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Förord 
 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete inom civilingenjörsutbildningen Ergonomisk 
design & produktion med examensinriktningen industriell produktion vid Luleå tekniska 
universitet. Arbetet har utförts under tiden 5 september 2005 till 30 mars 2006 hos KAMI AB 
i Kalix. 
 
Jag vill tacka all personal på Kami och min handledare Lennart Hansson, företagets vd, för all 
hjälp och det förtroende jag fått under arbetets gång. 
 
Till sist vill jag också tacka universitetslektor Bo Johansson vid Luleå tekniska universitet för 
det stöd han gett mig i mitt arbete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalix den 30 mars 2006 
 
 
 
 
 
 
 
Irene Henriksson 



 

  

Sammanfattning 
 
Examensarbetet har utförts vid KAMI AB i Kalix under hösten 2005 och våren 2006. Där 
tillverkas takpanneprofilerad takplåt och taktillbehör i plåt. Tillbehören och takplåten lackeras 
idag i samma anläggning, där lackeringen av tillbehören är den stora flaskhalsen. För att klara 
av en produktionsökning måste kapacitet i den gamla lackeringslinen frigöras för takplåt och 
en separat lackeringsline för tillbehör byggas. 
 
Uppgiften har varit att göra en förstudie av hur en separat lackeringsanläggning för lackering 
av tillbehör ska utformas, vilken teknik som ska användas och hur anläggningen ska 
integreras med övriga maskiner i produktionslokalen. 
 
Genom att kartlägga nuläget och göra en framtidsbeskrivning har en analys kunnat göras och 
utifrån denna analys har funktionskrav och specifika lösningskrav fastställas. Kraven har 
sedan grupperats och sammanställts till värderingsfaktorer som använts till att utvärdera den 
föreslagna lösningen. 
 
De förväntade resultat som en investering i en separat lackeringsanläggning skulle få med det 
valda layoutförslaget där anläggningen integrerats i tillbehörshallen är ett bättre flöde i 
produktionslokalen med kortare transporter och mindre korsande flöden. 
 
Det skulle också göra det lättare för företaget att tillverka direkt mot order och höja 
kapaciteten i den gamla lackeringsanläggningen så att den håller jämna steg med 
takplåtpressningen. 
 
Den nya anläggningen kommer att ha högre automatiseringsgrad än den befintliga och den 
appliceringsmetod som kommer att användas blir elektrostatisk sprutmålning med 
lösningsmedelbaserad färg. 
 
Genom att införa elektrostatisk sprutmålning kan en billigare råvara, primerbelagd stålplåt, 
användas och färgförbrukningen minskas. Mindre manuellt arbete och automatisk färgväxling 
kommer att generera stora besparingar i färg och personalkostnader. Även 
destruktionskostnaderna kommer att minskas tack vare mindre översprut och mindre färgspill 
vid färgväxlingar. 
 
En ekonomisk utvärdering har gjorts och visat på positiva resultat. De sammanlagda 
besparingarna som skulle göras vid en produktion av 100 000 tillbehör per år uppgår till 
nästan SEK 2,5 miljoner per år. Investeringskostnaden för en ny lackeringsline för tillbehör 
beräknas uppgå till ungefär SEK 3 miljoner vilket skulle innebära att investeringen är betald 
redan efter drygt ett år. 
 
Utredningen har visat på att en investering i en separat lackeringsline skulle göra det möjligt 
för Kami att öka sin produktion enligt budget. Därför rekommenderas ett fortsatt arbete med 
layoutförslaget och att en teknisk kravspecifikation tas fram för att företaget ska kunna ta 
beslut om en investering under 2006/2007. 



 

  

Abstract 
 
This Master’s Thesis has been performed at KAMI AB in autumn 2005 and in spring 2006. 
This plant manufactures roofing tiles from steel and roofing fittings. The fittings and the 
roofing tiles are today painted in the same production line where the painting of the fittings is 
the big bottleneck. To succeed with a increase of the production a new separate painting line 
for fittings has to be built to set free capacity in the old line. 
 
The task has been to make a feasibility study of how a separate painting line for fittings has to 
be designed, which technology to use and how it should be integrated with the other fitting 
machines in the production hall. 
 
The present situation has been surveyed and a description of the future has been done in order 
to analyse the situation. From the analysis has function demands and specific solution 
demands been taken out. The demands have been complied with estimation factors and have 
been used to evaluate the proposed solution. 
 
The expected results from an investment in a separate painting line are a simple material and 
personal flow with shorter transports and less crossing flows. It would also make it easier for 
the company to manufacture direct to order and increase the capacity in the old painting line 
so it can keep pace with the sheet metal pressing line. 
 
The new line will have a higher degree of automation and the coating method that will be 
used is electromagnetic spraying with solvent based paint. 
 
With electromagnetic spraying a cheaper raw material, primer coated sheet metal, can be used 
and the paint consumption can decrease. Less manually work and automatic paint changing 
will generate big savings of paint and personal costs.  Even the destruction costs will decrease 
due to less paint surplus during the spraying and less surplus of paint with the automatic paint 
changing. 
 
An economic evaluation has shown positive results. Together all the savings with a new 
painting line for fittings should be almost SEK 2,5 million a year with a production of 100 
000 fittings. The investment cost for a new painting line for fittings is estimated to SEK 3 
million which means that the pay-back time is only 1 year. 
 
The investigation has shown that the investment in a separate painting line for fittings should 
make it possible for Kami to increase the production as planned. Therefore I recommend the 
company to continue work with the layout proposal and make a specification of the technical 
demands of the line so they can decide about an investment during 2006/2007. 
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1. Inledning 
I detta kapitel beskrivs företaget, bakgrunden till projektet, projektuppgiftens innehåll, vilka 
mål som ställts upp och hur projektet avgränsats. 

1.1. Företagsbeskrivning 
KAMI AB är ett företag som startade plåttakstillverkning i Kalix 1977 efter det att en 
tillverkningsmetod utvecklades och patenterades som gör det möjligt att producera 
takpanneprofilerad takplåt i längder upp till sju meter. Från början tillverkades takräcken och 
snöskopor också, nu enbart takplåt och taktillbehör i plåt. Produkterna tillverkas av 
förlackerad plåt och säljs antingen i detta utförande som Plegel eller genomgår en 
lackeringsprocess med antingen bara färg vilket ger kvaliteten PlusPlegel eller en process med 
kombination av färg och sand, TerraPlegel. Denna produkt liknar en tegelpanna och får ett 
kraftigt ökat korrosionsmotstånd. Övriga tillbehör såsom vattenavrinning, stegar, skruv, 
tätningsband, bättringsfärg med mera tillhandahålls av Kami så att kunden får ett komplett 
taksystem från en leverantör. 
 
2001 köptes fabriken av Lafarge-koncernen, världens ledande koncern när det gäller 
byggmaterial. Koncernen består av fyra divisioner, Lafarge cement, aggregates & concrete, 
roofing och gypsum. Under 2003 etablerades Kami som en verksamhet inom Lafarge roofing. 
Lafarge Sveriges huvudkontor finns i Solna. Därifrån sköts marknadsföringen av produkterna. 
Fabriker i Sverige som ingår i koncernen är Schiedel skorstenssystem i Göteborg och KAMI 
AB i Kalix. Kami är den enda fabriken i hela koncernen som tillverkar taksystem i plåt. 
 
Kami:s största kund är dess ägare Lafarge roofing som har lager, order- och 
försäljningskontor i Jönåker, Sverige men också utomlands i Storbritannien, Danmark, Norge, 
Polen och Finland med flera länder som också har egna säljare. Övriga utländska kunder sköts 
av ”Roofing Business units” kontor och säljare i Tyskland. 
 
Kami:s nuvarande vd, Lennart Hansson, tillträdde 2003. Omorganisation och förändringar i 
produktionsupplägg har skett de senaste åren. Personalstyrkan har reducerats och antalet 
produktvarianter minskats och delar av produktionsanläggningen har avyttrats. Ny strategi 
med kundorderstyrd lean produktion istället för tidigare tillverkning mot lager är under 
uppbyggnad med minskade lagervolymer för både råvaror och färdiga produkter som följd. 

1.2. Bakgrund till projektet 
KAMI AB i Kalix har budgeterat en volymökning med 50 procent under 2006 och beräknar 
att produktionen kommer att fördubblas inom en period av 2-3 år från dagens cirka 500 000 
m2 plåt per år till 1 miljon m2. Tillbehörsproduktionen ökar linjärt med plåtproduktionen 
vilket skulle innebära en fördubbling av denna inom samma period. Andelen produkter som 
lackeras och sandbeläggs väntas också öka. 
 
Volymökningen 2006 klarar Kami av genom att tillverka alla terratillbehör som beräknas 
säljas under högsäsongen när det är lågsäsong och lägga på lager för att sedan under 
högsäsongen kunna använda terraanläggningen till i huvudsak plåt. För att klara av den 
budgeterade produktionsökning för 2007 måste en investering i en separat 
lackeringsanläggning för tillbehör göras eftersom den befintliga idag körs i treskift och 
utnyttjas i det närmaste maximalt. På så sätt kan kapacitet i den gamla anläggningen frigöras 
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och användas till lackering och terrabeläggning av takplåt. Övriga liner och utrustningar 
klarar av den budgeterade produktionsökningen. Kami vill också kunna använda sig av 
kundorderstyrd produktion och erbjuda snabba leveranser. 
 
Dagens marknad kräver tillverkningsprocesser som både är flexibla och kundorienterade. I 
konkurrens med andra företag avgörs ofta valet av leverantör av nyckelfaktorer som korta 
ledtider, kostnadseffektivitet och flexibilitet. 

1.3. Syfte och mål med projektuppgiften 
Syftet med projektuppgiften är: 
 

• Att undersöka hur ett ökat behov av Kami:s produkter på marknaden påverkar 
produktionen i Kalix.  

• Se hur företaget kan öka sin produktion och på vilket sätt det kan göras.  
• Undersöka vilken teknik som ska användas i framtiden, vilka olika alternativ som 

finns och utvärdera dessa.  
 
Ett delmål är att ta fram layoutförslag på hur anläggningen ska vara utformad för att på bästa 
sätt ska kunna integreras med produktionen i den befintliga industrilokalen och uppfylla 
uppställda krav. Vilka effekter på produktion, material - och personalflöden, arbetsmiljö och 
kvalitet en sådan investering skulle få ska också undersökas.  
 
Ett annat delmål är att göra en förstudie av hur en separat lackeringsanläggning för tillbehör 
skulle kunna se ut, upprätta en kravspecifikation och se vilka alternativ som finns och vilka 
åtgärder som måste vidtas på lång och kort sikt. Målet är att kunna presentera ett förslag på en 
separat lackeringsanläggning för tillbehör som företaget kan jobba vidare med.  En kalkyl för 
investeringen ska upprättas där olika utfall kan beräknas och värderas. 

1.4. Avgränsningar 
Projektet är avgränsat till att huvudsakligen behandla layout, material- och personalflöden 
samt ekonomi som hör till investeringen i en ny lackeringsanläggning. Arbetsmiljö, underhåll 
och kvalitet i densamma behandlas, men inte lika ingående. Övriga delar av produktionen har 
endast behandlats översiktligt. 
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2. Metod och verktyg  
I detta kapitel redovisar jag de metoder jag använt mig av, hur jag har gått tillväga i mitt 
arbete och varför. 
För att skapa en helhetsbild av produktionsflödet och dess förbättringspotential måste den inre 
logistiken kartläggas och arbetsrutiner från order till leverans studeras för att se var problem 
och väntetider uppstår. Genom att analysera nuläget kan förbättringsförslag som effektiviserar 
flödet och minskar ledtiderna presenteras. 
 
Arbetet inleddes med litteraturstudier och internetsökningar efter relevanta fakta och 
kontakter. Sökområden utgjordes av layout, logistik, lackering, arbetsmiljö, kvalitet, underhåll 
och investering. Mycket fakta om arbetsmiljö och lackering har hittats på Arbetsmiljöverkets 
och Prevents hemsidor och genom IVF (Institutet för verkstadsteknisk forskning) har tips på 
litteratur fåtts. Litteratur har sedan lånats från Luleå universitets bibliotek. Övrig litteratur 
som använts till arbetet har hittats genom sökningar i Lucia, Luleå universitetsbiblioteks 
katalog och lånats från LTU:s bibliotek. 
 
