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EXAMENSARBETE 
Utvärdering av effektiviseringsförslag E-line 

Mikael Edoff 
 

Sammanfattning 
Vid E-lines pressline på Pressfabriken hos Saab Automobile AB produceras idag 
sammanlagt 90 st olika artiklar (43 st med enkel- och 47 st med dubbelupplägg). 
Dubbelupplägg innebär i detta fall att det produceras både vänster- och högerdetaljer vid 
samma tillfälle ur verktyget.  

Av de 47 dubbeluppläggen packas idag 2/3 med hjälp av 2 personer, vilka måste vara 
närvarande vid packstationen under hela körtiden. Det närmaste halvåret planeras det 
för ytterligare 7 st dubbel- och 7 st enkelupplägg utöver de nuvarande 90 st artiklarna. 
Denna förstudie är ett led i att hitta ett sätt att kunna packa samtliga detaljer som 
tillverkas vid E-line med endast en operatör bunden till packstationen.  

Arbetet har bedrivits genom att i första hand fokusera på 6 st av de artiklar som kräver 
dubbelbemanning vid packstationen, eller är ansträngande för operatören att paketera. 

Både hur en såkallad ”packning löst i emballage” skall genomföras rent praktiskt och 
hur detta kommer att påverka Karossfabriken har noggrant studerats. Avsikten är att det 
inte skall generera nämnvärt extra arbete hos någon av de inblandade stationerna i 
detaljens hela flöde. 
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DEGREE PROJECT 
Evaluation of efficiency enhancement E-line  

Mikael Edoff 
 

Summary 
Today at the E-line press line at Saab Automobile in Trollhättan, 90 different types of 
articles are produced (43 single and 47 double lay-ups). A double lay-up, in this case, 
means the production of a right-hand side and a left-hand side part in the same tool and 
at the same time. 

Out of the 47 double lay-ups, two thirds are packed by two persons who have to be at 
the packing station the whole time it is running.  

In the next six months, there are plans to extend the production with seven single and 
seven double lay-ups. This pilot study is one step towards finding a possibility to pack 
all of the details at E-line by just using one person at the packing station. This study has 
focused on six of the 47 double lay-ups, which require double manning at the packing 
station, or are especially demanding for the operator to pack. 

Both how so-called “loose packing” could be carried out, and how this affects the body 
shop have thoroughly been studied. The intention is not to generate substantial extra 
efforts by any person or on any station during the steps of the production cycle. 
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Förord 

Detta examensarbete har utförts på Produktionsteknik avdelningen i Pressfabriken på 
Saab Automobile AB Trollhättan, under perioden 17 januari till 25 mars, 2005. Arbetet 
motsvarar 10 poäng (C-nivå) vid Maskiningenjörsutbildningen med inriktning 
produktionsteknik vid högskolan Trollhättan/Uddevalla i Trollhättan. 

Jag vill härmed tacka samtlig berörd personal på Pressfabriken. Under de tre 
arbetsperioder som genomförts vid Pressfabriken har jag blivit mycket väl bemött och 
omhändertagen. Ett särskilt tack vill jag framföra till Håkan Widlöf som möjliggjort 
detta examensarbete och till min handledare Mats Liberg som hjälp mig i stort och smått 
under arbetets gång. 

Trollhättan 25 mars, 2005 

Mikael Edoff 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Pressfabriken på Saab har som ett led i Kaizens produktivitetshöjande åtgärder, vilka 
används inom företaget, beslutat att genomföra en förbättringsåtgärd vid E-lines 
presslina. Det har väckts en ide om att försöka rationalisera paketeringsprocessen vid 
linen genom att en operatör skall kunna utföra samtliga packningar som sker vid 
pressen.  

Vinsterna av att använda sig av en operatör vid samtliga paketeringsarbeten beräknas bli 
bland annat minskade arbetsskador genom mindre lyftande av detaljer. Detaljerna skall i 
så stor utsträckning packas löst i emballage med endast lite mindre justeringar utförda 
av operatören. Delarna kommer att transporteras via magnetband, glidplåtar eller 
liknande till sin plats i emballaget istället för som idag med handkraft.  

Vidare kommer förbättringsåtgärden att generera att en operatör per arbetsskift kan 
komma att användas till andra befattningar inom Saab Automobile AB. Härmed skulle 
företaget totalt sett kunna spara in på två tjänster vid E-line pressen i Pressfabriken.  

1.1.1 Bums (Belastningsergonomisk Utvärderingsmall Saab)  

Saab använder sig idag av ett system kallat Bums vid utvärdering av olika belastnings 
arbetsuppgifter. Bums är en belastningsergonomisk utvärderingsmall och används för 
att minska arbetsskador hos arbetsstyrkan. Tillsammans med personal från 
fackföreningen, berörda tekniker och operatörerna utförs och poängsätts de olika 
arbetsuppgifterna.           
   ”Resultatet från bedömningen skall utgöra en grund för vidare arbete mot optimal ergonomisk 
utformad tillverkningsprocess både i det dagliga arbetet inom produktion och i utvecklingsarbetet med 
nya produkter och arbetsplatser.”   

1.1.2 Förtydligande av Kaizen 

Maasaki Imai, VD för Kaizen Institute Inc, utvecklade filosofin inom Kaizen [1]. Syftet 
inom företaget är att genom att använda sig av kontinuerliga och stegvisa förbättringar 
kunna höja och öka både konkurrenskraften och produktiviteten. Ordet Kaizen är ett 
samlingsnamn för olika produktivitetshöjande åtgärder. Här ingår bl.a. Noll-felsstrategi, 
Just-in-time, TQM (Total Quality Management), Resurssnål produktion, automation 
med mera som delar i den övergripande filosofin [2]. Det handlar om mentalitet, 
engagemang och förändringsvilja hos företagsledningen, fackföreningar och de 
anställda. Kaizen är inte specifikt för just den tillverkningsindustri som Saab 
Automobile AB representerar, utan kan även appliceras inom andra branscher som 
förvaltning och service mm. 
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1.2 Syfte/Mål 
Syftet är att utreda om det finns något/några sätt på vilket det går att packa samtliga 
detaljer, som tillverkas vid E-line pressen i sitt respektive emballage med endast en 
operatör. Målet är att finna en lösning på problemet och att ta fram ett färdigt förslag på 
hur detta skall kunna genomföras rent praktiskt i produktionen.    

 

1.3 Genomförande och metoder 
Arbetet har bestått av att finna en lösning på problemet med att vara beroende av två 
operatörer vid packning av alla s.k. dubbelupplägg vid E-lines press i Pressfabriken. 
För att kunna komma fram till en lösning genomförs visuella kontroller vid 
maskinkörningarna. Ett viktigt inslag här är att dokumentera de sex detaljerna noggrant, 
så att underlag finns vid senare problemlösning.  

En av de första åtgärderna för att kunna genomföra en provpackning är att konstruera en 
täckplåt vilken anbringas på det packbord som idag används. Parallellt med att denna 
täckplåt tas fram undersöks även hur de föreslagna packrutinerna kommer att påverka 
nästkommande stationer. 

1.3.1 Frågeställningar  

● Finns det ett paketeringssätt vilket kan anbringas på samtliga dubbelupplägg? 

● Kommer kvaliteten på detaljen att påverkas av detta nya paketerings sätt? 

