringen kommer ändå att överskrida kravet på att inte hantera pluggar över 25 kg. En 

plugg med diametern 163 mm väger 28 kg med det nya fästet.  

9.7 Skillnader och likheter mellan koncepten 

Detta kapitel avslutas med en matris för att lättare åskådliggöra likheter och skillnader mellan 

koncepten, se tabell 5. Varje rad visar om dellösningen finns med i konceptet eller inte.  

 

Exempel: Dellösning nummer två ”två lyfthjälpmedel” finns med i koncept 1, 2, 4 och 5. 

 

Exempel: Dellösning nummer nio ”pluggställ med utdragsenhet” finns med i koncept 2 och 4.  

 

Tabell 5. Tabellen visar en överskådlig matris över skillnader och likheter mellan de olika koncepten.  

 Dellösning Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 Koncept 5 

1 Ett lyfthjälpmedel   X  X 

2 Två lyfthjälpmedel X X  X  

3 Nytt pluggfäste X     

4 
Nytt och gammalt 

pluggfäste 
 X X X X 

5 
Gamla 

pluggtransportören 
X X    

6 
Pluggtransportör 

”Karusellen” 
X     

7 
Pluggtransportör á la 

Lindh och Ädel 
  X   

8 
Pluggtransportör á la 

Bloom 
   X X 

9 
Pluggställ med 

utdragsenhet 
 X  X  

10 Gamla pluggstället   X  X 

11 Avställningsyta  X  X X 
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10. Utvärdering och val av lösningsförslag 

I detta kapitel presenteras resultatet av utvärderingen som gjorts mot utvärderingskriterierna.  

 

En utvärdering har gjorts på lösningskoncepten utifrån utvärderingskriterierna i kravspecifikationen, se 

bilaga 10 för att se utvärderingsmatrisen. Varje koncept fick poäng beroende på dess grad av 

uppfyllande. Se tabell 6 för sammanfattande resultat.  

 

Tabell 6. Tabellen visar resultatet av utvärderingen.  

Resultat av utvärdering  

Koncept 1 76 % 

Koncept 2 87 % 

Koncept 3 44 % 

Koncept 4 94 % 

Koncept 5 76 % 

 

Koncept 4 vann övertygande och går vidare till detaljutveckling av lösningskonceptet. Konceptet 

vinner för att denna lösning är väl förankrad hos operatörerna. Pluggarna är lätta att lossa från stången. 

Ingen ensidiga, böjda eller vridna belastningar sker i detta koncept. Det totala antalet lyft minimeras 

under en arbetsdag då det finns två lyfthjälpmedel och att operatören slipper ta ut gammal plugg från 

transportör. Det finns heller ingen risk att få någon plugg på tår eller smalben då alla hylsor i 

transportören är hela.  

 

I nästa kapitel redovisas en vidareutveckling av det bästa konceptet.  

 



~ Vidareutveckling av vald lösning ~ 

 68 

Figur 30. Bilden visar hur lyfthjälpmedlet är 

stationärt monterad på en golvpelare. 

Lyfthjälpmedlet på baksidan  

Bild 70. Bakom den gula balken finns en 

möjlig plats för golvpelaren till 

lyfthjälpmedlet att stå. Den grå fläcken 

markerar platsen. Till vänster i bild syns 

delar av den gröna växellådan och till höger 

syns delar av pluggtransportören.  

11. Vidareutveckling av vald lösning 

Här vidareutvecklas konceptet mer i detalj. Platsen för lyfthjälpmedlen väljs ut för att tydligare visa 

hur konceptet är menat att se ut. Förslag på manövreringshandtag presenteras och hur gripverktyget 

ska se ut för det nya pluggfästet.  

11.1 Placering av lyfthjälpmedlen 

Lyfthjälpmedlet vid pluggbytarpositionen ska vara stationärt monterad på en golvpelare, se bild 70. 

Vid pluggbytarpositionen är det möjligt att placera golvpelaren till lyfthjälpmedlet i hörnet mellan 

växellådan och drivaxeln, se den grå fläcken på figur 30. En förutsättning för den positionen är att den 

gula balken tas bort. På den gula balken sitter idag ett lyfthjälpmedel som inte används, se kapitel 5.1.4 

sidan 37.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31 visar hur lyfthjälpmedlet kan 

vara monterad på baksidan av 

växellådan. Den kan vara monterad på en 

takpelare.  