Fältstudierna påbörjades med kartläggning av den inre logistiken, främst genom att studera 
arbetsrutiner från order till leverans. Kartläggningen har använts för att kunna göra en 
nulägesbeskrivning och skapa en helhetsbild av flödena inom produktionen, från order till 
leverans, dels inom varje del i produktionen men också mellan de olika delarna. 
 
Datainsamlingen har genomförts med hjälp av observationer och intervjuer med anställda och 
ledning. Data har också inhämtats från affärssystemet Movex och tillgänglig 
produktionsstatistik. Syftet var att ta reda på hur stor del av tillbehörsproduktionen de olika 
tillbehören står för och hur stor del av produkterna som lackeras.  
 
Genom intervjuer med de anställda har information om arbetets utformning erhållits, vad som 
fungerar bra och vad som fungerar mindre bra, vilka rutiner som finns, hur rutinerna har 
uppkommit, och vilken information affärssystemet ger. 
 
För att kunna göra ett detaljerat layoutförslag över hela tillbehörstillverkningen har 
tillverkningsprocesserna för de olika tillbehören dokumenterats, vilka maskiner som används 
och i vilken ordning de olika momenten sker. 
 
Efter kartläggningen gjordes en analys av nuläget. Analysen har inriktats mot att identifiera 
väsentliga brister för att sedan kunna ta fram förbättringsförslag som effektiviserar flödet och 
minskar ledtiderna. Analyserna har baserats på teorier och fakta om industrilayout, material- 
och personalflöden, lackering, arbetsmiljö, underhåll, kvalitet och investeringsbedömning. 
 
Innan kontakt togs med maskinleverantörer specificerades vilka tekniska önskemål och krav 
som ställs på en ny lackeringsutrustning för tillbehör. En enkel kravspecifikation upprättades 
med data om produkterna som ska tillverkas, vilken råvara som ska användas, vilket resultat 
som önskas och vilken kapacitet som krävs. 
 
För att få reda på vilken typ av lackeringsutrustning som ska väljas har tänkbara alternativ 
diskuterats med ledningsgruppen. För- och nackdelar med olika tekniker har vägts emot 
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varandra. IVF i Mölndal har också kontaktats för att få del av deras erfarenhet och 
provningsresultat. Kontakter har också tagits med andra lackeringsföretag för att lära av dem. 
 
När det fastställts att elektrostatisk sprutlackering var det som skulle lämpa sig bäst för Kami 
kontaktades olika maskin- och anläggningsleverantörer. Vilka krav som ställs på processen 
och produkterna presenterades för att få konkreta förslag på hur en anläggning för lackering 
av tillbehör skulle kunna utformas.  
 
Efter många mail och telefonkontakter lämnades en första skiss av en leverantör. Den 
föreslagna linen placerades in i layouten. Eftersom linen var i längsta laget och inte passade in 
särskilt bra med övriga maskiner i tillbehörshallen gjordes en vinkling av linen. På så sätt 
kunde den göras kortare och passar då bättre in i produktionsflödet. Lösningsförslaget har 
diskuterats med tekniske chefen på Kami. Layoutförslagen har värderats efter viktning av 
krav och värderingsfaktorer. 
 
För att kunna upprätta en kalkylmodell för investeringen har färgförbrukning med och utan 
elektrostat uppskattats och priser på de olika råvarorna tagits fram. Uppgift om ungefärliga 
investeringskostnader har lämnats av leverantörer och av Kami. En lönsamhetskalkyl med 
nuvärdemetoden har sedan upprättats där olika produktionsutfall studerats för att se hur 
kapitalvärdet varierar och vilka pay-off-tider de olika produktionsutfallen ger. 
 
Studiebesök har gjorts hos Alimak i Skellefteå för att få se hur elektrostatisk sprutmålning 
fungerar och vilken skillnad det ger i ytfinish och omslag jämfört med utan elektrostat. 
Visserligen var Alimaks anläggningar manuella på grund av stora olikheter i objekten som 
skulle lackeras, allt ifrån små plåtdetaljer till färdiga hisskorgar, men deras erfarenhet av 
elektrostatisk målning sedan 80-talet var enbart positiv.  
 
Under arbetets gång har kontinuerlig kommunikation skett med någon från ledningsgruppen 
på företaget för att stämma av projektets utveckling och ställa frågor om det fortsatta arbetet.  
 
Vägledning och feedback har givits av handledare på Luleå tekniska universitet.  
 
Arbetet har dokumenterats i Word med bilder som ritats i AutoCad och kalkyler gjorda i 
Excel. 
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3. Teori  
I detta kapitel beskrivs teori om layout, material- och personalflöden, lackering, arbetsmiljö 
och investeringsbedömning. Teorin ligger till grund för analysen av nuläget och utformningen 
av den nya lackeringsanläggningen och hur investeringsprocessen och bedömningen av 
investeringen ska gå till. 

3.1. Layout, material- och personalflöden 
En genomtänkt layout ger både miljöfördelar och rationell hantering (Iverfeldt mfl. 1995). 
 
Layouten måste stödja det tillverkande företagets uppgift gentemot kunden som att hålla 
produktkvalitet, leveranser i tid, flexibilitet och låga priser. Detta blir möjligt om en grundlig 
planering görs där verksamheten dokumenteras och objektiva rekommendationer redovisas. 
Planeringsproceduren går sedan ut på att fastställa vilka behov som finns, hur problem ska 
rättas till och nya utmaningar klaras av. Hur produktionssystemet kan förbättras och vilka 
ytbehov som krävs för en expansion av produktionen måste tas reda på och strategiska mål 
beträffande tillverkningstekniken utvecklas.  
 
Närhetsbehov på grund av materialflöden, icke materialflöden samt flexibilitet är speciellt 
viktiga att beakta. Materialflöden och val av materialhanteringssystem har stor inverkan på 
layoutens utformning och materialhanteringssystem och layout måste alltid samplaneras för 
att uppnå goda lösningar (Phillips 1997). 
 
Logistik är läran om effektiva materialflöden och ett kunskapsområde som hjälper oss att 
förstå hur vi skall utforma och hantera materialflöden på ett effektivt sätt. Strategier för att 
effektivisera logistikprocesserna med hänsyn till layout, material och personalflöden är att 
minska eller omfördela ledtider. Genom att minska lagret ökas kostnader för transport, 
informationssystem och produktionskapacitet och genom att förskjuta färdigställandet av en 
produkt finns flexibiliteten kvar så länge som möjligt. Detta ökar flexibiliteten mot en extra 
kostnad (Björnland mfl. 2003). 

3.2. Lackering 
Lackering av en produkt görs för att skydda produktens yta mot olika typer av påfrestning, 
främst mot klimatisk, mekanisk, kemisk och termisk miljöpåverkan, men också för att höja 
detaljens estetiska värde. Färgen sprutas på produkten eller produkten doppas i färgen. Med 
hänsyn till miljö och kvalitet är bästa alternativ en genomloppsanläggning där sprutning sker 
med automat och lackhärdning sker vid förhöjd temperatur (Iverfelt mfl. 1995). 
 
Applicering med sprutpistol kan ske med eller utan elektrostat. Till elektrostat används en 
spruta som kombinerar högtryckets sönderdelningsmetod med luftsönderdelning från 
lågtrycksprutning för högre produktionstakt. Lägre sönderdelningstryck ökar färgutnyttjandet 
och minskar slitaget. Elektrostatisk applicering minskar också översprutet betydligt (Trilack 
Finishing AB 2006) 

3.2.1. Elektrostatisk sprutmålning 
Elektrostatisk sprutmålning innebär att färgen från sprutpistolen laddas upp i ett elektriskt 
fält. Elektroder i sprutpistolen ansluts till högspänd likström 30-125 kV. De laddade 
färgpartiklarna dras då till objektet som är jordat. Metoden ger ett jämnt färgskikt även på de 
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delar av objektet som inte är vända mot pistolen. Elektrostatmetoden kan kombineras med 
både låg- och högtryckssprutning. Färgen kan också sönderdelas på en skiva eller med en 
klocka som roterar med hög hastighet (ASS 1986). 
 
Elektrostatisk sprutmålning reducerar färgspill och därmed också mängden luftföroreningar 
men då man arbetar med mycket höga spänningar tillkommer andra risker som t ex 
gnistbildning vid elektrostatiska urladdningar. En urladdning mellan sprutpistol och objekt 
har tillräcklig energi för att förorsaka explosion och brand. Särskilda åtgärder behövs för att 
förebygga dessa risker (ASS 1986). 
 
Vid varmsprutning kan lösningsmedelshalten i färgen minskas därför att värmen gör färgen 
tunnflytande. Ovan nämnda metoder kan kombineras med varmsprutning. På grund av 
uppvärmningen kan explosionsrisken öka (ASS 1986). 

3.2.2. Automatisering och robotisering 
De elektrostatiska sprutmetoderna lämpar sig mycket väl för automatisering och robotisering, 
vilket i regel innebär en förbättring av arbetsmiljön eftersom sprutmålaren flyttas bort från 
sprutrum och sprutbox. Automatiserade anläggningar styrs ofta av en operatör som befinner 
sig utanför sprututrymmet. Men detta betyder inte att detta utrymme alltid är obemannat. Vid 
tillsyns- och underhållsarbeten samt vid programmering av robotar arbetar man ofta i 
sprututrymmet, som många gånger är sämre ventilerat än vid manuell sprutning. Utrymmet 
har också annan utrustning som kan medföra säkerhetsrisker. Det är viktigt att se till att även 
dessa arbetsmoment kan utföras säkert bland annat genom att skador på grund av oförutsedda 
maskinrörelser förebyggs och att lämpliga andningsskydd används. Brand- och 
explosionsriskerna behöver ägnas stor uppmärksamhet när ventilationsbehovet minskar och 
övervakningen sker från ett annat utrymme (ASS 1986). 
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3.2.3. Val av ytbehandlingssystem 
Kraven på produkten, produktens krav och miljökrav bestämmer vilket ytbehandlingssystem 
som ska väljas. De funktionskrav som ställs på finish, kulör och glans hos lackskiktet under 
produktens livslängd är att de ska vara stabila och motsvara de som fastställts av en likare 
(Iverfeldt mfl. 1995). 

Produkten 
• Material 
• Föroreningar 
• Seriestorlek 
• Geometri 

Krav på produkten 
• Kulör 
• Finish 
• Livslängd 
• Klimat 

Val av 
ytbehandling 

Val av  
färg och lack 

Val av 
appliceringsmetod 

Miljökrav 
• Arbetsmiljö 
• Luftutsläpp 
• Vattenutsläpp 

Figur 1. Faktorer som styr de olika valen när det gäller ytbehandling (Iverfeldt mfl. 1995). 

3.3. Arbetsmiljö vid lackering 

3.3.1. Allmänt om färger 
Beroende på vilket bindemedel som används torkar färgen på olika sätt. I 
tvåkomponentsfärger tillsätts härdare. För att ge färgen nyans och täckförmåga tillsätts 
pigment och fyllmedel. Pigment tillsätts också för att ge korrosionsskydd och slitstyrka. 
Lösningsmedlets funktion är att lösa upp eller dispergera bindemedlet och ge en lämplig 
konsistens för applicering. Konserveringsmedel och acceleratorer är exempel på tillsatsmedel. 
 
Exposition för farliga ämnen i samband med sprutmålning kan ske genom inandning av gas 
eller ånga som avdunstar från färgen, genom inandning av färgdamm eller färgdimma eller 
genom hudkontakt med färg eller organiska lösningsmedel. Hälsoeffekterna på grund av 
inandning av färgdamm eller färgdimma beror på vilka ämnen som ingår i färgen. Allmänt 
kan sägas att inandning kan ge lungförändringar och andningsbesvär. Färgdimman innehåller 
ofta organiska lösningsmedel. Bindemedel, pigment och härdare till färg kan också helt eller 
delvis bestå av ämnen som är förbundna med särskilda hälsorisker (ASS 1986). 
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3.3.2. Åtgärder som gäller för att minska riskerna vid sprutmålning 
Sprutmålning kan göras både med pulver (pulversprutning eller elektrostatisk sprutmålning), 
vattenburna och lösningsmedelsburna färger. Vid sprutmålning kan halterna av damm eller 
dimma i luften bli mycket höga. Dessutom kan hudkontakt med vissa färger och med 
lösningsmedel som används tillsammans med färger, ge eksem. Det finns också 
explosionsrisker. Därför krävs särskilda åtgärder vid sprutmålning. 1 
 

• Skriftliga arbets- och skyddsinstruktioner ska finnas för: 
högtryckssprutning, elektrostatisk sprutning och pulversprutning. 
 Instruktionerna kan till exempel beskriva, hur färger och lösningsmedel ska 
hanteras, brand- och explosionsförebyggande åtgärder, användning och skötsel av 
personlig skyddsutrustning, städrutiner med mera. 
 Det är lämpligt att de skriftliga instruktionerna också innehåller schema för bland 
annat rengöring av sprutbox, byte av torrfilter, kontroll och injustering av vattennivå 
och kemikaliehalt i våtfilterbox, rengöring av ventilationskanaler och fläktar, kontroll 
av ventilationens luftflöden, hastigheter och tryckfall och kontroll av jordanslutningar. 