● Finns det möjlighet att förvara ett större antal emballage vid mellanlagrings 
   stationerna? 

● Vilken inverkan får det ökade behovet av emballage på truckförarens arbetssituation? 

● Är det möjligt för Karossfabriken/Komponenten att hantera godset löst i emballaget? 

 

1.4 Avgränsningar 
En förutsättning vid problemlösningen har varit att det inte skall generera motsvarande 
extra arbete vid någon annan station inom företaget. Vidare och den kanske viktigaste 
aspekten har varit att projektet helst skall kunna genomföras med mycket begränsade 
eller inga nyinvesteringar. 

Valet av metod för att kunna packa samtliga detaljer med en person är begränsat till att 
försöka använda sig av de hjälpmedel som finns i reservdelsförrådet. Om möjligt skall 
befintliga lyftbord och magnetband vilka tidigare tagits ur produktionen användas inom 
nykonstruktionen av paketeringshjälpmedel.  
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Detaljerna skall efter genomförandet i så stor utsträckning som möjligt paketeras i 
likadana emballage som de gjort tidigare. Projektet får inte resultera i att operatörens 
totala arbetsbörda blir större än vad den är idag. Hänsyn skall även tas till avdelningen 
som tar vid efter pressning så att dess arbetssituation inte påverkas till det sämre av att 
ta emot detaljerna löst paketerade i emballagen.   

Uppgiften har begränsats till att omfatta 6 st detaljer vilkas paketeringssätt skall utredas. 
Tanken är dock att de hjälpmedel som behövs för att klara att packa dessa sex detaljer 
även skall kunna användas till de övriga 38 st dubbelpackningsarbetena. De detaljer 
som i första skedet skall undersökas närmare är: J277/278 
förstärkning/ryggdyna/bakre/v/h, H379/380 förlängning/täckplatta/takskarv, K443/444 
förstärkning/yttre/fr/dörr, H471/472 förstärkning/lås/bakdörr, J261/262 
förstärkning/nedre D-stolpe och K253/254 fästplatta/baklampa. 

 

2 Historik och fakta Pressfabriken 
Vid Pressfabriken på Saab Automobile AB finns det fem olika pressliner, två 
bandmatare och två ämnesklippliner. Presslinerna benämns A-, C-, D-, E-, och F-line 
(se bild 1). E- och F-line är s.k. transferliner vilket innebär att förflyttningen av 
detaljerna genom pressen sker genom en mekaniskt sammanlänkad rörelse. Samtliga 
förflyttningar av detaljerna som befinner sig i pressen sker således samtidigt.  

F-line vilken är den större av de båda transferlinerna har en kapacitet av 15 slag per 
minut (SPM) (slag per minut) och klarar av att pressa delar (se bild 2-3) i 
storleksordningen hela sidan till bilmodellen SAAB 9-3 (s.k. monosida). Maximala 
presskraften uppgår till 78 500 kN. 

 

                              
                             Bild 1: F-line 
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                             Bild 2: Verktyg till F-line 

                             
                            Bild 3: Monosida pressad i F-line 

E-line (se bild 4) är en betydligt mindre modell av press och används för mindre detaljer 
till bilar t.ex. förstärkningar på bakdörr, vindrutebalk och takbalk mm. Generellt sett är 
det detaljer vilka sällan väger mer än 2 kg. Den praktiska kapaciteten hos pressen är i 
genomsnitt 17,5 SPM. På just denna press innehar Saab-automobile AB världsrekordet i 
utgående SPM per verktygssats. 

 

                              
                              Bild 4: E-line 
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A-, C-, och D-line är en annan typ av pressar, vilka egentligen är ett antal fristående 
pressar sammanlänkade med transportörer, doppmatare och eller robotar. Pressarna kan 
rent teoretiskt arbeta oberoende av varandra men detta sker inte då man vill eftersträva 
en hel pressline vilken arbetar sammanhängande. 

Förflyttningen mellan de olika pressarna sker främst genom doppmatare i vilken olika 
grimmor fästs beroende på vilken detalj som skall lyftas in i pressen. På grimmorna 
finns det ett antal sugkoppar monterade som med hjälp av vakuum lyfter upp plåten och 
för den vidare in i verktyget. En doppmatare kan liknas vid en mekanisk arm som för 
plåtdetaljen framåt, men även robotar eller i förekommande fall transportörer utför ett 
liknande arbete [3]. 

Vanligtvis består en sådan här pressline av sex till sju pressar monterade efter varandra. 
I dessa liner pressas detaljer i storleksordningen dörrsidor, skärmar, golv, motorhuvar 
mm till bilmodellerna SAAB 9-5 och 9-3. Antalet SPM skiljer sig åt för de olika 
presslinerna: A-line 11 SPM, C-line 8 SPM och D-line (se bild 6) 9 SPM. Samtliga 
SPM är baserade på kontinuerlig körning och bortser alltså från ställtiderna mellan de 
olika körningarna.  

 

                             
                            Bild 5: D-line 

 

Bandmatarna matas med plåt direkt från rulle (coils) och har ett verktyg i vilket både 
klippning och alla övriga olika moment i pressningen sker utan att behöva placera 
plåtdetaljen i något annat verktyg. Den kan i ett och samma verktyg utföra klippning, 
dragning, bockning och stansning. Tack vare att hela processen är sammanbyggd i en 
enhet kan det utvinnas en betydligt högre presshastighet jämfört med de övriga 
presslinerna. Storleksordningen 40 SPM är inte någon ovanlighet.  

Här pressas det endast mindre detaljer till exempel förstärkning baksäte, konsol bakdörr 
mm de flesta detaljer som körs här är i storleksordningen en manshand. 
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                             Bild 6: Klippline Ä 3 

 

Klipplinerna används som namnet antyder till att klippa plåt, vilken levereras på rulle 
(coils) till fabriken. Kapaciteten hos ämnessklippline nr 3 (se bild 6) är 65 SPM och 
kraften som anbringas vid klippningen motsvarar 630 ton. Den mindre modellen Ä 1:an 
har ett SPM på 71 och en presskraft av 80 ton. Dessa båda liner har tillsammans en 
kapacitet som överstiger den totala produktionen av bilar hos Saab, och i dagsläget 
används de även till andra externa jobb åt utomstående kunder. 

3 E-line 
 

E-line pressen är en transferpress och utför sitt arbete genom en mekaniskt 
sammanlänkad rörelse av den s.k. transferbommen. Samtliga förflyttningar av detaljerna 
som befinner sig i pressen sker således samtidigt. Den är av fabrikat Müller/Weingarten 
tillverkad i Tyskland, inköpt år 1994 och installerad under år 1995. Pressen är treaxlig, 
har fem stationer, klarar plåttjocklek upp till 2,5 mm och har en kapacitet av max 16 000 
kN. Investeringskostnaden uppgick till 75 000 000 kr vilket i pressammanhang är en 
relativt liten investering.  