 

 

 

 

Figur 31. Bilden visar hur lyfthjälpmedlet kan 

vara monterad på en takpelare (Ergolift, 2009).  
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11.2 Manövreringshandtag 

Förslag på manövreringshandtagen ses på bild 71 och figur 32. Förlängningsarmen till 

manövreringshandtaget som provades vid besöket i Arboga visade att den förbättrar och ger en 

ergonomisk arbetsställning. Operatören slipper böja på ryggen vid pluggbytet. Alla kommandon ska 

ske med båda händer för hög säkerhet.  
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11.3 Gripverktyg för lyfthjälpmedlet 

Gripverktyget på lyfthjälpmedlet som placeras vid pluggbytarpositionen bör se ut som på bild 72. 

Anledningen till det är att då blir det enklare att montera pluggen vid bytet men endast om pluggen har 

det nya fästet. Lyfthjälpmedlet som är placerat på baksidan av växellådan ska ha ett gripverktyg som 

kan greppa tag i pluggen i dess invändiga kona, se figur 33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 71. Manövreringshandtaget bör 

ha en förlängning på 30 cm för att 

underlätta arbete i höjd med 

armbåge och höft 

Figur 32. manövreringshandtaget är rätt lik varandra 

på Ergolift och TAWI. På handtaget sitter de funktioner 

som med enkelhet styrs med tum- och fingerrörelser 

(TAWI, 2009).  

Bild 72. Här greppar 

gripverktyget på 

lyfthjälpmedlet runt pluggen på 

dess bredaste ställe. Detta gör 

det omöjligt att gänga i 

pluggen på stången.  

Figur 33. Bilden visar hur gripverktyget ska greppa inuti 

pluggen med det nya fästet.  
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12. Utvärdering av slutlig lösning 

Här utvärderas det vinnande konceptet krav för krav. Det slutgiltiga lösningskonceptet utvärderas 

även enligt försiktighetsprincipen för att bedöma genomförbarheten.  

 

Koncept 4 är det slutliga vinnande konceptet för att lösningen är väl förankrad hos operatörerna. 

Hålarnas arbetsställningar blir bra då de inte blir ensidiga och böjda. Med hjälp av lyfthjälpmedlen vid 

pluggbytarpositionen och på baksidan av växellådan minimeras antal manuella lyft. Säkerheten blir 

mycket hög i och med att lyfthjälpmedlen inte kan släppa pluggen vid ström- eller tryckluftsavbrott. 

Därmed minskar risken att få en plugg på tår eller ben avsevärt.  

 

Lyfthjälpmedlet som hör till konceptet kräver arbetsyta att röra sig på. Lyfthjälpmedlet som 

provkördes i Arboga fungerar bäst när kroppen och benen används för att manövrera. Den arbetsyta 

som finns vid pluggbytarpositionen är mycket liten och begränsad att röra sig på. Bild 73 visar den 

stora yta som fanns att manövrera på i Arboga och jämför sedan med den lilla ytan vid 

pluggbytarpositionen, se bild 74.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1 Utvärdering enligt försiktighetsprincipen 

En utvärdering enligt försiktighetsprincipen görs för att belysa eventuella osäkerheter i lösningen och 

dess genomförbarhet.  

 

Koncept 4 är ett dyrt alternativ ekonomiskt sett, cirka 650 000 kr. Lösningen på pluggtransportören är 

mycket billig och besparar dessutom hålarna ett arbetsmoment. Andra besparingar som kan göras är att 

skona operatörernas ryggar och handleder genom att det nya fästet med invändig kona går mycket 

enklare att montera på stången. Att öka stigningen på gängan på de grannare pluggarna minskar 

operatörernas totala belastning då gängfästet förhoppningsvis lossnar lättare från stången.  

 

Pluggtransportören med de två öppna hylsorna kommer att bespara operatörerna ett arbetsmoment då 

de slipper att plocka ur den gamla pluggen. Pluggen kommer istället att hamna direkt i skrotlådan. 

Lösningen med utdragsenheter kommer att kunna rymma många pluggar i olika diametrar. På 

baksidan av växellådan blir det enkelt att greppa om pluggen med det nya fästet om greppet sker i den 

invändiga konan. Pluggen med blir även lättare att hantera.  