• Sprutmåla bara i särskilt utrymme, exempelvis tunnel, sprutbox, sprutrum e.d. 
Utrymmet ska vara väl ventilerat och ventilationen ska vara igång under och också en 
tid efter sprutmålningen. Ventilationssystemet ska rengöras, kontrolleras och 
underhållas regelbundet. 

• Täck ytor inuti sprutbox etcetera med papper eller plast för att underlätta rengöring 
efter sprutmålning. Väggar i t ex sprutboxar kan skyddas genom att en plastfilm stryks 
på den rena ytan. Filmen dras sedan bort när den är nedsmutsad och ny läggs på. 

• Rengör sprutor på väl ventilerad plats, t ex under en draghuv i ett avskilt rum. 
Rengöring kan också göras slutet i speciell tvättanordning. 

• Andningsskydd, ögonskydd, handskar och skyddskläder ska finnas och användas vid 
sprutmålning. 

• Det ska finnas möjlighet till handtvätt i anslutning till sprutmålningen. Det är inte 
lämpligt att använda lacknafta och andra lösningsmedel för hudrengöring. 

3.3.3. Åtgärder som gäller lösningsmedelsburna färger 

• Blanda och späd flytande färg på en väl ventilerad plats, t ex under en draghuv i ett 
avskilt rum. 

• Avfall från arbete med lösningsmedelsburna färger, exempelvis tomburkar, papper, 
trasor m.m. ska förvaras i kärl med lock. 

• Ögonspolning ska finnas i direkt anslutning till platser där det finns risk för stänk. 

Arbete med färger som innebär explosionsrisk/pulverfärger och lösningsmedelsburna 
färger): 

• För sprutmålning med lösningsmedelsburna färger krävs sannolikt tillstånd från 
kommunen.  

• Se till att ventilationen i sprutrum etc. är så god att det inte uppkommer explosiva 
blandningar av luft och lösningsmedel/pulver. 

                                                 
1 http://www.prevent.se/kemiguiden/infosida.asp?id=73 

http://www.prevent.se/kemiguiden/infosida.asp?id=73


    

 9

• Inred sprutrum etc. med så lite brännbart material som möjligt. Välj t ex plåt och 
betong i första hand. 

• Vidta åtgärder så att en eventuell brand sprids så lite som möjligt genom att begränsa 
mängden brännbart material, t ex färg, lösningsmedel och maskeringspapper i 
sprutrum etc. och se till att också rumsindelningen motverkar brandspridning. 

• Se till att installationer och utrustningar i sprutrummet uppfyller kraven på brand- och 
explosionssäkerhet. Kontrollera och underhåll utrustningen regelbundet så att den inte 
skadas och kan ge upphov till brand (t ex för att det kan bildas gnistor eller för att den 
blir så täckt av färg att jordningen inte längre fungerar). 

• Undvik statisk elektricitet och gnistbildning genom att se till att utrustning är jordad 
(speciellt viktigt vid högtryckssprutning). 

• Lägg avfall i kärl med lock. Avfall från färger som kan självantända (se 
säkerhetsdatabladet, avsnitt 13 Avfallshantering) ska inte blandas med brännbart 
material. Avfallskärl för material som är indränkt med lösningsmedel eller färg, ska 
vara gjort i ett material som inte kan antändas. 

• Se till att det finns lämplig brandsläckningsutrustning, minst brandsläckare med 
pulver eller kolsyra och brandfilt och om brandrisken är stor, sprinklersystem. 

• Vid elektrostatisk sprutning finns särskilda krav på elsäkerhetsåtgärder (bl.a. placering 
av utrustning, jordning, manövrering av sprutpistol och avstånd till det objekt som ska 
målas). Elektrostatisk sprutmålning får endast kunna utföras när ventilationen är 
igång.2. 

                                                 
2 http://www.prevent.se/kemiguiden/infosida.asp?id=73 

http://www.prevent.se/kemiguiden/infosida.asp?id=73
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3.4. Underhåll 
Lean produktion innefattar bland annat en reducering av lager och produkter i arbete till 
minimala nivåer. För att kunna uppnå detta är det viktigt med tillförlitliga maskiner och 
utrustningar. 
 
En utrustnings driftsäkerhetsegenskaper bestäms av: 

• Funktionssäkerheten, som är enhetens förmåga att utföra krävd funktion under givna 
förhållanden. 

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

• Underhållssäkerheten, som är underhållsorganisationens förmåga att tillhandahålla de 
resurser som erfordras för underhållet (Bergman mfl. 2001). 

 
Totalt förebyggande underhåll (TPU) används för att säkerställa att varje maskin i en 
produktionsprocess alltid kan utföra den uppgift som fordras utan att produktionen avbryts. 
Detta kallas ibland för totalt produktivt underhåll, TPU. 
 
Sex stora förluster som TPU kan råda bot på är: 

• Haverier i maskiner och utrustningar. 
• Tid för omställning och injustering. 
• Tomgång och småstopp. 
• Reducerad hastighet. 
• Kassationer och omarbetningar. 
• Reducerat utbyte (förluster mellan tillverkningsstart och stabil produktion). 

 
TPU säkerställer att normala förhållanden bibehålls och att avvikelser upptäcks tidigt och 
snabba åtgärder vidtas. 
 
Utnyttjandegraden på en utrustning kan höjas avsevärt om TPU genomförs fullt ut. Ett typiskt 
genomförande av TPU börjar med att samla in data och sätta mål och sen få utrustningen att 
fungera väl för att till sist också förebygga att ytterligare problem uppstår (Quest Worldwide 
2001). 
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3.5. Kvalitet 
En förbättrad kvalitet påverkar en organisations framgång och lönsamhet. Den ger bland 
annat: 

• Nöjdare kunder. 
• Lägre personalomsättning och sjukfrånvaro. 
• En bättre position på marknaden. 
• Kortare ledtider. 
• Förutsättningar för kapitalrationaliseringar. 
• Minskade kassations- och omarbetningskostnader. 
• Högre produktivitet. 

 
Kvalitetsutveckling handlar om att skapa ”ökad kundtillfredsställelse med lägre 
resursåtgång”. Genom att öka den interna kvaliteten kan man sänka behovet av mellanlager 
och andra reserver. En hög intern kvalitet är en förutsättning för att man ska kunna arbeta 
efter JIT-tekniken med lean produktion. Ett företag som arbetar hårt med sin 
kapitalrationalisering måste därför också arbeta hårt med sin interna kvalitet och leverantörers 
kvalitet.  
 
Högre kvalitet ger en positiv spiral med förbättrad lönsamhet (Bergman mfl. 2001). 
 

 
Figur 2. Illustration av sambanden mellan en högre kvalitet och förbättrad lönsamhet. 
 
De heldragna pilarna innebär långsiktiga lösningar medan de streckade pilarna visar på 
kortsiktiga förbättringar av lönsamheten (Bergman mfl. 2001).  
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3.6. Investeringsbedömning 
Mellan 10-15 procent av återanskaffningsvärdet för en produktionsutrustning bör ett företag 
årligen investera för att hålla utrustningen intakt och för att hålla jämna steg med den tekniska 
utrustningen. Att investera rätt och på rätt sätt ger företag livs- och utvecklingskraft. Förmåga 
att kunna utvärdera olika investeringsalternativ i kombination med upphandlingskompetens 
har blivit allt viktigare (Kinnander 1996). 
 
En investering är i företagets perspektiv en del i företagets strategiska utveckling där 
investeringens syfte är att skapa en optimal resursstruktur och resurspotential för att 
förverkliga den framtida strategiska inriktningen (Persson mfl. 1999). 
 
Inom företag skiljer man på olika typer av investeringar som kapacitetsinvesteringar, 
ersättningsinvesteringar, miljöinvesteringar och rationaliseringsinvesteringar. När det gäller 
kapacitetsinvesteringar och ersättningsinvesteringar ställs dessa mot kostnaden för legoköp av 
motsvarande kapacitet (Kinnander 1996). 
 
Kapacitetsinvesteringar avser investeringar för ökning av kapacitet för de nuvarande 
produkterna. Kapaciteten i den befintliga utrustningen är otillräcklig i förhållande till den 
prognostiserade efterfrågan (Persson mfl. 1999). 
 
Ersättningsinvesteringar behövs när utrustning och maskiner börjar slitas ut. Det visar sig 
genom fler driftsavbrott, längre stillestånd, ökade underhållskostnader och sämre kvalitet på 
produkterna. Till slut är maskinen tekniskt utsliten dvs ger inte en tillfredställande teknisk 
funktion. Maskinens lönsamhet försämras och ett utbyte eller renovering måste övervägas. 
Utbytestidpunkten beror inte enbart på utrustningens tekniska och ekonomiska status utan 
också på den tekniska utvecklingen. Befintlig utrustning jämförs med ny. Nya utrustningar 
har ofta högre kapacitet och lägre kostnader vilket ger en kostnadssänkning och en 
kapacitetsökning för företaget (Persson mfl. 1999). 

3.6.1. Investeringsprocessen 
All personal som berörs av en investering ska enligt lagen, MBL, AML samt kollektivavtal 
engageras i investeringen. Det förutsätts enligt utvecklingsavtalet (UVA) att företaget löpande 
informerar och samarbetar om allt som berör personalens arbetssituation såsom beläggning, 
ekonomiskt utfall, personalbehov, investeringar, layoutförändringar etc. 
 
Det är förundersökningen av en idé som leder fram till ett förslag på ett investeringsprojekt. I 
förundersökningen ingår en kartläggning av utbudet, dvs. möjliga leverantörer. 
 
Viktiga punkter att tänka på vid en investering är att engagera den berörda personalen tidigt i 
projektet och göra ett leveransprov hos tillverkaren, provdrift. Underhållsavdelningen bör 
också vara med i projektet och om möjligt görs affären direkt med tillverkaren. 
 
Låt leverantören ta helhetsansvar och kontrollera programvaruutvecklingen, eftersom en 
mekaniskt färdig maskin inte är detsamma som en fungerande maskin. Kräv också en 
framstegsrapport regelbundet från tillverkaren och gör en noggrann leverantörsbedömning 
(tillverkare och återförsäljare). Blanda inte den kommersiella sidan av projektet med den 
tekniska, undvik onödig brådska och följ upp investeringarna genom att föra loggbok. Alla 
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överenskommelser om ändringar från kontraktet skall dokumenteras för att undvika 
diskussioner (Kinnander 1996). 

3.6.2. Investeringsplanering 
En investeringsplanering bör upprättas för att underlätta för ledningen att ta beslut om val och 
prioriteringar. Investeringen klassificeras efter syfte eller typ av problem som investeringen 
löser i företaget. Upplevd brist på överensstämmelse beror på att olika händelser inträffat eller 
förväntas inträffa i företaget och dess omvärld. Dessa krav ställer förändrade krav på företaget 
eller förändrar företagets position. Sådana förändringar kan också vara resultat av medvetna 
strategiska beslut i företaget.  
 
Det övergripande målet för investering i en utrustning består generellt av tre delar. Dessa är 
att: 

• Etablera en processkvalitet som resulterar i en godkänd kvalitet på den produkt som 
ska tillverkas i utrustningen. 

• Uppnå en investeringskostnad och en tillverkningskostnad som säkerställer att 
beslutade marginaler för produkten uppnås. 

• Uppnå tillräcklig kapacitet/effektivitet i utrustningen. 
 
För att uppnå de egenskaper och funktioner som ställs på en utrustning upprättas en 
kravspecifikation. Den ska säkra att utrustningen motsvarar de önskemål och krav som ställs 
på funktion till önskad kostnad och 
 

1. Förklara ansvarsförhållande mellan kund och leverantör. 
2. Användas som inköpsspecifikation. 
3. Dokumentera produkten. 