Som jämförelse kan nämnas att investeringskostnaden vid anskaffandet av F-line 
uppgick till 375 000 000 kr. Viktigt är då att påpeka att F-line är en pressline av en helt 
annan kaliber och anses vara en av världens effektivaste med en mycket hög kapacitet 
på främst plåtstorlek. Vid F-line produceras t.ex. hela sidor till Saab 9-3 och som 
jämförelse är E-lines största detaljer förstärkningsbalkar vilka mäter ca 100 x 1000 mm. 
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3.1.1 Verktyg 

Verktygen till E-line består av två delar. De innehåller tillsammans fem stationer, två i 
ena delen och tre i andra. Genomsnittsvikten för verktygssatserna ligger på 18 ton. För 
att kunna hantera dessa verktyg används stora traverser och specialbyggda truckvagnar. 
Den största verktygssatsen som idag används inom linen väger sammanlagt 33 ton. 
Förflyttningen av plåten inom verktygen sker med fingrar, vilka är fästa i 
transferbommen. Här används inte sugkoppar vilket annars är vanligt förekommande 
bland pressliner. 

3.1.2 Ställtid 

För att kunna utnyttja pressen så effektivt som möjligt använder Saab sig av SMED 
(single minute exchange of die) konceptet. Då arbete fortfarande pågår i pressen utför 
ställgruppen skifte av verktyg på bolsterbordet (se bild 7). Pressen har två bord varav 
det ena alltid befinner sig inne i pressen och det andra går att arbeta med utan att 
påverka produktionen.  

När det sedan blir dags för byte av artikel i pressen är det nya verktyget redan monterat 
och iordningsställt på bolsterbordet. Detta medför att det endast krävs smärre justeringar 
och inpassningar av fingrar och fastklampning för att snabbt kunna påbörja nästa jobb. 
Tillsammans bidrar dessa åtgärder till att ställtiden för ett nytt arbete i pressen har 
minimerats till 5-6 minuter (se bilaga 1). 

 

 

                             
                            Bild 7: Bolsterbord E-line 
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3.2 Undersökta detaljer 
Det som kontrollerats hos de olika detaljerna är bland annat: vikten per styck, hur 
många som rymmes i respektive emballage, vilket emballage som används idag, hur 
många kilo som lyfts per operatör och arbetad timme vid packstationen (se tabell 1). 

 

Tabell 1, Data för detaljer i undersökningen 

Detalj nr. SPM      vikt/detalj         emb.typ         antal i emb       hanteringsvikt 

J277/278          19,0       0,53 kg         C 11                  280 st               600 kg/h 

H379/380         22,5          0,29 kg              C 11                1040 st               385 kg/h 

K443/444         20,0          0,60 kg              C 11                  315 st               720 kg/h 

H471/472         19,5          0,78 kg              C 11                  550 st               913 kg/h 

J261/262           20,0         0,69 kg              C 11                   240 st              825 kg/h 

K253/254         21,0          0,46 kg              C 11                  140 st               573 kg/h 

3.2.1 Detalj J277/278. 

J 277/278 är ett dubbelupplägg vilket idag packas av 1 st operatör (se bild 8) men 
målsättningen är att den skall kunna packas löst i sitt emballage. Detta för att underlätta 
för personen som packar, då det blir både många och tunga monotona arbetslyft i 
samband med staplingen av detaljerna i emballaget. Här används de båda vridborden för 
att klara paketeringen av delarna med en individ. 

 

                             
                            Bild 8: Detalj J277/278 
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3.2.2 Viktiga aspekter detalj J277/278. 

Saker att beakta är följande: hur påverkas hanteringskedjan av att det blir betydligt 
mindre detaljer i varje emballage?  

Hur känslig är detaljen för skador som kan uppstå vid fall ner i emballaget och den lite 
tuffare hanteringen som blir följden av att paketera löst? Hur påverkas eventuell 
mellanlagrings och slutstationer av löspackningen 

3.2.3 Detaljer H379/380, K443/444, H471/472, J261/262, K253/254.  

Samtliga resterande ovan nämnda detaljer (se bild 9-13) är dubbelupplägg vilka packas 
med 2 st operatörer och där målsättningen är att finna ett sätt att klara detsamma med en 
operatör. Paketeringen av detaljerna äger rum genom att arbetsstyrkan står mellan två 
emballage och ansvarar för var sin sida av utmatarbandet. Här används både vridborden 
och de fasta borden emellertid utan att vridfunktionen hos borden behöver utnyttjas. 

Den tänkta arbetsuppgiften efter ett eventuellt genomförande blir en mer övervakande 
funktion för operatören, att visuellt kontrollera att inte fel detaljer faller ner i respektive 
emballage. Här ingår även att vid behov byta emballaget (alternativt utförs av 
truckföraren) och att medverka till att korrekt antal detaljer rymmes i pallen, (genom att 
vid behov justera de nedfallna artiklarna).  

Totalt hanterar de båda operatörerna vardera 400–900 kg/h beroende på artikel. Detta 
paketeringssätt utsätter personalen för ett monotont slitage på kroppen. Det skulle 
innebära mindre belastning på både axlar och leder bland operatörerna vid löspackning 
av artiklarna i emballaget. 

3.2.4 Viktiga aspekter ovan nämnda detaljer  

Viktigt att ta hänsyn till är bl.a. följande: hur känsliga är detaljerna för skador som kan 
uppstå vid fritt fall ner i emballaget och hur blir arbetsmiljön för operatören som nu 
skall göra två mans jobb? Hur kommer resterande hanteringskedja att påverkas av det 
nya sättet att paketera detaljerna?  Hur blir det med pallplatser vid mellanlagringar finns 
det utrymme för att inhysa ett större antal pallar än vad som använts före 
genomförandet?  
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Bild: 9 Detalj H379/380                                   Bild 10: Detalj K443/444 

 

      
Bild 11: Detalj H471/472                                 Bild 12: Detalj J261/262 

 

 

                                     
                                    Bild 13: Detalj K253/254 
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4 Framtida ombyggnationsbehov 
För att kunna genomföra en provpackning vid E-line, konstruerades det en täckplåt för 
att anbringas på pressens arbetsbord. Detta för att slippa bygga om det befintliga 
arbetsbordet, vilket har till uppgift att skydda operatörerna från att få fallande detaljer på 
fötterna. Det kommer att användas i befintligt utseende till framtida arbeten (se bilaga 
2). 

4.1.1 Beräkningar vridskydd 

Täckplåten som konstruerats för provpackningen kompletteras med ett vridbart skydd i 
dess framkant (se bilaga 3-5). Detta för att undanröja problemet som skulle uppstå vid 
emballagebyte. Då det inte finns några möjligheter till att manuellt kunna fälla upp ett 
detaljstopp (om vridbordens placering kvarstår) anpassades stoppet till att kunna 
manövreras från behörigt avstånd. Valet föll därmed på att finna en lösning via en 
luftdriven cylinder. För att välja rätt vridcylinder beaktades följande fakta:  

● Plåtens densitet 7,87 kg/dm³. 

● Plåtens storlek 1500 x 90 x 2 mm = 0,27 dm³. 

● Tyngdpunktens placering i förhållande till axeln= 45 mm. 

● Trycket i befintliga luftledningar = 6 bar. 

● Cylinderns nyttovridmoment (Nm/bar) = 1,1. 

● Säkerhets aspekt = 5 ggr. 

● Beräkning: 0,045 m x ( 0,27 dm³ x 7,87 kg / dm³) x 9,81 N = 0,93 Nm. 

● Cylinderns nyttovridmoment (Nm/bar): 1,1 x 6 bar = 6,6 Nm. 

   6,6 Nm/0,93 Nm = 7,04 i säkerhet. 

● Vridcylinderns pris inkl Saabs rabatt = 2 593,20 kronor exklusive moms  

● Artikelnummer 0822931205 (Se bilaga 6). 