 

Tidigare investeringar har gjorts på lyfthjälpmedel men ej använts i mer en vecka. Det är därför extra 

viktigt att diskutera igenom beslutet noga. Lösningen med koncept 4 är genomförbar. Men den 

Bild 73. Vid besöket i Arboga fanns det gott om 

arbetsyta att använda vid manövreringen av 

lyfthjälpmedlet.  

Bild 74. Arbetsytan som finns till förfogande vid 

pluggbytarpositionen är mycket begränsad, 

cirka en halv kvadratmeter.  

 



~ Utvärdering av slutlig lösning ~ 

 71 

kommer att kräva en hel del engagemang av både operatörer och ledning eftersom koncept 4 

innehåller många nya lösningar.  

 

Avställningsytan kan tyckas som ett överbearbetat förslag men är nödvändigt för att lättare kunna 

greppa om pluggen på dess bredaste ställe.  
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13. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras hur väl målen med examensarbetet är uppfyllt men även vad som fungerat 

bra och mindre bra under projektets gång. Diskussionen tar även upp aspekter som inte hunnits med 

men som kan påverka pluggbytet. Kapitlet avslutas med reflektionerna kring pluggbytet och projektet i 

sin helhet.  

 

Syftet med examensarbetet var att utveckla konkreta förslag för att underlätta pluggbytet med dess 

hantering av ur både ett belastningsergonomiskt perspektiv men även ur ett tillgänglighetsperspektiv. 

Målet uppfylls bra om koncept 4 implementeras. Målet med att minska den manuella hanteringen av 

pluggar kommer att uppfyllas med koncept 4. Men även att belastningen minskas på hålarnas 

handleder, underarmar och ländrygg i koncept 4.  

 

Med konceptet kommer pluggbytet att ske både säkert och relativt tidseffektivt. Tillgängligheten för 

hålverket vid rörtillverkningen kommer att öka eftersom det kommer att bli möjligt att minska 

dragtakten. Målet med att öka säkerheten vid pluggbytet kommer att uppfyllas och kunna bli avsevärt 

högre i detta koncept än tidigare. Målet att minska tillbuds- och olyckfallsriskerna kommer kunna 

uppfyllas med de två lyfthjälpmedlen.  

 

Målet med detta examensarbete är att finna ett förslag till utformning av arbetsplatsen, så att 

operatörerna ska kunna slippa arbetsskador. Målet är även att finna ett lyfthjälpmedel för att underlätta 

hanteringen av pluggarna före, under och efter byte, men även att bytet ska ske säkert och tidseffektivt. 

Ytterligare mål för hanteringen av pluggar är att utveckla alternativa lösningar av pluggtransportör och 

pluggställ för att operatörerna ska slippa de höga belastningarna på handleder, underarmens 

muskulatur och ländrygg.  

 

Användandet av projektcirkeln och projektspiralen har hjälpt till att hålla ”rätt” fokus. I början av 

projektet gjordes mycket observationer, fotograferande och filmning. De observationer som gjordes 

förutsättningslöst hjälpte till att skapa en egen uppfattning om pluggbytet och hanteringen. Många 

intervjuer har gjorts både för nuläget och vid förankringen av lösningar.  

 

Kreativiteten har varit relativt stor med att hitta lyfthjälpmedel och gripverktyg till pluggbytet. Det har 

varit trist att se de gamla lyfthjälpmedlen stå och samla damm. Det är mycket viktigt att förankra 

lösningen vid diskussionerna med hålarna vid framtida förändringar. Ett lyfthjälpmedel är till för att 

användas och är skonsamt mot operatörernas ryggar, armbågar och handleder.   

 

De synergonomiska förhållandena och den allmänna belysningen vid pluggbytet är otillräcklig enligt 

hålarna. Att undersöka belysningsförhållandena har prioriterats bort då fokus har varit att underlätta 

den manuella hanteringen och problematiken kring gängfästet på pluggen. Inga mätningar eller 

bedömningar har därför utförts av ljusförhållandena.  

 

Benchmarkingbesöket på SANDVIK i Sandviken var viktigt för att själv se hur lyfthjälpmedlet 

fungerar och känns att använda. Det fanns vid denna tidpunkt ingen möjlighet att ta med en operatör, 

vilket kändes trist. Men turen vände och ett besök med två hålare kunde genomföras på Ergolift i 

Arboga. Anledningen var att låta operatörerna själva få provköra utrustningen. Besöket var 

betydelsefullt i förankringen av lösningsförslag. Det är viktigt att operatörerna får prova 

lyfthjälpmedlet innan beslut tas att investera. Detta ökar chanserna betydligt att lyfthjälpmedlet 

används.  