 
Vinster med effektiv nyanskaffning: 

 
• ge maximalt bidrag över sin livslängd. 
• nå stabil produktion i fulltakt vid uppstart. 
• i så stor utsträckning som möjligt uppnå den detaljerade kravspecifikationen.  

 
I den tekniska specifikationen ska krav på utförande, detaljspecifika krav på konstruktion och 
tillverkning av utrustningen tas fram. Dokumentation om arbetet och vilken utbildning som 
krävs måste också specificeras, liksom vad det är som gäller vid installation och idrifttagning. 
Kvalitetssäkring, standarder, lagkrav och direktiv måste kollas och planerad verksamhet hos 
kunden måste fastställas med insyn i konstruktionsarbete och tillverkning (Johansson mfl. 
1999). 

3.6.3. Ekonomiska investeringskalkyler 
Ekonomiska investeringskalkyler används för att visa på vilka konsekvenser som är viktigast 
ur ett ekonomiskt perspektiv när en investering ska göras. Eftersom investeringar är 
långsiktiga får den betalningskonsekvenser över flera år. Ränteräkning är därför central vid 
lönsamhetskalkylering. Att göra en kalkylmässig beskrivning av en investering innebär att 
beskriva dess bedömda, framtida betalningsflöde. Vid anskaffningen ger investeringen 
upphov till en grundinvestering, senare när anläggningen tas i drift uppstår driftsinbetalningar 
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och driftsutbetalningar. Dessa summeras årsvis. När ekonomiska livslängden är slut uppstår 
eventuellt restvärde. 
 
Till grundinvesteringen räknas allt som hör samman med anskaffningen av maskiner och 
byggnader samt mark och markanläggningar. Ökning av rörelsekapitalet, marknadsinsatser, 
utbildnings- och kompetenshöjande insatser och produkt- och processutveckling i samband 
med investeringen räknas också med.  
 
Löpande inbetalningar avser inbetalning för sålda varor, inbetalningar för att produktens 
värde för kunden ökar. Mindre kostnader t ex bättre utnyttjande av råmaterial eller minskning 
av arbetsstyrkan är ur kalkylsynpunkt likvärdiga med inbetalningar. 
 
Löpande utbetalningar avser drift av maskiner och byggnader som kräver resurser av olika 
slag, personal, material, energi, underhåll m.m. Ökade kostnader för planering och 
administration och ökade marknads och försäljningsinsatser liksom ökade insatser för 
konstruktion och produktutveckling skall också räknas med. 
 
De belopp som kalkylen ska ta hänsyn till justeras med kalkylräntan. Kalkylräntan beror på 
företagets krav på avkastning. En investering är lönsam om den ger tillbaka mer än det 
satsade kapitalet med ränta. Det finns olika metoder att avgöra detta. 
 
I nuvärdemetoden som används för större investeringar, eller kapitalvärdemetoden som den 
också benämns, summeras alla betalningars nuvärden till ett kapitalvärde. En investering är 
lönsam endast om kapitalvärdet är större än eller lika med 0. Om kapitalvärdet är noll så är 
avkastningen på investeringen lika stor som kalkylräntan. 
 
En annan metod är Pay-back- eller Pay-off-metoden som uttrycker den tid det tar innan de 
sammanlagda inbetalningsöverskotten är lika stora som grundinvesteringen, 
återbetalningstiden. Denna metod tar i sin ursprungsform inte hänsyn till ränta. En investering 
är lönsam om pay-off tiden är kortare än en på förhand bestämd tid, för större maskiner ofta 
3-5 år eller längre. Det alternativ som ger kortast pay-off tid är lönsammast. Metoden kan 
lämpligen användas som en första ”grovsåll” för projekt (Persson mfl. 1999). 

3.6.4. Osäkerhet 
Ekonomiska investeringskalkyler är helt beroende av tillförlitligheten i dataunderlaget för att 
kunna ge ett användbart beslutsunderlag. Osäkra framtidsbedömningar ger osäkerhet i data 
om konsekvenser och livslängd. Prognoser bygger på tidigare eller kända mönster i 
utvecklingen som inte alltid följs i framtiden. 
 
I vilken grad beslutsfattarna förstår hur ett projekt förändrar och påverkar situationen har 
betydelse för osäkerheten. Förståelse för investeringens roll i helheten och hur olika 
parametrar påverkar projektets utfall reducerar osäkerheten. 
 
Metoder för att hantera osäkerheter används till att undvika misslyckanden och till att öka 
förståelsen hos beslutsfattarna. Även om metoder för osäkerhetsundvikande används kan 
investeringar i efterhand betraktas som misslyckanden. 
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Däremot kan man förbereda sig och öka sin förståelse genom att göra enkla kalkylvarianter, 
analys av alternativa utvecklingar och känslighetsanalyser. Flexibilitet i anläggningar och 
utrustning är en annan metod för att förbereda sig. 
 
För att undvika osäkerhet tillämpas säkerhetsmarginaler i bedömning av grunddata och 
lönsamhet av en investering. Högre krav på lönsamhet ställs på osäkra projekt. Pay-back 
metoden används som risksåll och sorterar bort projekt vars fördelaktiga konsekvenser ligger 
längre fram i tiden. Detta missgynnar dock större investeringar. 
 
Enkla kalkylvarianter kan göras med data över den historiska utvecklingen under en längre 
tidsperiod för att se i vilken fas man befinner sig just nu, t ex läget i en konjunkturcykel eller 
en produktlivscykel. Den framtida utvecklingen bestäms med hänsyn till marknadsmognad, 
teknikutveckling, ekonomisk utveckling etc. 
 
Alternativa kalkyler kan belysa lönsamheten och visa vad som händer om utfallet blir sämsta 
och bästa tänkbara. 
 
En känslighetsanalys görs för att beräkna hur mycket värdet på den mest kritiska faktorn får 
variera utan att lönsamheten blir otillfredsställande.  
 
Analys av alternativa utvecklingar i företaget görs för att se vilka olika möjligheter som 
uppstår vid olika utfall och hur företaget kan förbereda sig (Persson mfl. 1999). 

3.6.5. Värdering 
Investeringen analyseras ur flera aspekter, strategiska, marknadsmässiga, produktion, 
teknologi, ekonomi, sociala, miljömässiga, politiska etc. 
 
Den strategiska aspekten innebär att investeringen bedöms utifrån företagets långsiktiga 
strategi och är överordnad de övriga. Marknadsaspekten kan t ex vara att ett delmål med 
investeringen är att bibehålla marknadsandelar. Produktionsaspekten är att det måste finnas en 
överensstämmelse mellan företagets strategiska mål och tillverkningsmålen. Hänsyn måste 
också tas till inre- och yttre miljö liksom till arbetsorganisationen. Ny teknologi kan vara svårt 
att motivera med enbart traditionella kalkyler vilket ger anledning till analyser beroende på 
typen av investering och vad som vill uppnås. Miljöaspekten är viktig och kan bli ännu 
viktigare i framtiden (Persson mfl. 1999). 
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4. Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs Kami:s verksamhet samt layout, material- och personalflöden, 
arbetsmiljö, underhåll, kvalitet och ekonomi för lackeringsanläggningen. 
Nulägesbeskrivningen avser 2005. 

4.1. Produkter och produktion 
KAMI AB producerar och marknadsför yttertaksystem i stålplåt och aluminium. Takplåten 
tillverkas i kundanpassade längder från 0,5 m upp till 7,2 m. Bredden anges till 1 m täckning. 
Två olika takprofiler finns i tillverkningsprogrammet, 1-kupig och 2-kupig takplåt. 
Den största delen av plåtpressningen sker i 1-kupan, cirka 71 procent och 29 procent i 2-
kupan. Nästan all produktion i 2-kupan terrabeläggs och ungefär hälften av det som 
produceras i 1-kupan. 
 
Produktionen kan hänföras till tre kategorier, takplåtpressning, lackering och tillverkning av 
tillbehör. Tillbehören tillverkas i olika maskiner, delvis automatiserat, men med varierande 
behov av manuellt arbete beroende på vilken typ av tillbehör det gäller. Nockpannor i tre 
olika längder, 2000, 1200 och 800 mm tillverkas av plåt från coils med en bredd av 385 mm i 
en automatiserad nockpanneline. För alla övriga tillbehör som ska tillverkas måste först plåt i 
olika bredder slittas upp från den 1180 mm breda coilsen som används till takplåten. Detta 
görs i en slittmaskin. I taket finns en handstyrd travers som lyfthjälpmedel när coils ska lyftas 
fram till maskinerna. Mellan maskinerna finns ställ för mellanlager. 
 
Den slittade plåten viks sedan i kantviken till fotplåtar, ståndskivor och vinkelrännor av olika 
modeller. Vid tillverkning av nockplåt 400 och vindskivor körs den slittade plåten först 
igenom en beslagsmaskin där den rullformas i kanterna och sedan bockas den i kantpressen. 
 
Tillverkningen av ändlock tog SAVO över hösten –05, färdiga remsor av stålplåt för detta 
slittas fram och skickas till dem. 
 
Nockpannemaskinen är relativt ny, inköpt på 2000-talet medan övriga maskiner är av äldre 
modell och kräver mycket manuellt arbete. 
 
Kami tillverkar 16 olika standardartiklar samt specialtillbehör i sju olika färger till plegeltak 
och sju olika färger till terra. Det blir sammanlagt 224 olika artiklar. Av det totala antalet 
tillbehör som tillverkas är ungefär 50 procent nockpannor. Ungefär 50 000 stycken tillbehör 
lackerades 2005. Vid all plegeltillverkning används valsolja för att undvika repor på den 
matta ytan. När däremot plåt och tillbehör som ska lackas och terrabeläggas tillverkas får 
ingen olja användas eftersom den försämrar vidhäftningen av lacken. 
 
Efterfrågan på takprodukter varierar över året med högsäsong i maj-oktober. 
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4.2. Layout, material- och personalflöden 
Produktionslokalen är uppdelad i tre avdelningar, se bild 1 nedan, med angränsande kontor 
och personalutrymmen. 
 

 
Bild 1. Schematisk bild över uppdelningen av produktionslokalen, skala 1:900. 
 
I den första avdelningen finns tillbehörstillverkningen, ett truckgarage, en verkstad och ett 
plocklager där också paketering sker. Från den avdelningen sker utlastningen av kundorder 
samt varumottagning. På motsatt sida av lokalen sker intag av coils direkt till 
produktionsanläggningen. I övrigt finns två ingångar till lokalen, dels i direkt anslutning till 
kontorsdelen och dels i anslutning till personalutrymmena.   
 
När man går rakt igenom tillbehörstillverkningen kommer man till den andra avdelningen, 
plegelhallen, där plåtpressningen äger rum. I den finns de två plegellinerna. Hallen har två 
portar på motstående sidor av lokalen, en där råvaran tas in och en där de färdiga plåtarna körs 
ut. De båda avdelningarna har en port mellan sig som alltid är öppen. 
 
Den tredje och sista avdelningen, lackeringshallen, kommer man till genom en port från 
plegelhallen som också står öppen för det mesta. Lackeringslinen finns längst bort mot 
ytterväggen av lokalen, på motstående sida finns ett halvfabrikatlager av takplåt i 
standardlängder i olika färger. Detta lager har byggts upp i lackeringshallen för att kunna 
täcka förekomsten av felaktigt lackerade plåtar. Ett separat färgrum där färgen förvaras finns i 
bortre ändan av lokalen. Portar finns också här på båda sidor av byggnaden där råmaterial tas 
in och färdiga produkter körs ut. Dessa är fjärrstyrda och öppnas lätt av truckföraren. 
 
Det krävs en planering som inte enbart tar hänsyn till kundbehov utan också behov av 
materialflöde från plegelpressar till Terra anläggningen. Denna är styrd dels av de olika  
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kapaciteterna i de olika linerna men också av s.k. färgdagar där veckan är uppspaltad så att 
förutbestämda färger körs vissa dagar under veckan på grund av de kostnader som uppstår vid 
färgbytena. 
 