4.1.2 Elektrisk stopper 

Ett alternativ till att ha en cylinderdriven vridstopp är att istället montera två stycken 
elektromagneter under bordsskivan. Dessa används sedan för stopp av detaljerna vid 
byte av pallar.  

4.1.3 Ombyggnationsbehov av vridbord 

Inför provpackningen av artikel H471/472 påträffades det ett problem med de 2 
vridbordens befintliga placering. Det visade sig att även om vridborden ställdes på det 
sätt som genererar det bredaste utrymmet dessemellan, så blev utrymmet inte tillräckligt 
brett. Tanken är att det utan problem skall få plats två C 11:or (Saab emballage) bredvid 
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varandra. Dessa C 11:or har var och en bredden 800 mm. Avståndet mellan borden vid 
dess maximala ytterlägen uppmättes till 1 620 mm. För att komma tillrätta med 
problemet krävs det en mindre ombyggnation av vridborden. Ytterligare 200 mm 
utrymme mellan borden förvärvas genom att handtagen (friläggande av låsspärren) 
omkonstrueras (se bilaga 7).  

 

4.2 Testkörning löspack 
Frågeställningen i samband med provpackning av detaljen H471/472, förstärkning lås 
bakdörr var bl.a. följande:  

● Hur många detaljer ryms när de faller löst ner i emballaget?  

● Kommer det att uppstå några defekter på detaljerna vid fallet?  

● Kommer idén att detaljerna skall glida ner via täckplåten falla väl ut? 

● Om det fungerar som tänkt så här långt, hur kommer då konceptet att bemötas av 
     följande stationer: 

    ▪ Kvalitetskontrollen (skakkontroll och visuell kontroll). 

    ▪ Mellanlagringsstationer (mer utrymmeskrävande). 

    ▪ Karossfabriken (mindre detaljer och inte lika optimalt staplat). 

 

4.3 Resultatet av första provpackningen 
Det som kunde konstateras omgående var att täckplåten som placerades ovanpå 
arbetsbordet inte hade tillräckligt låg friktion. Detaljerna hade en förmåga att fastna och 
stockas upp i en ostrukturerad ordning. Detta medförde att utgången inte blev som det 
var tänkt och försöket fick därmed avbrytas. 

4.3.1 Vidareutveckling efter provpackning  

Det första som behövde åtgärdas för vidare prov var att montera på en annan plåt med 
betydligt mindre friktion. Den nya plåten skall vara av rostfritt material eller av samma 
sort som används till skrotrännorna på pressverktygen. 

4.3.2  Genomförandet av andra provpackningen. 

Detalj H733/734 gavel yttre v/h brukades vid den andra provpackningen. Det är ett 
dubbelupplägg som idag paketeras med två operatörer. Dessa paketeras genom att 
detaljerna staplas i varandra i högar om tio i varje. Totalt ryms det 300 artiklar i varje 
emballage C11:or. Samtliga bord används vid den manuella hanteringen, dock utan att 
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vridbordens funktion behövs. Provpackningen genomfördes så att den vänstra detaljen 
tilläts falla fritt ner i emballaget samtidigt som den högra detaljen packades manuellt av 
operatören under testet. Under provpackningen arbetade pressen med full hastighet 
vilket för denna detaljen är 19,6 SPM. 

 

4.4 Resultatet av andra provpackningen 
Denna gång blev utfallet ett helt annat, detaljerna gled utmed täckplåten och vidare ner i 
emballaget. Det första som upptäcktes var dock att pallen inte gick att skjuta under så 
långt som det vore önskvärt, detta på grund av att den befintliga packbordskonstruktion 
inte är anpassad för ”löspackning”. Trots att pallen skulle ha kunnat skjutas in längre 
under täckplåten avlöpte utprovningen utan övergripande problem. Det var dock en del 
detaljer som hade förmågan att vilja fastna vid utmatarbandets slut och därmed stoppa 
upp de efterkommande bitarna.  

Detta problem kommer dock att försvinna av sig självt då paketeringen görs av båda 
detaljerna samtidigt, eftersom det då går bra att köra bandet med en konstant hastighet 
istället för som vid provtillfället en kort bit per taktad detalj. 

4.4.1 Fyllnadsgrad 

Fyllnadsgraden vid testet uppgick till 170 st artiklar per emballage jämfört med 300 st 
som rymmes vid manuell packning. Fyllnadsgraden bestämdes utifrån att det inte skall 
krävas några större arbetsinsatser, bortsett från smärre justeringar med en raka eller 
dylikt av operatören för att kunna uppnå detta vid framtida körning med två emballage. 
En normalkörning av denna artikel vilket är ca 2 000 st detaljer kommer att generera en 
ökning av emballagebehovet med 71 %. Vid manuell packning åtgår det 7 st pallar för 
att rymma 2 000 st detaljer och senare vid ”löspackning” kommer behovet att öka till 12 
st emballage. 

4.4.2 Kvalitet 

Pallen transporteras efter att den blivit fylld med 170 st artiklar vidare till Q-
avdelningen för kvalitetskontroll. Här kommer detaljerna att noggrant uppmätas och 
utsättas för skakprov för att fastställa om det ”nya” packsättet kan komma att förändra 
bitarnas yttre och inre kvaliteter. 
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Bild 14: Detalj H733/734      

4.4.3 Resultat av kvalitetskontroll 

Efter att ha kontrollerat fem slumpvis utvalda detaljer (H733/734) ur testpallen (se bild 
14) konstaterades det att det inte gick att urskilja några defekter på delarna. Skakprovet 
som artiklarna även utsattes för generade heller inte några problem beträffande idén 
med att paketera artiklarna löst i emballaget.          

4.4.4 Vidareutveckling efter andra provpackningen 

Då det fungerade bra att låta detaljen glida utmed bordsskivan och vidare ner i 
emballaget, fortsatte utvecklingsarbetet på samma premisser. Förutsättningarna för 
ombyggnaden var att inskränka så litet som möjligt på den befintliga arbetsplatsen. Då 
löspackning inte bedrivs skall inte dess specifika lösningar vara i vägen eller besvära 
vid annat arbete. För att komma till rätta med behovet av olika lutningar på bordsskivan 
används två olika lösningar, luftcylinder diameter 40 mm (slaglängd 80 mm finns på 
förråd á 436 kr/st artikelnummer 9910911) eller distanser (se bilaga 8-10). 

Behovet av att kunna fånga upp detaljer vid särskilda körningar och vid emballagebyte 
kan lösas genom till exempel användning av en vridcylinder. En vidareutveckling av 
vridcylinderstoppen (se bilaga 4) resulterade i en sammanbyggnad av alla tre cylindrar i 
redan befintligt packbord (se bilaga 9-10). Tekniska data för cylinderns kapacitet 
påverkas ej av dess nya placering och därmed gäller samma data som vid punkten  
4.1.1 Beräkningar vridskydd. 
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4.5 Resultatet av tredje provpackningen                                    
Den tredje provpackningen utfördes med artikel J261/262, förstärkning nedre D-stolpe 
v/h. Här användes samma princip som vid de tidigare provkörningarna, nämligen att 
detaljerna med hjälp av en sluttande täckplåt på det befintliga paketeringsbordet och 
rörelseenergin från utmatarbandet själva glider vidare ner i respektive emballage. Under 
provpackningen arbetade pressen med full kapacitet, vilket för dessa detaljer var 20 
SPM. Provkörningen genomfördes i sin helhet utan att några nya tillbud kunde 
upptäckas.  