 

Belastnings- och riskanalyserna hade med fördel gjorts tidigare i projektet. Vilket hade underlättat 

arbetet med att ta fram lösningsförslag. OWAS-analysen kunde ha gjorts noggrannare för att få ett mer 

tillförlitligt resultat. I analysen ”bedöm risker vid manuell hantering” hade fler arbetsmoment med 

fördel analyserats. Men det gjordes inte på grund av tidsbrist.  
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Avsnittet om framtiden har varit svårt att formulera. Datainsamlingen var knepig då Ovako bara ser  

2-3 år framåt och inte 10 år som var önskvärt. Av denna anledning är avsnittet om framtiden mycket 

kortsiktigt. Ovakos framförhållning angående framtiden är 2-3 år av denna anledning är 

framtidsavsnittet aningen kort.  

 

Lösningen är relativt bra och genomförbar med tanke på de ergonomiska, fysiska och ekonomiska 

förutsättningarna. Kraven på konceptet uppfylls totalt sett i hög grad. De krav som inte uppfyllts högt 

är låg investeringskostnad 

 

Lösningsarbetet har skett till relativt stor del i slutet av projektet. Detta har inneburit att möjligheten att 

påverka lösningsresultatet har varit stor in i det sista. Men lösningsarbetet och utvärdering av 

lösningarna hade med fördel gjorts tidigare för att underlätta skrivandet av rapporten, speciellt mot 

slutet av projektet.  

 

Detta projekt har varit en stor utmaning att genomföra. Jag tycker att det har varit roligt och ett mycket 

intressant projekt. Det har varit mycket givande att möta operatörerna som arbetar som hålare. De har 

fått utstå mycket genom alla mina frågor och funderingar kring nuläget och lösningsarbetet.   

 

Att införa en grundfilosofi för examensarbetet och framförallt för rapportskrivandet har varit till stor 

hjälp. Den romerska författaren Plinius den äldres rad ”Nulla dies sine linea” = ”Inte en dag utan en 

skriven rad” har hjälpt till när skrivinspirationen ibland har sviktat.  
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14. Rekommendation 

Nedan presenteras rekommendationer för hur Ovako bör gå vidare för att förbättra pluggbytet och 

dess hantering.  

 

Arbetet som genomförts med att kartlägga nuläget och analyserna av nuläget gav en bra bild av vilka 

problem som fanns i samband med pluggbytet och dess hantering samt vilka problem som måste 

åtgärdas.  

 

Rekommendationen är diskutera vidare huruvida Ovako ska investera i lyfthjälpmedel. Denna rapport 

bör användas som underlag vid diskussionerna. Tidigare lyfthjälpmedel har inte förankrats ordentligt 

bland operatörer och därför används de inte. Det är extra viktigt att diskussionerna fortsätter så att en 

tillräckligt bra lösning implementeras. Rekommendationen är att koncept fyra väljs.  

 

En osäkerhetsfaktor som inte tagits hänsyn till är hur stor investeringskostnaden kommer att bli. 

Koncept fyra är dyr att investera i. Ovako rekommenderas även att diskutera vidare hur mycket 

manuell hantering som bör finnas kvar.  
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Bloom, Mikael, Hålare       Tel. 0290-25694 

Granlund Jimmy, Hålare       Tel. 0290-25694 

Johansson Johan, Konstruktionsledare mekanik, Konsult via Etteplan Tel. 070-740 38 09 

 

Karlsson Lisa, Processutvecklare     Tel. 0290-25672 

Karlsson Mattias, Processutvecklingsingenjör    Tel. 0290-25327 

Lindh Karl, Hålare        Tel. 0290-25694 

 

Lindholm Fredrik, Driftassistent      Tel. 0290-25192 

Lundmark Ulf, Hålare       Tel. 0290-25694 

Peltonen Kent, Operatör på avdelning verktyg    Tel. 0290-25682 

 