Materialhanteringen stöds av ett datasystem, MOVEX, som sett ur produktionssynvinkel 
hanterar och effektiviserar bland annat order, produktionsplanering, återrapportering och 
lagerhantering. Movex affärssystem har funnits hos företaget i många år men aldrig utnyttjats 
fullt ut. Det är nu under uppbyggnad och ställer till med problem då och då när det inte alltid 
fungerar tillfredställande. Alla i personalen vet inte heller hur de ska utnyttja och använda 
systemet. Många av arbetarna som jobbar i produktionen har jobbat i många år i företaget och 
jobbar efter gamla invanda mönster. För att kunna använda Movex som ett hjälpmedel i 
företaget krävs att alla inblandade använder systemet på rätt sätt. Idag klagar personalen på 
systemet att det inte ger tillförlitlig och tillräcklig information och att det är krångligt att 
använda. Dataproblem är ett ofta förekommande problem som tar mycket tid och energi. Allt 
som registreras i systemet ger återverkningar i hela kedjan och för att göra ändringar krävs 
ofta att flera personer är inblandade. 
 
Material- och personalflödena i lokalerna, se bild 2 nedan.  
 

 
Bild 2. Schematisk bild över produktionslayouten med material- och personalflöden, skala 
1:900. 
 
De olika flödena har markerats med pilar i skilda färger enligt nedan: 

• Rött = olackerade tillbehör, Plegelprodukter. 
• Blått = personalflöden. 
• Grönt = lackerade tillbehör, Terraprodukter.  
• Svart = råvaror och färdiga beställningar. 
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Flödena varierar i storlek och frekvens beroende på vilken typ av tillbehör som tillverkas. 
Nockpannetillverkningen som är automatiserad går relativt snabbt. En pall med 50 stycken 
nockpannor tar ungefär 15 minuter att tillverka. Alla andra tillbehör tillverkas manuellt av plåt 
som först slittats fram från slittmaskinen. Tillverkningstiden för de olika tillbehören är svårt 
att fastställa eftersom det inte bara ingår maskintid utan också omställningar av maskiner 
beroende på vilken typ som ska tillverkas och transport mellan de olika maskinerna. I 
genomsnitt transporteras 200 färdiga produkter per dag till paketeringen och lika många till 
och från terrahallen. Alla transporter sker med truck. Transporterna till terrahallen korsar 
flödena i plegelhallen. Från plegelhallen till terrahallen går det i snitt en truck i timmen och en 
truck ut till mellanlagring innan leverans. 
 
Personalflöden sker mellan arbetsstationerna och personalutrymmena vid luncher, raster och 
skiftbyten. Eftersom olika arbetstider förekommer blir det mycket spring igenom lokalen. 
Mellan logistikavdelningen och paketeringen och utlastningen sker ett samarbete som kräver 
personalflöde där emellan likväl som mellan tillbehörstillverkningen och paketeringen.  
 
Tillbehörstillverkningen, plegelhallen och paketeringen delar på två truckar. Terrahallen har 
en egen truck. Hanteringen av tillbehör som ska terrabeläggas eller lackeras skapar flera 
korsande flöden. Först körs tillbehören till terrahallen igenom plegelhallen för att sedan när de 
är klara köras tillbaka till tillbehörshallen. Därifrån körs de sedan till paketeringen när de är 
avprickade från systemet.  
 
Flödet av råvaror är kort och enkelt från lager utanför produktionslokalen liksom flödet ut av 
färdiga beställningar från paketeringen, plegelhallen och terrahallen. 

4.3. Lackeringsanläggningen 
Lackeringsanläggningen är gammal med maskiner från början av åttiotalet. Den är 
produktionens flaskhals. När långa plåtar körs måste den bemannas av tre personer och när 
tillbehör ska tillverkas av fyra. Hastigheten på linen är 7 meter per minut och den är ungefär 
50 meter lång så det tar ungefär sju minuter för en lång plåt att gå igenom linen.  
 
När tillbehör lackeras läggs de på ett speciellt galler innan de körs igenom linen. Beroende på 
storlek på tillbehören ryms det olika många på varje galler, från två till fem stycken. De 
minsta tillbehören, ändlocken och miniproverna hålls fast med magneter på ett speciellt 
underlag där det finns plats för 68 miniprover (prover på takplåt) eller 126 ändlock. 
 
Lackeringsprocessen består av följande successiva steg: 

• Påmatning: den pall med plåtar som ska terra beläggas lyfts med truck från ställ mot 
väggen till ett sidobord för vidare påmatning till linen. Plåtbunten måste läggas tätt 
mot framkanten av bordet. Antal plåtar som ska terra beläggas ställs in på ett 
räkneverk på maskinen. Sedan startas anläggningen och plåtarna lyftas upp en och en 
(automatiskt) på ett transportband som tar dem vidare igenom processen.  

• Sprutmålning: sker i en sprutbox med snedställda sprutpistoler på en travers i taket 
som går fram och tillbaka över plåten. 

• Sandbeläggning: separat sandbox där sanden appliceras. 
• Sprutmålning: sprutbox, likadan som den första. 
• Flash-off: zon  för undvikande av apelsinyta. 
• Konvektionsugn: tre värmezoner med infravärme som slås på när plåten kommer.  
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• Kylning: luftkylning och vattenkylning.  
• Avlastning: sker manuellt, en till två man beroende på hur tung plåt det är drar fram 

plåten ifrån maskinen till en uppsamlingsplats. 
• Paketering: manuell, direkt när en pall plåt är klar. 
• Transporter: färdiga plåtpaket körs ut, tillbehör körs tillbaka till tillbehörshallen. 

 
Processen avbryts vid flera tillfällen som, vid raster, skiftbyten, underhåll, färg- och 
filterbyten vilket ger en utnyttjandegrad på anläggningen som ligger på 28-30 procent. 

4.4. Arbetsmiljö 
I lackeringshallen finns en speciell ventilationsanläggning. För att den ska fungera optimalt 
måste porten till plegelhallen vara stängd. En reningsanläggning för rening av frånluften finns 
också installerad utanför lokalen. Den ser till att de hygieniska gränsvärdena för 
lösningsmedel underskrids. 
 
Arbetet med avlastningen av plåtar innebär många tunga lyft. Pålastningen däremot sker 
automatiskt förutom när det gäller tillbehör. När tillbehör ska köras igenom 
lackeringsanläggningen behövs det två man som plockar på tillbehören på speciella galler och 
två man som tar hand om de färdiga tillbehören och plockar av dessa från gallret. En process 
som är både tidskrävande och personalkrävande. Det är också stressigt för operatörerna att 
lasta upp tillbehören medan transportbandet rör sig framåt hela tiden. Rörelserna är likformiga 
och repetitiva med vridningar av kroppen. 
 
Sprut munstyckena i sprutboxarna stockar igen flera gånger per dag och måste rengöras med 
lösningsmedel. Det är ett arbete som kräver att säkerhetsföreskrifter följs och personlig 
skyddsutrustning används. 
 
Komplett rengöring sker en gång i månaden. Detta tar ett helt skift för fyra man att utföra. 
Allt måste rengöras för att undvika att färgen kommer ut i rören för ventilationen. 
 
Ett vanligt enkelt färgbyte tar en halv till en timme beroende på kulör. I färgstationen finns 
två behållare, en med aktuell färg som används och en med kommande färg med inkopplad 
omrörare, färdig att koppla in när den första tar slut. När färgen är slut i en behållare kopplas 
den bort och körs ut till mellanlagring innan den skickas tillbaka med nästa färgleveransbil 
som kommer. 
 
Belysningen i de olika produktionslokalerna är tillfredställande med lysrör i taket överallt 
förutom i paketeringen och plocklagret där en annan typ av armatur finns som inte ger lika bra 
ljus. Extra belysning vid paketeringsbordet finns dock. 
 
Värmen från plegellinens maskiner blåses ut i tillbehörshallen genom en stor öppning under 
taket. Detta bidrar till uppvärmningen av lokalen. Ljudnivån inne i plegellokalen är hög, 
personalen använder hörselskydd. I tillbehörshallen är det väldigt varierande ljudnivå 
beroende på vilka maskiner som används. 
 
Arbetsrotation sker mellan operatörerna i plegelhallen och lackeringshallen. Personalen i 
paketering, utlastning och tillbehörstillverkningen jobbar dagtid medan övriga i produktionen 
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jobbar olika skifttider. Alla jobbar bra tillsammans och det råder en god stämning arbetarna 
emellan. 

4.5. Underhåll 
Två reparatörer som jobbar dagtid sköter det mesta av underhållet och arbetar med 
förbättringar av maskinerna. De går också in och jobbar i produktionen när det behövs. 
 
Det förekommer mest akuta utryckningar när något gått sönder och väldigt lite planerat 
förebyggande underhåll. Planerade stopp i terrahallen är främst färgbyten som utförs i snitt 
5,5 gånger per vecka, underhåll av kedjedriften och filterbyten. 
 
När takplåt och tillbehör i Plegel tillverkats måste plegelpressarna och nockmaskinen 
rengöras noggrant innan plåt och tillbehör som ska lackeras tillverkas. All valsolja ska bort 
från maskinerna. Städning i produktionslokalerna sköter produktionspersonalen själva vilket 
sker när tillfälle ges, till exempel vid stopp i produktionen. 
 

4.6. Kvalitet 
Genom att plåtarna avlastas manuellt okulärbesiktigas de också när de kommer ut från 
lackeringsanläggningen att de är godkända för leverans. 
 
För att plåten ska bli godkänd måste processen kontrolleras kontinuerligt. Sand måste fyllas 
på i behållare så att den aldrig tar slut och färgbehållaren måste bytas innan den är helt tom. 
Temperaturen i ugnen måste också hållas jämn och på rätt nivå. 
 
Operatören ansvarar för att rätt antal plåtar lackeras. Om en plåt kasseras måste pålastaren 
omprogrammeras och en ny plåt lyftas fram från mellanlagret. 
 
Paketering måste sedan ske på bestämt sätt beroende på hur plåten ska transporteras för att 
inte skadas. 

4.7. Ekonomi  
Vid varje färgbyte kasseras 35 liter färg. Denna färg måste skickas till destruktion och kostar 
per liter inklusive destruktion SEK 52,10. Räknat på ett år blir det med i snitt 5,5 färgbyten 
per vecka och med 50 arbetsveckor på ett år 275 färgbyten. Detta ger en kostnad på ungefär 
SEK 500 000 per år i färg och destruktionskostnader. 
 
Varje färgbyte tar ungefär 0,5 timmar och kräver två man vilket ger en kostnad för en 
arbetstimme. Räknat på 275 färgbyten under ett år och med en arbetskostnad på ungefär SEK 
200 per timme blir det ungefär SEK 55 000 per år. 
 
Vid lackeringen hamnar ungefär 35 procent av lacken utanför objekten och blir spillfärg som 
måste tas omhand och skickas till destruering. Denna färg kostar med dagens produktion 
ungefär SEK 603 000 inklusive destruktionskostnader för företaget. 
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5. Framtidsbeskrivning 
I det här kapitlet beskrivs företagets framtidsplaner som de ser ut i dag, 2006. 
Framtidsplanerna ger viktiga förutsättningar för utformning av layout och lackeringssystem. 
Med framtid avses här perioden 2006 – 2007. 

5.1. Produktion 
Produktionsvolymerna ska kunna ökas enligt budget till totalt 700 000 m2 plåt 2006. Den nya 
utrustningen ska 2007 klara av en års produktion på 100 000 lackerade tillbehör med ett skift 
för att sedan kunna utökas med ytterligare ett skift när efterfrågan ökar. 
 
Produkterna ska motsvara kundernas förväntningar i kvalitet och kunna produceras efter 
kundorder. 
 
Den gamla lackeringsanläggningen blir effektivare och får en ökad kapacitet som frigörs när 
tillbehören får en egen lackeringsanläggning. Denna kapacitet används till en ökad produktion 
av lackerad och terrabelagd takplåt. 

5.2. Layout, material- och personalflöden 
En ny utformning av layouten i lokalen behövs för att möjliggöra raka och enkla flöden av 
material och produkter. Layouten ska också göra det lättare för personal att samarbeta och 
överblicka produktionen. 

5.3. Lackeringsanläggningen 
Med en ny anläggning ges möjlighet att nyttja ny teknik. Anläggningen måste kunna 
integreras med tillbehörstillverkningen i tillbehörshallen.  

5.4. Arbetsmiljö 
Arbetsmiljön blir bättre med en ny modern utrustning. De ökade luftutsläppen som en förhöjd 
produktion ger kan den befintliga reningsanläggningen också ta hand om.  
 