4.5.1 Fyllnadsgrad 

Fyllnadsgraden vid provkörningen fastställdes till 80 st artiklar per emballage, jämfört 
med 240 st som får rum vid manuell packning. Fyllnadsgraden fastlades utifrån att det 
inte skall krävas några större arbetsinsatser, bortsett från smärre justeringar med en raka 
eller dylikt av operatören för att kunna uppnå detta. En normalkörning av denna artikel 
vilken består av ca 2 000 st detaljer kommer att generera en ökning av 
emballagebehovet med 200 %. Vid manuell packning med två paketerare krävs det 7 st 
pallar för att rymma 2 000 st detaljer. Utnyttjas istället möjligheten att paketera dessa 
detaljer med endast en operatör ökar det totala behovet av emballage till 25 st pallar per 
2 000 st detaljer.              

4.5.2 Kvalitets kontroll J261/262 

Beträffande detaljer J261/262 (se bild 15-16) så utsattes dessa inte för något skakprov 
eller specifik uppmätning vid testkörningstillfället. Detaljerna plockades efter visuell 
kontroll tillbaka i de emballage, vilka användes till den ordinarie körningen. Då 
detaljerna är av en kraftig och stadig utformning bedömdes de inte ha tagit någon skada 
av provpackningen.     

 

                
       Bild 15: Detalj J261/262                      Bild 16: 80 st detaljer i emballaget J261/626 
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4.6 Resultatet av fjärde provpackningen   
Detaljerna som valts ut för att provpackas är K443/444 förstärkning/yttre/fr/dörr, dels på 
grund av att de kommer ur pressen varannan detalj höger och varannan vänster, och dels 
att de inte går att skilja åt på varsitt utmatarband. Tanken med försöket var att fastställa 
om de utan större hjälpmedel än vid tidigare utförda tester kan packas av en operatör. 
Vid försöket ansvarade operatören för att endast den ena detaljen lades i sitt emballage 
samtidigt som den andra biten tilläts falla fritt över täckplåtskanten och ner i sitt 
emballage. Pressens SPM vid provpackningen var 20,0 vilket är den brukliga 
slaghastigheten för detta arbete. Artiklarna provpackades som vanligt vid denna körning 
i C 11:or. Vid testet transporterades utmatarbandet utan att taktas (placera detaljer på 
varandra före förflyttning framåt) vid manuell packning av detaljerna taktas de däremot  
tre och tre. 

4.6.1 Fyllnadsgrad 

Fyllnadsgraden vid provkörningen fastställdes till 65 st artiklar per emballage, jämfört 
med 315 st som får plats vid manuell packning. Fyllnadsgraden fastlades utifrån att det 
inte skall krävas några större arbetsinsatser, bortsett från obetydliga justeringar av 
operatören för att kunna uppnå detta.  

4.6.2 Kvalitetskontroll K443/444 

Detaljer K443/444 förstärkning/yttre/fr/dörr utsattes inte för något skakprov eller annan 
specifik uppmätning vid testkörningstillfället. Detaljerna bedömdes inte ha tagit någon 
skada av provpackningen då de är av väl dimensionerad och kraftigt utformade. Efter 
utfört test återfördes delarna till sitt emballage. 

4.6.3 Utvärdering K443/444 

Om detaljerna väljs att packas på liknande sätt så är ett av grundkraven att kunna 
använda ett annat emballage. I det här fallet behöver det utökas till en C 12:a. Detta för 
att uppnå ett bättre resultat i antal som ryms i pallen. Paketeras detaljen i en C 12:a 
istället för en C 11:a, så rymmes istället det dubbla antalet detaljer (ca 130 st). För 
övrigt kan det bli svårt för packaren att justera pallen vilken är placerad på golvet. För 
att underlätta en sådan justering bör pallen stå på en lättmanövrerad vagn eller liknade. 
Just denna artikel (se bild 17-18) var speciellt svår att paketera löst då det var mycket 
utstickande hörn och kanter som tar stor plats då de skall läggas löst ner i emballaget. 
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       Bild 17: Detalj K443/444                         Bild 18: 65 st detaljer i pallen K443/444                          

 

4.7 Emballagebyte 
Ett snabbt och enkelt byte av emballagepallarna då dessa uppnått sin fyllnadsgrad sker 
antingen manuellt av operatören eller med hjälp av truckhantering.  

4.7.1 Manuellt emballagebyte 

För att kunna genomföra ett snabbt byte av emballagepallar vid manuell hantering bör 
pallarna vara placerade på fyra mycket låga vagnar. Detta för att inte inskränka för 
mycket på det begränsade höjdutrymmet som är under packbordet. Vagnarna underlättar 
bytet genom att de inte är beroende av en pallvagn för att kunna manövreras. För att 
kunna genomföra ett snabbt byte bör vagnarna vara placerade enligt bilaga 13 och skall 
endast dras bakåt så långt att de två nya pallarna enkelt kan rullas in i sin position under 
packbandet. Denna princip bygger på att truckföraren sedan enkelt kan byta de fulla 
pallarna på vagnarna och ställa tillbaka dessa på sina respektive platser.   

4.7.1.1 Fördelar med manuellt emballagebyte 

● Operatören klarar att på egen hand genomföra bytet av pallar. 

● Kort ställtid vid ny körning, där det endast krävs att vagnarna rullas fram till 
respektive  
    position. 

4.7.1.2 Nackdelar med manuellt emballagebyte 

● Det är ett begränsat utrymme mellan vridborden, vilket gör att pallarna lätt kan fastna 
   i varandra och ställa till besvär för operatören. Vridbordens placering gör även att det 
    blir svårare att kunna justera detaljer som hamnar fel i pallen.  

● Kräver att det finns minst fyra specialvagnar för denna typ av detaljkörning och att 
    dessa måste placeras i pressens närområde då de inte används 
    (se bilaga 14).  
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● Tidskrävande, då den samlade arbetsinsatsen för att genomföra ett dylikt byte av 
     emballagepallar har uppmätts till ca 30 sekunder. Detta gör att det direkt efter ett 
     skifte kommer att förekomma 10-12 st detaljer av både höger och vänster utförande  
     på packbordet. Detta leder i sin tur till risk för hophakade detaljer efter pallbytet. 

4.7.2 Truckstyrt emballagebyte 

Ett krav för att kunna genomföra ett snabbt byte av emballagepallar vid truckhantering 
är att de två vridborden lyfts bort. Principen bygger här på att de båda emballagen byts 
ut samtidigt genom att de skjuts åt sidan av truckföraren. Operatören bör i detta moment 
befinna sig på behörigt avstånd från trucken för att undvika klämrisk (se bilaga 15). 

4.7.2.1 Fördelar med truckstyrt emballagebyte 

● Åtkomligheten i och runt pallen för justering av detaljer ökar avsevärt då vridborden 
    lyfts bort. 

● Här elimineras helt problemet med att pallarna kan fastna i varandra och i vridborden 
    under byte av dessa. 

● Bytet av emballagepallarna genomförs på ca 10 sekunder det medför att direkt efter 
    ett skifte kommer att förekomma 3-4 st detaljer i både höger och vänster utförande på 
    packbordet. Här finns det en mindre risk för hophakade detaljer efter pallbytet.  