Persson Mats, Produktionsplanerare     Tel. 0290-25847 

Petterson Lena, Personalassistent     Tel. 0290-25197 

Svedlund Raul, Produktionschef      Tel. 0290-25364 

Ädel Magnus, Hålare       Tel. 0290-15694 

 

http://www.eab.se/templates/frontline.cfm?SidorID=12
http://www.eab.se/templates/info.cfm?SidorID=661&t2=402
http://www.ergolift.se/
http://www.google.se/
http://ovakointranet/sv/Pages/default.aspx
http://www.hh.se/download/18.1611ddfc11bc637773980001883319/Ergonomi-ovningar-NIOSH-OWAS-RULA.pdf
http://www.hh.se/download/18.1611ddfc11bc637773980001883319/Ergonomi-ovningar-NIOSH-OWAS-RULA.pdf
https://www.sktf.se/Templates/Page.aspx?id=9412
http://www.tawi.se/index.html
http://www.tawi.se/pdf-lyftutrustning/TAWILift-manipulatorer-lyftarmar.pdf
http://www.tawi.se/pdf-lyftutrustning/TAWILift-manipulatorer-lyftarmar.pdf
http://www.kakerberg.se/index.htm
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Övriga källor 

Karlsson S. (2004) – Undervisningsmaterial i kursen "Arbetsplatsutformning" (ARA109).  

Luleå tekniska universitet.  

 

"Ovako Steel Hofors AB" – Informationsbroschyr om Ovako, dess historik och tillverkning,  

(Cirka 1987 - årtal är ej angivet)  

 

Utbildningsmaterial för blivande hålare. "Hålverk 4-5".  

Ovako Steel AB i Hofors.  

 

 

 



 

 



Sida 1 (1) 

 

Bilaga 1  

Bilden i denna bilaga visar en layoutritning över pluggbytarpositionen (Konstruktör: J, Johanson).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Sida 1 (1) 

 

Bilaga 2  

I denna tabell finns en tabell över de antropometriska mått för olika kroppsställningar hos en blandad 

population. I tabellen anges data som 5:e, 50:e och 95:e percentilen. Med den 95:e percentilen menas 

att 95 procent av befolkningen är kortare vid ett specifikt mått (Arbetsfysiologi och 

belastningsergonomi sidan 33 ur Bohgard, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Sida 1 (2) 

 

Bilaga 3 

I denna bilaga presenteras formuläret på fyra sidor som användes för att bedöma de risker som 

förekommer vid manuell hantering vid ett enskilt arbetsmoment (Arbetsmiljöverket, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 2 (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Sida 1 (2) 

 

Bilaga 4 

Tabellen och bilden nedan visar antropometriska mått (i mm) för svenska vuxna män. Alla mått anges 

som 5:e, 50:e och 95:e percentilen samt med dess standardavvikelse, s. Två exempel: en normallång 

man i Sverige är 1740 mm. En man som är 1880 mm är ligger över den övre standardavvikelsen och 

tillhör därför den så kallade 95:e percentilen, se tabell på nästa sida.  

 

Dessa data är publicerade 1968-69 (Karsson, 2004). Dessa data är ganska gamla och bör inte litas på 

fullt ut. En rekommendation är att addera några centimeter på varje mått.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 2 (2) 

 

Tabellen nedan visar antropometriska mått (i mm) för svenska vuxna män.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 1 (1) 

 

Bilaga 5 

Här presenteras alla diametrar och vikter på pluggarna samt till vilket stång som respektive plugg 

tillhör. I tabellen finns även information om pluggens vikt med och utan fäste. Längst ned i tabellen 

finns en spekulativ förutsägning om framtida pluggvikter (Peltonen, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Sida 1 (5) 

 

Bilaga 6 

Resultatet av OWAS-analysen presenteras i denna bilaga. Analysen består av fem sidor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Sida 2 (5) 

 

Fortsättning resultat av OWAS-analysen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Sida 3 (5) 

 

Fortsättning resultat av OWAS-analysen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Sida 4 (5) 

 

Fortsättning resultat av OWAS-analysen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Sida 5 (5) 

 

Fortsättning resultat av OWAS-analysen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Sida 1 (1) 

 

Bilaga 7 

Här presenteras PLIBEL-analysen i dess helhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Sida 1 (2) 

 

Bilaga 8 

I denna bilaga presenteras resultatet av riskanalysen energianalys i dess helhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Sida 2 (2) 

 

Fortsättning resultat av energianalysen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Sida 1 (1) 

 

Bilaga 9 

I denna bilaga presenteras resultatet av olycksfallsanalysen avvikelseanalys i dess helhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Sida 1 (1) 

 

Bilaga 10 

Här presenteras resultatet av utvärderingen av lösningskoncepten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