Med elektrostatisk målning minskar översprutet och hanteringen av spill blir mindre. 
Färgväxlingen blir i det närmaste automatisk med liten färgkontakt för operatören.  
 
För att åstadkomma bästa möjliga arbetsmiljö måste dock föreskrifterna i AFS 1986:29 om 
sprutmålning följas och för detta särskild säkerhetsutrustning införskaffas. 
 
Det manuella arbetet med pålastning och avlastning av tillbehör tas bort. 
 
Alla operatörer kan utföra samtliga arbetsuppgifter vilket möjliggör en utökad arbetsrotation 
mellan de olika hallarna. 

5.5. Underhåll  
Den nya utrustningen ska vara lätt att underhålla. 
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5.6. Kvalitet 
Produkterna får en bättre kvalitet, Plegel faller bort från sortimentet och ersätts med en bättre 
kvalitet. Detta ger i sin tur mindre reklamationer och nöjdare kunder. Leveranstiderna 
förkortas genom att ett halvfabrikatlager av standardprodukter byggs upp. 

5.7. Ekonomi 
En investering i en ny elektrostatisk anläggning ska ha en pay-off-tid på max 3 år och ett 
stigande kassaflöde. Kapitalvärdet efter 10 år ska överstiga investeringskostnaden. 
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6. Analys av nuläge och framtid 
I detta kapitel beskrivs och analyseras de problem och möjligheter som finns i nuläget och i 
framtiden. Åtgärder för att företaget ska kunna förverkliga sina framtidsplaner diskuteras. 

6.1. Produktion 
Den befintliga lackeringsanläggningen måste utnyttjas maximalt för att klara av den 
budgeterade försäljningen av 700 000 m2. Ytterligare produktionsökning blir möjlig först om 
en nyinvestering görs i en ny lackeringsline. 

6.2. Layout, material- och personalflöden 
Den nuvarande placeringen av lackeringslinen längst bort i lokalen gör att det blir mycket 
korsande materialflöden från tillbehörsavdelningen till lackeringen och tillbaka. Personal 
måste också omfördelas från övriga produktionen för att klara av lackeringen av tillbehör som 
kräver en bemanning av fyra man. Inne i tillbehörshallen är det också mycket korsande flöden 
mellan de olika maskinerna, dataarbetsplatsen och plocklagret. Layouten ger upphov till 
onödigt många och långa transporter. 

6.3. Lackeringsanläggningen 
Svagheter med den befintliga lackeringslinen på Kami är att den är omodern och kräver 
mycket manuellt arbete med tunga lyft. Lackeringsutrustningen är gammal och kräver mycket 
underhåll och omfattande rengöringar för att fungera. Lackeringen av tillbehör är också 
mycket personalkrävande och hanteringen av tillbehören till och från lackeringshallen 
tidskrävande. Färgbytena är omständliga och tar lång tid. Det är också mycket färg som går 
till spillo vid färgbyten. Av färgen som sprutas ut i sprutboxen hamnar hela 35 procent utanför 
plåten och blir spillfärg som måste tas omhand och skickas till destruering. 
 
Valet av appliceringsmetod i den nya anläggningen blir elektrostatisk applicering. Det 
reningssystem som finns idag klarar också av att rena luften från ytterligare en anläggning så 
miljökraven kan uppfyllas. 
 
För att kunna uppfylla kraven som ställs på produkten avseende finish, kulör, livslängd och 
klimattålighet är det bästa alternativet att välja samma lösningsmedelsbaserade färg som 
används i nuläget. Den är utprovad och uppfyller de krav som ställs. De tekniska och 
ekonomiska riskerna med att övergå till en annan typ av färg som inte är utprovad bedöms för 
stora. Det har visserligen gjorts försök med pulverfärg med bra resultat men endast i liten 
skala. Med pulverfärg kommer processen också att bli lite annorlunda med en längre 
produktionslina. 
 
Fördelarna med elektrostatisk målning är flera, dels interna men också externa förbättringar. 
Till de interna kan räknas bättre utnyttjandegrad av färgen och minskad färgåtgång vilket 
också ger lägre destruktionskostnader när det blir mindre översprutning. Med automatisk 
färgväxling blir det också mindre spill vid färgbyte och kortare stopp i produktionen. En 
billigare råvara som inte är förlackerad utan endast primerbelagd kan användas tack vare den 
omslagseffekt som elektrostatisk målning ger. Detta ger i sin tur minskade kostnader för 
plåtspill tack vare billigare råvara och säkrare process. När allt tillverkas av samma råvara, 
primer belagd stålplåt, minskar också behovet av råmaterial på lager. Endast ett 
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ursprungsmaterial i två olika bredder på coilsen behövs, jämfört med tidigare sju olika färger 
av varje bredd. 
 
De externa förbättringarna blir att kortare leveranstider kan erbjudas. Genom att ett 
halvfabrikatlager byggs upp kan snabb produktion mot kundorder genomföras vilket 
möjliggör snabba leveranser. En förbättrad kvalitet åstadkoms också med ett jämnare 
färgskikt och färgomslag runt kanterna. Kunderna erbjuds en bättre kvalitet till ett bra pris, 
PlusPlegel ersätter Plegel. 
 
En ny produktkvalitet på tillbehören, ett mellanting mellan Plegel och PlusPlegel kommer att 
introduceras och ersätta dessa. Detta blir möjligt när elektrostatisk sprutlackering används. Då 
kan lackeringen också göras på endast primerbelagd stålplåt. 

6.4. Arbetsmiljö 
Arbetsmiljön kan göras bättre genom att bygga in delar av produktionsutrustningen och 
automatisera avlastningen. Kontinuerlig städning skulle ge en bättre arbetsmiljö. 

6.5. Underhåll 
Förebyggande underhåll skulle minska antalet oplanerade stopp och haverier. 

6.6. Kvalitet 
Kvaliteten är beroende av flera faktorer som skulle kunna kontrolleras automatiskt som brist 
på sand eller färg. Om processen görs säker behövs ingen okulärbesiktning. 

6.7. Ekonomi 
Övergången till primerbelagd råvara som är SEK 2 billigare per m2 och elektrostatisk teknik 
med lägre färgförbrukning skulle ge minskade kostnader från första året, uppskattningsvis ca 
SEK 105 000 i billigare råvara och SEK 1 137 000 i färgbesparing per år. 
Destruktionskostnaderna skulle också minskas väsentligt, uppskattningsvis ca SEK 45 000 
per år. 
 
Den nya anläggningen skulle kunna bemannas av endast en person istället för fyra i den 
gamla vilket skulle ge stora besparingar i personalkostnader, uppskattningsvis ca SEK 1 125 
000 per år. Med automatiserad färgväxling skulle de personalkostnader som uppstår vid 
färgbyte försvinna. Dessa minskade kostnader beräknas till ca SEK 55 000. 
 
Kapacitet i den gamla lackeringsanläggningen skulle frigöras när tillbehören får en egen 
lackeringsline. 
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7. Krav och värderingsfaktorer 
Eftersom målningsanläggningen ska integreras med ett befintligt produktionssystem består 
kraven både av funktionskrav och specifika lösningskrav. I detta kapitel har kraven 
grupperats och sammanställts till värderingsfaktorer som senare används vid utvärdering av 
den valda och föreslagna lösningen. Krav har i möjligaste mån kvantifierats. 

7.1. Produktion 
Produktionskraven är baserade på den budgeterade försäljningsökningen och antal av de olika 
artiklarna efter hur fördelningen har varit föregående år. Nockpannor utgör 45 % av totala 
förbrukningen. 
 
Tabell 1. Storlek och produktionsfördelning på olika tillbehör. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funktionskrav för produktionen: 
• Lackering och terrabeläggning av olika taktillbehör av storlek enligt tabell1, 

med viss modellvariation efter kundönskemål. 
• Råvara, primerbelagd stålplåt av 0,50 eller 0,85 mm tjocklek. 
• Lackering i sju olika färger med och utan sand, 50 procent svart, 20 procent 

röd, 11 procent grå, 8 procent ljusröd, 7 procent brun, 5 procent grön och 
mindre än 1 procent blå.  

• Utrustningen ska placeras i tillbehörshallen, betonggolv och plåt väggar, cirka 
6 meters takhöjd. 

• Utrustningen ska klara av en produktion av 100 000 stycken tillbehör med en 
ungefärlig fördelning per skift och år enligt tabell 1 ovan. 

• Batchstorlek, 50 stycken tillbehör/pall. 

Tillbehör Längd 
mm 

Bredd 
mm 

Budgeterad 
produktion 
2007 

Råvaru-
åtgång 
av plåt i 
m2/st 

Total 
förbrukning 
av plåt i m2 

Nockpanna 
 2000 265 45 000 0,67 30 150 

Nockplåt 400 
 400 310 12 000 0,16 1 888 

Vindskiva 3 
 2000 193 11 000 0,59 6 490 

Fotplåt 4 
 2000 125 9 000 0,39 3 540 

Fotplåt 3 
 2000 155 9 000 0,39 3 540 

Vindskiva 1 
 2000 137 7 000 0,39 2 753 

Ståndskiva 
 2000 249 5 000 0,59 2 950 

Vinkelränna 
 2000 240 2 000 0,59 1 180 

   100 000  52 491 
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7.2. Layout, material- och personalflöden 
Den nya lackeringsanläggningen för tillbehör bör placeras i närheten av nockpannelinen med 
möjlighet till automatisk direktöverföring av nockpannor därifrån till terralinen och i närheten 
av plocklagret och paketeringen för snabb transport av färdiga tillbehör dit till från terralinen. 
 
Aktiviteter och maskinoperationer som har starkt samband eller ska utföras efter varandra bör 
ligga nära varandra. En layout som medger effektiva flöden eftersträvas med om möjligt 
också automatisk avlastning av tillbehören. 
 
Layouten ska också förenkla kommunikationen mellan tillbehörstillverkningen och 
paketeringen och mellan paketeringen och logistikavdelningen. 

 
För att kunna integrera den nya linen med den befintliga tillbehörsutrustningen i 
tillbehörshallen och övriga funktioner som plocklager, utlastning, verkstad och truckgarage 
måste en kravspecifikation med avseende på utrymme, golvets bärighet samt 
serviceutrustning upprättas för dessa funktioner. 
 
Kravspecifikation tillbehörstillverkningen: 
Ytbehov: erforderlig ungefärlig yta för följande utrustning: 
Nockmaskin (blå), Rollset, 7x2m 
Kantpress (grön), Promecam Luna, 2,5x3 m 
Kantvik (röd), Örestads maskiner, 4x2,5 m 
Slittmaskin(blå), Luna 7x2 m med tillhörande coilshållare 
Laganautomater 2x2 m, mellan maskin och hållare cirka 3 m 
Till slittmaskinen styrpulpet med dator 1x2 m 
Beslagsmaskin (blå-grön), Belano maskin AB RAS, 3x5 m 
Lagerplats för coils cirka 3x3 m 
Container för plåtåtervinning, brännbart och kartongpapper, åtkomlig för truck 
Plåtklipp (orange), Cidan Celtic maskin AB, 2x 1,5 m, används av verkstadspersonalen 
Ställ för färdiga pallar tillbehör, ställ för planplåtar och andra ”halvfabrikat”. 
Datorarbetsplats: 2x3 m. 
Takhöjd: 6 m med möjlighet till taktravers. 
Golv: som tål belastning av ovanstående maskiner. 
Serviceutrustning: elförsörjning och datakommunikation.  
 
Kravspecifikation plocklager och utlastning: 
Ytbehov: plocklager kan minskas i förhållande till befintlig utformning, paketeringsplats för 
två paketerare (totalt ungefär 175 m2). 

Datakommunikation och el. 

Placering i nära anslutning till port. 

Närhet till transport- och produktionsplanerare och tillbehörstillverkningen. 

Kravspecifikation verkstad: 
Ytbehov: 7x7 m 

Utrymme för reservdelar och maskiner. 

Utrymme för dataplats. 
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Datakommunikation, el, och tryckluft. 

 
Kravspecifikation truckgarage: 
Ytbehov: plats för tre truckar och en skurmaskin, 10x4 m. 
Speciell elförsörjning. 