● Kräver inga specialvagnar emballagen kan placeras direkt på golvet. 

4.7.2.2 Nackdelar med truckstyrt emballagebyte 

● Kräver två operatörer vid pallbytet. 

● Ökar ställtiden vid körning då vridborden (se bild 17) skall lyftas undan. 

● Bör kompletteras med påkörningsskydd framför packbordet för att undvika skador 
    orsakade av ovarsam truckkörning och även en golvplåt för att minska slitaget 
    på detta och underlätta skjutsandet av pallar. 

                                  
                                 Bild 17: Vridborden vid E-line 
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4.8 Hjälpmedel vid vridbordsförflyttning 
För att på ett enkelt och snabbt sätt kunna utföra pallbyten då rätt fyllnadsgrad uppnåtts 
(vid löspaketering) bör de båda vridborden avlägsnas från sina befintliga platser. Detta 
kan ske på följande sätt: 

● Förflyttning med motviktstruck. 

● Förflyttning med palltruck. 

● Förflyttning med vagn/kärra. 

● Annan lösning. 

4.8.1 Fördelar vid förflyttning med motviktstruck 

● Kräver inga nyinvesteringar. 

● Inte påfrestande för operatören. 

4.8.2 Nackdelar vid förflyttning med motviktstruck 

● Svårt att placera tillbaka bordet på sin plats. 

● Lätt att skada styrhylsan och dess like i golvet. 

● Lätt att skada/glömma lossa kablaget vid bortforsling av borden. 

● Kräver två operatörer för att kunna utföras tillfredställande. 

4.8.3 Fördelar vid förflyttning med palltruck 

● Kräver endast en operatör. 

● Generar inga stora skador på kablaget vid  utelämnat borttagande. 

● Lättare att placera tillbaka bordet på sin ursprungsplats jämfört med motviktstruck. 

● Ingen risk för skador på annan operatör vid återplacering av borden jämfört med 
    motviktstruck. 

4.8.4 Nackdelar vid förflyttning med palltruck 

● Kräver investering av palltruck. 

● Ohanterligare för operatören vid förflyttning av bordet jämfört med motviktstruck. 

4.8.5 Fördelar vid förflyttning med vagn/kärra 

● Förhållandevis blygsam investering. 

● Kan specialanpassas för dess behov. 
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● Minskar risken för skador på kablage och styrpinne vid återplacering 
   jämfört med motviktstruck. 

4.8.6 Nackdelar vid förflyttning med vagn/kärra 

● Klämrisker vid hantering med bord på vagn/kärra. 

● Mycket tung hantering för operatörerna. 

● Kräver sannolikt minst två personers arbetsinsats vid bordsförflyttning. 

4.8.7 Annan lösning 

Då de båda vridborden har byggts om för att vara så låga som möjligt, eliminerar detta 
lösningar i form av till exempel hydraulisk höjning via fyra extrahjul monterade under 
borden.   Praktiska tester påvisar att sådana lösningar helt enkelt inte går att applicera på 
de båda borden på grund av utrymmesbrist. 

4.9 Vidareutveckling av hjälpmedel för vridbordsförflyttning 
Efter att ha genomfört ett praktiskt prov med manuell förflyttning med hjälp av en kärra 
kan det konstateras att en dylik konstruktion blir synnerligen arbetsam för 
personalstyrkan. Arbetsmomentet vid förflyttningen av vridborden blir för stor för att en 
operatör ensam skall kunna genomföra detta. Vid testet krävdes det två personer för att 
på ett säkert sätt kunna förflytta vridbordet. 

4.9.1 Förflyttning med hjälp av palltruck 

Ett alternativ är att flytta borden med hjälp av en palltruck. Trucken/borden måste då 
förses med ett speciellt bogserfäste för att kunna brukas på ett säkert sätt (se bilaga 16). 
Investeringskostnaden för en lämplig palltruck varierar mellan 3 800 och 4 400 kr 
beroende på om det skall vara av standardtyp eller Quicklyft (se bilaga 17).  

Förslaget på kopplingsanordning för trucken kan kombineras med att truckens båda 
gafflar kortas för att erhålla ett smidigare utförande. Vidare bör golvfästet göras om för 
att enkelt kunna hanteras av en person (se bilaga 18). För att ytterligare förenkla 
momentet med att hitta bordets ursprungliga placering kan en hjälpstyrning med 
tillhörande sprint och golvhylsa monteras (se bilaga 19). 

4.9.2 Förflyttning med hjälp av motviktstruck 

För att kunna flytta vridborden med motviktstruck krävs det inga nya konstruktioner. 
Det största problemet, att det är krångligt att genomföra med endast en person kvarstår 
dock.  
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5 Mellanlagring 
Ett igångkörande av detaljpaketering löst i emballage skulle omedelbart generera ett 
ökat behov av pallplatsutrymme vid mellanlagringsstationerna. Utrymmesbehovet 
skulle komma att öka med i storleksordningen 70-200 %. En kontroll av lagerplatserna 
för 5 st av de totalt 7 st artiklarna i rapporten visar på att samtliga 5 st artiklar 
fristaplades och kan förväntas kunna inrymmas i ett fördubblat lagerutrymme (se 
bilagor 20–24). 

5.1.1 Komponenten/Pressvetsen 

Av de totalt undersökta 7 st detaljerna går 2 st vidare till Komponenten/Pressvetsen och 
lagringsutrymmet där är begränsat till att klara dagens system med pallar. Detta medför 
att Komponenten/Pressvetsen inte kan handha flera pallar utan är beroende av att 
mellanlagringsstationen klarar av husera den ökade mängden emballage.  

 

                                   
                                  Bild 18: Lagerutrymme Komponenten/Pressvets 

5.1.2 Karossfabriken 

Karossfabriken har inga möjligheter att inhysa fler emballage än vad som används idag. 
De hämtar fortlöpande de artiklar som krävs för produktion från mellanlagrings 
stationerna. 

5.2  Löst paketerade artiklar Komponenten/Pressvetsen 
I dag produceras det totalt 39 st plus 14 st kommande s.k. dubbelupplägg vid E-line och 
av dessa levereras 9 st dubbelkörningar (18 st artiklar) direkt vidare till 
Komponenten/Pressvetsen. Detta motsvarar 17 % av den totala dubbeluppläggs 
produktionen (se Bilaga 25).   

En hantering av löst paketerade artiklar vid Komponenten/Pressvetsen skulle enligt 
Lorentsson [4] inte vara till något besvär. Det skulle kunna underlätta för dem då de 
ibland har problem med att detaljer vill fastna i varandra och som kräver hjälp av 
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skruvmejslar för att skiljas åt. En mindre mängd gods per pall vore heller inget problem, 
då pallarna idag kan upplevas som onödigt välfyllda.  

5.3 Potentiella löspacks artiklar  
En genomgång av samtliga artiklar (visuell kontroll av detaljerna via bilderna i 
pärmarna) som produceras vid E-line resulterade i en sammanställning över de artiklar 
vilka verkar lämpade att provpackas enligt tidigare tester/utprovning (se bilaga 26). 
Dessa bitar bör sannolikt kunna packas med hjälp av att enbart använda sig av den 
lutande täckplåten och låta vänster respektive höger artikel fritt falla ner i sitt respektive 
emballage.  