7.3. Lackeringsanläggningen 
• Driftsäkerhet (funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet). 
• Kapacitet: produktionsvolym 100 000 stycken tillbehör, av dessa cirka 50 

procent nockpannor per skift och år. 
• Linehastighet 6 m/min. 
• Flexibilitet, möjlighet att öka produktionsvolym. 
• Snabb omställning vid byte av produkt. 
• Miljövänlig. 
• Lätt att växla färg. 
• Elektrostatisk våtlackering med lösningsmedelsbaserad lackfärg. 
• Applicering med automatsprutning i sprutbox. 
• Lackhärdning vid förhöjd temperatur i ugn. 
• Flash off zon och avkylning. 
• Separat rum för färgförvaring. 

7.4. Arbetsmiljö 
• Användarvänlig, bra människa-maskin gränssnitt. 
• Bästa ergonomi, arbetsmiljö. 
• Möjlighet till arbetsrotation. 
• Skydd och säkerhet. Elsäkerhet enligt AFS 1986:29. 
• Ventilationsutrustning, installationer och utrustningar ska uppfylla kraven i 11 

§ AFS 1986:29. 
• Anslutning till befintlig reningsanläggning av frånluft. 

7.5. Underhåll 
• Lätt att underhålla och rengöra. 

7.6. Kvalitet 
• Skikttjocklek i torrt tillstånd 30-35 μm för PlusPlegel och 60 μm för 

TerraPlegel. 
• Kulören ska vara stabil och motsvara den som fastställts av likare. 
• Duglighet, ett mått på kvalitet. 30 års rostskyddsgaranti på TerraPlegel och 

PlusPlegel. Garanterad täthet mot väder-påverkan i 15 år. 

7.7. Ekonomi 
Den nya lackeringsanläggningen ska vara återbetald inom tre år för att anses som lönsam. 
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7.8. Sammanfattning kravspecifikation och utvärderingsfaktorer 
Kapaciteten i den nya lackeringsanläggningen ska vara 100 000 tillbehör per år vid ett skift. 
Färgen på produkterna ska ha en skikttjocklek i torrt tillstånd på 30-35 μm för PlusPlegel och 
60 μm för TerraPlegel. Kulören ska vara stabil och motsvara den som fastställts av likare. 
Den ska också ge ett rostskydd på TerraPlegel och PlusPlegel som håller i 30 år och en 
garanterad täthet mot väder-påverkan i 15 år. 
 
Närhet till nockpannelinen är mycket viktigt eftersom den produkten står för nästan 50 
procent av produktionen. Maskinerna måste också vara lättillgängliga för att arbetet ska 
kunna utföras effektivt och på ett ergonomiskt riktigt sätt. Truckar måste också obehindrat ta 
sig fram där så behövs och maskinerna måste vara lättillgängliga för underhåll. 
 
Korta material- och produkttransporter, enkelt materialflöde, inga korsande och motriktade 
flöden, närhet till plocklager och paketering och plats för mellanlagring är inte lika viktiga 
men effektiviserar produktionen och gör det mera lättarbetat. 
 
Att ha överblick över hela verksamheten är bra men inte nödvändigt. 
 
I tabell 2 sidan 32 finns valda utvärderingsfaktorer med för att utvärdera den valda och 
föreslagna lösningen. 
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8. Utvärdering av layoutalternativ 
I det här kapitlet presenteras de två förslag som tagits fram och bedömts med hjälp av 
utvärderingsfaktorerna. Förslag 2 är en utveckling av förslag 1 genom förändring av 
lackeringsanläggningens utformning. 
 
I de båda förslagen har väggen mellan plocklagret och tillbehörstillverkningen som inte är 
bärande tagits bort för att möjliggöra en bättre planlösning med kortare och enklare 
transporter till plocklager och paketering. Detta ger också en bra översikt över hela lokalen 
och gör det lättare för personalen att samarbeta. 
 
Förslag 1: Rak lackeringslinje. 

  
Bild 4. Principskiss över den nya linen och dess placering i produktionslayouten 
 
I det här förslaget har den nya lackeringslinen som den såg ut på ritningen från leverantören 
(Tervento Engeneering AB) placerats in i tillbehörshallen. Linjen är 30 meter lång och måste 
därför placeras efter bortre väggen för att inte blockera flödet i hallen. Nockmaskinen och 
slittmaskinen måste också placeras längst ner i lokalen där taktraversen med lyfthjälpmedel 
finns. De övriga maskinerna placeras så nära som möjligt föregående produktionssteg. 
Transporten av färdigtillverkade nockpannor till lackeringslinen sker med truck. 
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Förslag 2: Vinklad lackeringslinje. 

 
Bild 5. Principskiss över en vinkling av den nya linen och dess placering i 
produktionslayouten 
 
I det här förslaget blir flödena kortare och produktionen effektivare genom att utformningen 
av lackeringslinen har förändrats. Den har vinklats efter flash-off zonen så att tillbehören går 
på tvären igenom ugnarna och avkylningen. På så sätt kan linen också kortas av något. Detta 
ger en effektivare line som går bättre att integrera med övriga funktioner. Lackeringslinen kan 
placeras direkt efter nockpannelinen vilket möjliggör direktöverföring med hjälp av en 
plockrobot till lackeringsanläggningen. De övriga färdigtillverkade tillbehören som ska 
transporteras till lackeringslinjen får en kortare transportväg än i förslag 1. 
 
De färdiga produkterna från lackeringsanläggningen kommer också närmare paketering och 
utlastning. 
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Tabell 2.Värdering av de två layoutförslagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Förslag 2 som är en utveckling av förslag 1 får totalt 11 poäng mer än förlag 1. Närheten till 
nockpannelinen som är mycket viktig uppfyller förslag 2 mycket bra. Därför har layoutförslag 
2 utgjort basen för fortsatt utredningsarbete beträffande förväntade resultat. 

Utvärderings-
faktorer 

Vikt Krav- 
upp-
fyllelse

Förslag 
1 

Krav-
upp-
fyllelse

Förslag 
2 

Max 
poäng 

Närhet till 
nockpannelinen 3 3 9 5 15 15 
Lättillgänglighet 
till maskinerna 
för operatören 

3 4 12 4 12 15 

Tillräckliga 
manöverytor för 
fordon 

3 4 12 4 12 15 

Lättåtkomliga 
maskiner för 
underhåll 

3 4 12 4 12 15 

Korta material 
och produkt-
transporter 

2 4 8 5 10 10 

Enkelt 
materialflöde, 
inga korsande 
och motriktade 
flöden 

2 4 8 4 8 10 

Närhet till 
plocklager och 
paketering 

2 4 8 5 10 10 

Plats för 
mellanlager 2 4 8 4 8 10 
Överblick över 
hela 
verksamheten 

1 4 4 5 5 5 

Summa   81  92 105 
Procent av max 
poäng   77 %  88 % 100 % 

Viktning 
1 =minst viktigt 
2 =mindre viktigt
3 =viktigast 
 
 
Kravuppfyllelse 
1 = mycket dåligt 
2 = dåligt  
3 = tillräckligt  
4 = bra  
5 = mycket bra 
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9. Förväntade resultat med ny lackeringsanläggning 
I detta kapitel presenteras de förväntade resultat som en investering i en separat 
lackeringsanläggning skulle få med ovan valt layoutförslag. 

9.1. Produktion 
En separat lackeringsanläggning för tillbehör gör det möjligt för den gamla anläggningen att 
effektivisera sin produktion. Den kapacitet som frigörs möjliggör en produktionsökning med 
35 procent för plåtlackering. Motsvarande ökning av tillbehören kan då ske i den separata 
lackeringslinen för tillbehör. 
 
Det blir mindre spill av färg, enklare rengöring, lättare att planera produktionen och färre 
stopp. Bemanningen kan också minskas. 
 
Genom arbetsrotation mellan den nya och den gamla anläggningen lär sig alla den nya 
tekniken och tillbehörstillverkningen eftersom den och lackeringsanläggningen kommer att 
skötas av två operatörer tillsammans. 

9.2. Layout, material- och personalflöden 
Det blir effektivare flöden och bättre logistik i lokalen genom den nya layouten. 
Trucktransporterna till och från den gamla terraanläggningen försvinner och gör det möjligt 
att oftare hålla porten dit stängd. Det blir också öppnare och ljusare med en bättre översikt 
över material och personalflödena. Personal som har ett nära samarbete kommer närmare 
varandra. Paketeringen och utlastningen kommer närmare kontorsavdelningen. 
Placeringen av en separat lackeringsanläggning för tillbehör i tillbehörshallen skulle bidra till 
en effektiv produktion av terratillbehör med raka korta flöden av material och färdiga 
produkter. 
 
Närheten mellan plocklager och logistikavdelning blir också större liksom närheten mellan 
tillbehörstillverkningen och plocklagret vilket förenklar kommunikationen och underlättar 
samarbetet. 
 
Genom övergången till primerbelagd råvara behövs endast två coils i lager, en bred och en 
smal istället för sju av varje bredd. Detta gör att ytan för coilslager kan minskas betydligt. 

9.3. Lackeringsanläggningen 
En ny lackeringsanläggning med ny teknik och högre automationsgrad kan bemannas av en 
operatör. Den appliceringsmetod som används blir elektrostatisk sprutmålning och färgen som 
väljs lösningsbaserad färg, likadan som använts tidigare. Automatisk färgväxling möjliggör en 
flexiblare produktion. Eftersom pålastning och avlastning sker automatiskt är det endast 
framkörning och borttransport av färdiga varor som behöver göras. 

9.4. Arbetsmiljö 
I och med att ny teknik införs måste också alla operatörer få utbildning. När alla är utbildade 
blir det också möjligt med större arbetsrotation, vilket är bra både för personal och för 
företaget. Det ger ett mer varierat arbete samtidigt som det gör företaget mindre sårbart om 
någon är sjuk. 
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Det blir bättre arbetsmiljö när på- och avlastningen automatiseras och mindre direktkontakt 
med färg och lösningsmedel genom automatisk färgväxling. 

9.5. Underhåll 
I den nya anläggningen blir det endast ca18 procent översprut av färg vilket gör den lättare att 
rengöra. Det är dock viktigt att göra kontinuerliga kontroller av utrustningen så att den inte 
blir täckt av färg som förhindrar jordning. 
 
Minskat underhåll med en ny anläggning och mindre rengöring av den gamla. 

9.6. Kvalitet 
Bättre kvalitet på produkterna och nöjdare kunder förväntas. 

9.7. Ekonomi 
I en ny elektrostatisk separat lackeringsanläggning för tillbehör med automatisk färgväxling 
beräknas färgförbrukningen minska genom 50 procent mindre översprut från dagens 35 
procent till ca 18 procent och genom 90 procent mindre färgåtgång vid färgväxlingen. I och 
med mindre spill blir det minskade destruktionskostnader och en tidsbesparing på mer än 75 
procent i rengöringstid. Den totala färgbesparingen beräknas bli SEK 1 137 000 och 
destruktionskostnaderna minskas med SEK 45 000 vid en produktion av 100 000 tillbehör. 
 
Den nya anläggningen kommer att kunna skötas av en operatör istället för fyra idag vilket ger 
en besparing av personalkostnader motsvarande tre årsanställda och en minskad kostnad på ca 
SEK 1 125 000. 
 
Vid varje färgbyte i den gamla anläggningen åtgår dessutom en halvtimme för två man vilket 
ger ytterligare besparing av personalkostnader på SEK 55 000. 
 
Billigare råvara, primerbelagd stålplåt, kan användas istället för lackerad och därmed sparas 
SEK 2 per m2. Totalt ger detta vid en produktion av 100 000 tillbehör SEK 105 000. 
 
Det blir också högre kvalitet på produkterna, Plegelkvalitén försvinner och ersätts med 
PlusPlegel. Detta ger också ökade intäkter om lika stor volym säljs. Hur stor denna 
intäktsökning blir beror på vilket pris produkterna kan säljas för. 
 
Genom en 35-40 procent högre produktionskapacitet i den gamla linen kan en volymökning 
av lackerad plåt åstadkommas som i sin tur ger ökade intäkter.  

9.8. Sammanfattning resultat 
Investeringen kommer att ge inte bara mycket goda ekonomiska resultat som går att räkna i 
kronor utan också en förbättring av arbetsmiljön och bättre arbetsförhållanden med rotation 
mellan de olika operatörerna i produktionen.  
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Tabell 3. Ekonomisk översikt över olika kalkylresultat. 
 
Produktion, antal 
tillbehör 

Investering, 
SEK 

Besparingar 
per år i SEK 

Ungefärlig 
pay-off-tid 

Kapitalvärde 
beräknat på 
10 år 

Kassaflöde i 
SEK efter 
10 år 

25 000 2 640 000             1 032             3 år   3 701 000      7 680 000
50 000 2 640 000             1 511             2 år   6 644 000      12 470 000
100 000 2 640 000             2 467             1 år 12 519 000    22 030 000

 
Se bilaga 1-3 för kompletta kalkyler. 
 
Investeringen är lönsam med ett kapitalvärde som överstiger investeringsbeloppet efter 10 år i 
samtliga produktionsutfall som räknats med. Ökningen av kassaflödet visar också på en god 
lönsamhet. Med kassaflöde menas här hur mycket pengar investeringen genererat efter 10 år 
efter det att investeringen är gjord. Även om investeringskostnaden skulle uppgå till tre 
miljoner blir pay-off-tiden två år vid en produktion av 50 000 tillbehör och vid en produktion 
av 100 000 tillbehör får investeringskostnaden gå upp till 5 miljoner innan pay-off-tiden blir 
mer än två år. 
 
I kalkylerna har ingen hänsyn tagits till att svinnet och materialkostnaden i och med detta kan 
minskas. Produktionen kan också planeras bättre vilket också ger större lönsamhet. 
 
En nyinvestering kan bidra till att stärka Kami:s marknadsposition genom att kortare 
leveranstider och bättre produkter kan erbjudas kunderna. Färgväxlingar kan ske oftare utan 
några större kostnader. 
  
En kalkylränta på 10 procent har använts för att täcka de osäkerheter som investeringen har. 
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10. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet och vilka konsekvenser det skulle få för företaget med 
avseende på produktion med ny teknik, arbetsmiljö, ändrad personalorganisation och 
framtida utveckling. Förslagets validitet och reliabilitet har också diskuterats liksom 
projektets måluppfyllelse.  
 
Att satsa på en separat tillbehörsterra ser jag som en nödvändighet för att företaget ska kunna 
expandera och klara av en större produktion. Det skulle inte heller kräva någon utökning av 
arbetskraften. 
 
Prover har tidigare gjorts i den gamla linen med elektrostatisk sprutmålning som visat på 
mycket goda resultat på produkten. Sprutboxarna och linen är dock inte anpassad för den 
elektrostatiska tekniken utan skulle behöva byggas ut för att klara detta. En sådan 
ombyggnation skulle bli för omfattande och kostsam eftersom produktionen då också skulle 
bli stillastående, vilket resulterade i att någon investering aldrig blev av när alternativet 
utreddes tidigare. 
 
Genom en separat lackeringsanläggning för tillbehör skulle företaget få möjlighet att pröva på 
ny teknik, elektrostatisk målning, i mindre skala och utvärdera vad som ska göras med den 
befintliga lackeringsanläggningen som också måste åtgärdas på något sätt inom en snar 
framtid. Utrustningen är gammal, kräver mycket underhåll och är personalkrävande med 
manuell avlastning av stora tunga plåtar. Arbetsmiljön är inte heller den bästa. En förstudie av 
en ny lackeringsanläggning för takplåt bör göras för att kunna utnyttja fördelarna med 
elektrostatisk målning fullt ut. 
 
Om Kami i framtiden väljer att övergå till elektrostatisk målning även där krävs en 
uppbyggnad av en helt ny linje. Den nya linjen för lackering av takplåt kan byggas upp i en 
utbyggnad av fabrikslokalen samtidigt som den gamla linen kan vara igång som vanligt under 
uppbyggnaden. Verkstaden kan sedan flyttas till hallen där gamla terraanläggningen står idag 
och få en centralare och större plats vilket den behöver för sin verksamhet. 
 
Det är inte heller förrän då när takplåten också kan tillverkas av primerbelagd stålplåt som de 
verkliga vinsterna med ett minskat råvarulager kan uppnås. En uppbyggnad av ett 
halvfabrikatlager av färdigpressad olackerad plåt blir då också möjligt vilket skulle resultera i 
snabbare leveranstider. 
 
Valet av färg har diskuterats, och för och nackdelar har vägts mot varandra. Eftersom den färg 
som används idag är utprovad och uppfyller de garantier som Kami efterfrågar och ger till 
sina kunder är det bäst att fortsätta med samma färg. Då kan man också använda sig av 
beprövad teknik vid sandpåläggning. Kami har tidigare gjort prov med vattenbaserad färg, 
men där stött på andra problem. Att använda sig av pulverfärg skulle också innebära en ny 
teknik och en längre tillverkningsline med ugn för uppvärmning av pulvret innan sanden 
läggs på och ytterligare en ugn efter sista färgsprutningen för smältning av pulvret och 
härdning av färgen. 
 
Genom att integrera tillbehörslackeringen i tillbehörshallen försvinner trucktrafiken fram och 
tillbaka genom plegelhallen till gamla terraanläggningen. Samtidigt föreslår jag att också 
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verkstaden och truckgaraget behålls kvar på sina platser i fabriken och plocklagret med 
paketeringen flyttas närmare kontorslokalerna där produktionsplaneraren, inköparen och 
exportadministratören sitter. Detta skulle ge en layout där de som behöver ha nära kontakt 
med varandra kommer närmare varandra. 
 
I övrigt är det relativt enkla förändringar och ombyggnationer som inte ger upphov till några 
stora investeringar. Layoutförändringen tar bort onödigt spring och korsande material- och 
personalflöden och ger också en öppnare och ljusare planlösning utan mellanväggar. 
 
Bättre ordning och reda i produktionslokalen kan fås genom att rutiner för kontinuerlig 
städning införs. 
 
Det finns många möjligheter till förbättringar genom att identifiera problem och att mäta 
dessa, till exempel spillet. Genom att mäta någonting kan det förbättras. 
 
Produktionsuppgifterna i kalkylerna bygger på siffror från 2005 års försäljning. Fördelningen 
på de olika tillbehören kan säkert variera liksom fördelningen på olika färger. Hur den nya 
produkten som blir ett mellanting mellan Plegel och PlusPlegel tas emot av marknaden är inte 
heller undersökt. Den nya produkten måste kunna säljas till ett för marknaden attraktivt pris. 
Tendenserna är att terraprodukter ökar vilket skulle ge ökade intäkter. 
 
Besparingarna i färg som tas upp i kalkylerna bygger på uppskattningar av hur stor del av 
förbrukningen som åtgår till lackering av tillbehör i den gamla anläggningen. Eftersom denna 
inte är uppmätt måste hänsyn till detta tas när kalkylerna granskas. 
 
Motsvarande kapacitet kan inte heller legoköpas. Därför kan inte heller investeringskostnaden 
jämföras med legoköp. 
 
Det finns en osäkerhet med att övergå till en ny teknik. Den måste introduceras för personalen 
på ett bra sätt för att skapa acceptans. Personalen måste också få nödvändig utbildning. 
Operatörerna i produktionen kan sedan rotera mellan arbetsstationerna. En övergång till 
elektrostatisk sprutmålning även för takplåtlackering skulle dock bli lättare om tekniken redan 
provats på och operatörerna lärt sig tekniken. Implementeringen av den nya 
lackeringsanläggningen för takplåt kommer då att gå mycket lättare. 
 
Om investeringen blir av beror på Kami:s utveckling och ledningens värdering av 
investeringen. Kami måste först visa att allt som nuvarande utrustning klarar av att producera 
går att sälja. Först då ger koncernledningen klartecken för en investering, men då gäller det att 
vara beredd och ha utarbetat ett bra förslag tillsammans med maskinleverantörer på hur en 
anläggning skulle kunna se ut och ha en tidplan klar för hur projektet kan realiseras. All 
berörd personal måste engageras i framtagandet av förslaget för att det ska bli så bra som 
möjligt. 
 
Genom att presentera ett investeringsförslag med en kort pay-off-tid och god lönsamhet, 
också med dagens produktionssiffror, kan kanske en investering bli av i vilket fall som helst. 
Om företaget har för avsikt att fortsätta sin produktion i Kalix behöver investeringar göras i 
nya utrustningar. 
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Målet med projektuppgiften var att göra en förstudie av en separat lackeringsanläggning för 
tillbehör och presentera ett layoutförslag där anläggningen på bästa sätt integrerats med övriga 
produktionen som företaget kan jobba vidare med och att upprätta en kalkyl för investeringen 
där företaget kan utvärdera olika utfall. Sammantaget anser jag att målet är uppfyllt. 
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11. Rekommendation 
I detta kapitel finns rekommendationer för hur företaget bör gå vidare med det utvalda 
förslaget. 
 
Utredningen har visat på att en investering i en separat tillbehörsterra skulle göra det möjligt 
för Kami att öka sin produktion enligt budget. Investeringen skulle bidra till en bättre och 
säkrare arbetsmiljö för personalen samt mindre trucktrafik och mindre korsande flöden. Den 
skulle också göra det lättare för företaget att tillverka direkt mot order och höja kapaciteten i 
den gamla lackeringsanläggningen så att den håller jämna steg med plegelpressarna. Order på 
enbart tillbehör skulle lätt kunna utföras utan hänsyn till plåtlackeringen. En flexiblare 
produktion skulle uppnås. 
 
Anläggningen skulle kunna integreras på ett bra sätt i tillbehörshallen samtidigt som befintliga 
tillbehörsmaskiner, plocklager och paketering också skulle flyttas för att få ett optimalt flöde i 
lokalen. 
 
Jag rekommenderar därför ledningen att fortsätta arbetet med förslag 2 och ta fram en teknisk 
kravspecifikation för att kunna ta beslut om projektering av och investering i en lackerings-
anläggning för tillbehör under 2006/2007 och sedan planera för en utbyggnad av lackerings-
hallen och en investering i en ny elektrostatisk lackeringsanläggning för takplåt där för att 
klara av ytterligare produktionsökningar till 2008/2009. 



    

 40

Referenser 
 
Litteratur 
 
Phillips, E. J. (1997) Manufacturing plant layout, SME Dearborn. ISBN 0-87263-484-1. 
 
Johansson, B., Nord, C. (1999) Nyanskaffning av produktionssystem- mer än bara inköp, 
Elanders svenskt tryck AB, Surte, IVF-skrift 99827, Institutet för verkstadsteknisk forskning 
och LCP Consultants. 
 
Björnland, D., Persson, G. och Virum, H. (2003) LOGISTIK för konkurrenskraft - ett 
ledaransvar.  Författarna och Liber AB, Wallin & Dahlholm Boktryckeri AB, Lund. ISBN 
91-47-06491-9. 
 
Iverfeldt, E., KI, Jutengren, K., SP, Österberg, L., IVF. (1995) INDUSTRIELL LACKERING, 
Handbok för val av miljöanpassade processer. Produktion Ateljen IVF, Anita Eknestedt, 
Mölndal.  
 
Kinnander, A. (1996) Konsten att driva investeringsprojekt, Handbok för verkstadsföretag. 
Författaren och Förlags AB Industrilitteratur, tryckt hos tabs, tryckeri ab, småland. ISBN 91-
7548-394-7. 
 
Quest Worldwide. (2001) Verktyg för lean production, utgivning Göteborg: Lean Enterprise 
Institute; Godalming. 
 
ASS (1986), AFS 1986:29, Arbetsmiljöverkets föreskrift om sprutmålning. 

 
Bergman, B., Klefsjö, B. (2001) Kvalitet från behov till användning. Studentlitteratur Lund. 
ISBN 91-44-01917-3. 
 
Persson, I., Nilsson, S-Å. (1999) Investeringsbedömning. Författarna och Liber AB, ISBN 91-
47-04393-8. 
 
Internet 
 
http://www.prevent.se/  Kemiguiden 
 
http://www.av.se/  Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
 
http://www.trilack.com/  Trilack Finishing AB 2006 
 
http://www.ivf.se/  Industriforskning och utveckling AB 
 
 
Leverantör 
http://www.tervento.se/  Tervento Engeneering AB, Burträsk. 

http://www.prevent.se
http://www.av.se
http://www.trilack.com
http://www.ivf.se
http://www.tervento.se


    

 41

 

 

Bilaga 1: Investeringskalkyl för en separat lackeringsanläggning för tillbehör med en 
produktion av 25 000 tillbehör. 

 
Bilaga 2: Investeringskalkyl för en separat lackeringsanläggning för tillbehör med en 
produktion av 50 000 tillbehör. 

 
Bilaga 3: Investeringskalkyl för en separat lackeringsanläggning för tillbehör med en 
produktion av 100 000 tillbehör. 
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