 

6 Informationsmöte för Karossfabriken 
Vid informationsmötet, vilket hölls den 2005-03-10 informerades representanter för 
Karossfabriken [5-7] om att det pågår ett projektarbete i Pressfabriken. Projektets 
förhoppning är att samtliga artikelkörningar vid E-line inom en inte alltför avlägsen 
framtid skall kunna paketeras med endast en operatör.  

6.1 Problematik 
Det första problemet som uppdagades var att det troligtvis blir svårt för truckförarna vid 
Karossfabriken att hinna leverera ut artiklarna till respektive förbrukningsställe. Detta 
för att det enligt utsago i dagsläget redan är mycket hårt pressade körrutiner och för 
ändamålet väl anpassade mängder artiklar i emballagen. Ett annat problem var att 
Karossfabriken redan idag pga. platsbrist tvingas flytta många artiklar ”bakåt i ledet” 
vilket i sin tur genererar längre körtider för dess truckförare. Som ett led i att skapa 
utrymme flyttades i dagsläget de artiklarna med låg omsättningsfrekvens (främst 
reservdelar) till externa lagringsplatser ex Halvorstorp.  

6.1.1 Emballage ändring 

De tre representanterna var överens om att som förbrukningsstationerna ser ut idag inne 
på Karossfabriken så var förslaget att eventuellt använda sig av C 12:or (Saab 
emballage) istället för C11:or troligtvis endast genomförbart på ett mycket begränsat 
antal artiklar. En av orsakerna till detta var att de flesta förbrukningsplatser idag är 
anpassade för att ha C 11:orna placerade uppe på en mindre pallställning och under 
densamma finnes det plats för en C 12:a. 

Problem skulle främst uppstå för operatören som skulle tvingas att lyfta ner detaljerna 
från en höjd av ytterligare 200 mm jämfört med hur det är anpassat idag. Många 
operatörer skulle behöva någon form av pall som hjälpmedel (vilket inte är att 



Utvärdering av effektiviseringsförslag E-Line 

                                                                         23

rekommendera ur snubbelsynpunkt) för att kunna nå upp och över kanten på C 12:an för 
att kunna plocka ur en detalj. För att kunna använda sig av C12:or istället för C 11:or 
skulle det därför istället krävas en ombyggnation av pallställen vid 
förbrukningsplatserna. 

6.1.2 Mellanlagringsstationer 

Om det idag vore möjligt att kunna handhålla fler platser för kommande 
emballageökning var det ingen representant som kunde säga på rak arm. De antog dock 
att det skulle kunna bli besvärligt att hitta utrymme för ett i många fall fördubblat 
behov. Trots det sades det inte vara en omöjlig uppgift att lösa men att den krävde en 
noggrannare utredning. 

6.1.3 Fördelar med löspackning 

Efter att ha informerat om projektet för de närvarande så var det inte någon stor 
optimism kring förslaget. Det som skulle kunna tillskrivas en fördel med projektet för 
Karossfabriken var att på vissa stationer kunde arbetet underlättas genom att slippa 
bända isär detaljerna vid införande i produktionen enligt Skoog [7]. Samtidigt vore det 
en nackdel med löspackat gods på andra stationer där hela buntar med staplade detaljer 
kan hängas på plats. 

6.1.4 Uppföljning 

Det bestämdes vid mötet att en mer noggrann kontroll beträffande truckförarnas 
arbetssituation att hinna leverera ut godset skulle genomföras vid Karossfabriken. Den 
kommande utleveransfrekvensen skall baseras på den uppskattade framtida 
fyllnadsgraden av emballagen. Utöver detta skall det även genomföras en mer noggrann 
kontroll av mellanlagringsstationernas möjligheter att härbärgera mera emballage, se 
bilaga 26.  
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7 Andra infomötet med Karossfabriken 
Det andra informationsmötet för Karossfabrikens företrädare hölls den 2005-03-23. 
Representanterna [5-7] hade kontrollerat projektets inverkan på respektive avdelning. 

 

7.1 Problematik för Karossfabriken 

7.1.1 Lagerutrymme 

Ingvar [7] påtalade att projektet enligt Dahlgren [8] inte under några omständigheter får 
generera i någon ökning av deras head count (HC). Här fanns det inte några utrymmen 
ens för en ökning i storleksordningen 0,1 HC. Deras strävan är att försöka minska sitt 
framtida lagerytrymmesbehov vilket ansågs gå stick i stäv med projektets utmålade 
scenario.  

7.1.2 Truckkörning 

Generellt sett skulle den ökade truckkörningen komma att bli ett problem för 
Karossfabriken. De ansåg att de inte ens har möjlighet att klara av den ökade 
truckkörningen det skulle innebära om projektet genomfördes med enbart 
Komponenten/Pressvetsens detaljer.  

7.1.3 Emballagebyte 

Efter att ha undersökt hur ett byte av emballaget (från C11:or till C12:or) på somliga 
stationer skulle påverka arbetssituationen blev svaret generellt negativt. Som 
förbrukningsstationerna är uppbyggda idag ansågs ett emballagebyte inte genomförbart. 

7.1.4 Fakta Karossfabriken 

Karossens arbetssätt är enligt Johansson [6] att minsta möjliga emballage skall användas 
och detta skall fyllas maximalt. De har idag en frekvens på 8,9 byten/h vid 
Andonstationen (försörjning till förbrukningsplats) i Karossfabriken.  
Materialhanteringen (PO) vill i framtiden ha ökade enhetslaster för att kunna minska sin 
HC. 

7.1.5 Projektets inverkan hos Karossfabriken 

Som det fungerar just nu innebär projektet att Karossfabriken kommer att få en ökad HC 
med 0,51 för att hinna med att transportera ut artiklarna till respektive 
förbrukningsstation. Projektet genererar även i sin nuvarande tappning ett 
investeringsbehov motsvarande 1 400 000 kr för inköp av mer emballage (se bilaga 26). 
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8 Truckförarens framtida arbetsuppgifter 

8.1 Förutsättningar 
Om förslaget med att börja paketera samtliga artiklar vid E-lines presslina med en 
operatör blir verklighet innebär det en förändring även beträffande truckförarens 
kommande arbetsuppgifter. Förändringen kommer framför allt att yttra sig i att det 
måste till ett tätare emballage byte framför pressen och att ett större antal emballage 
skall levereras ut till respektive mellanlagringsstation. 

8.1.1 Ökat antal emballagebyten 

Enligt Miroljub [9] kommer det ökade behovet av emballagebyten framför pressen 
förmodligen att kunna hanteras i alla fall så länge det inte krockar med bytet av 
plåtstuven. han anser att om den aktuella körningen inte genererar emballagebyte oftare 
än var 5:e till 6:e minut så borde det enligt honom finnas tid att hinna med 
emballagebytena.  

Två detaljkörningar kontrollerades mer ingående nämligen H733/734 gavel yttre v/h 
och J261/262 förstärkning nedre D-stolpe v/h. Detalj H733/734 som vid ”löspackning” 
genererar en ökning av emballaget med 71 % skulle förmodligen inte ställa till några 
större problem för truckföraren. Det ansågs sannolikt att truckföraren kommer att hinna 
med bytet av både detaljemballage och plåtstuvar. 

I fråga om artiklar J261/262 vilken kräver en ökning av emballaget med 200 % 
förmodade Antic [9] att det kunde uppstå tidsbrist, detta för att just den detaljen pressas 
ur stuvar vilka endast innehåller 125 st plåtar. Osäkerheten med denna artikel är att det 
ibland kan bli byte av både emballage och stuv samtidigt. Artikelns SPM är 23,3 vilket 
gör att stuven behöver bytas varje (125/23,3) = 5,4 minut. Emballaget för detaljen 
rymmer 80 st vilket gör att bytesfrekvensen blir (80/23,3) = 3,5 minut. Följande 
räkneexempel visar att det kan bli litet kritiskt för truckföraren att hinna med vid vart 
tredje stuvbyte. (3 st x 5,4 min =16,2 min. Samtidigt har det skett 5 st emballagebyten a 
3,5 min = 17,5 min). 

8.1.2 Ökat antal utkörningar av emballage 

Vid utkörningar av emballagen lastas C 11:orna 5 st på höjd för vidare transport till 
mellanlagringen. Här påtalade Miroljub att det som var avgörande för om det skulle 
finnas relativt gott om tid eller inte till att transportetra ut pallarna var beroende av 
vilket jobb som stod på tur i pressen. Som exempel nämndes att om nästkommande 
körning innebar att alla fyra packbord skulle användas (fyra emballage att lyfta på plats) 
med tillhörande plåtstuvar vilka skall placeras i pressen så kunde det enligt Miroljub bli 
litet problematiskt att hinna med all truckkörning 
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9 Projektets investeringskostnad 
Totalkostnaden för att genomföra projektet är naturligtvis beroende av vilket system 
som företaget väljer att använda. Kostnaden kommer emellertid i detta räkneexempel att 
baseras på den för operatören enklaste modellen vilken förmodligen även blir den 
dyraste sett till investeringskostnaden för företaget. Uppgifterna kommer att baseras på 
att arbetsbordet förses med trycklyftcylindrar både för att fälla upp detaljstoppern men 
även för att kunna luta detsamma. För att få en så bra arbetsplats som möjligt vid 
”löspackningen” grundas kostnadsförslaget på att vridborden körs undan med hjälp av 
en ombyggd pallyftare.  

Kostnaden för dessa investeringar uppgår till: 

● 2 st tryckcylindrar à 440 kr/st. 

● 1 st vridcylinder à 2 595 kr/st. 

● 1 st pallyftare (Quicklyftare) à 4 400 kr/st. 

Utöver dessa delar tillkommer diverse annat material (pianogångjärn, rostfriplåt mm) 
vilket uppskattas till sammanlagt 2 000 kr. 

Sedan tillkommer även arbetskostnaden för underhållsavdelningen som kommer att 
tillverka dessa hjälpmedel. Arbetstiden uppskattas till 40 h för en person, och beräknas 
uppgå till 200 kr/h.  

Totalsumma: 

● 3 st cylindrar total pris 3 475 kr. 

● 1 st pallyftare 4 400 kr. 

● Arbetskostnad 8 000 kr.  

Totalkostnaden för projektets genomförande rent investeringsmässigt uppgår därmed till 
ca 15 875 kr. Utöver detta tillkommer även kostnaden för inköp av nytt emballage vilket 
enligt Karossfabrikens representanter [6-8] uppgår till ca 1 400 000 kr. Denna kostnad 
räknas inte med i pay-off tiden då den inte anses relevant av Pressfabriken i dagsläget. 
Detta på grund av att kostnaden inte bekräftad och att antalet tillgängliga emballage hos 
Saab Automobile inte har undersökts. 

 

9.1 Pay-off  tid 
Avsikten med projektets införande i produktionen är att förhoppningsvis kunna spara in 
två heltidstjänster. Lönekostnaden per anställd beräknas uppgå till ca 400 000 kr/år. 
Därmed skulle återbetalningstiden på investeringen bli mycket kort, i storleksordningen 
ett par veckor. (400 000 x 2/15 875 = 50 och 365/50 = 7,3 dagar). 
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10  Resultat och diskussion 
Den sammanlagda tillverkningen vid E-line uppgår för närvarande till 137 st detaljer. 
En noggrannare indelning av dessa efter projektets genomförande ger följande fakta: 
●  43 st är så kallade enkelupplägg. 
● 56 st av de sammanlagt 94 st dubbeluppläggsdetaljerna beräknas kunna packas 
    på liknande sätt som de tidigare utförda testerna. 
● 34 st detaljer är vridbordsbaserade varav 16 st ingår i konceptet ovan, kvar blir 18 st 
   detaljer vilka är vridbordsrelaterade och därmed kan packas av en operatör. 
● 20 st detaljer återstår därmed vid presslinen (137–43–56–18=20 st). 
Av dessa kvarvarande detaljer uppskattas 14-16 st kunna paketeras enligt samma modell 
som tidigare utförts med detaljerna K443/444. Detta påstående baseras på att dessa bitar 
levereras ur pressen på liknande sätt och är tämligen lika varandra. Därmed återstår         
4–6 st detaljer av den totala produktionen vilka kan behöva en grundligare 
undersökning. För några av dessa litet svårare artiklar kan det möjligen vara bättre att 
försöka paketera dem med hjälp av de befintliga vridborden. 

Kvaliteten på de hittills provpackade detaljerna har inte uppvisat några tecken på 
försämringar. Det skall emellertid medges att det inte har genomförts något riktigt 
skakprov ännu. Däremot utfördes ett snarlikt simulerat prov och det uppvisade inga 
defekter på de delarna. Följaktligen har det genomförts för få tester för att kunna dra 
några generella slutsatser av huruvida kvaliteten på detaljerna försämras av att 
löspackas. Vid pressen tillverkas det emellertid inga detaljer som är extremt känsliga för 
beröring med andra artiklar, jämför ex ytterplåtar till karosserna. Detta faktum borgar 
för att projektet skall kunna genomföras rent kvalitetsmässigt. 

Ett av de större problemen med denna typ av ”löspackning” i emballagen är hur det 
skall kunna lösas rent platsmässigt vid respektive mellanlagringsstation. Som det ser ut 
just nu så blir det en besvärlig uppgift för mellanlagringsstationerna att kunna 
härbärgera flera pallplatser än vad som avsatts idag. Karossfabriken har emellertid satt 
problemet under utredning och förhoppningen är att finna en snar lösning. 

Att i framtiden få detaljerna liggandes löst istället för som idag, välstaplat i pallarna har 
bemötts olika beroende på vem som tillfrågats. För kunden Komponenten/Pressvetsen 
har förfrågan om hur det skulle påverka deras situation bemöts positivt, då de idag 
ibland kan ha litet problem med att delarna vill sitta ihop med varandra. Det är även så 
att de ibland upplever de nuvarande mängderna per emballage onödigt stora. En 
förutsättning för att de skall kunna ta emot delarna liggandes löst i emballagen är att de 
inte tvingas ordna plats i sitt materialställ för det utökade antalet pallar. Det måste enligt 
Komponenten/Pressvetsen kunna förvaras vid en mellanlagringsstation.  

Karossfabriken har en litet annan syn på det tänkta konceptet. Här förmodades det bli 
svårt att hinna med att upprätthålla nuvarande utkörsordning för truckförarna om det 
skulle bli ett minskat antal detaljer per emballage. Även denna fråga är tillsatt under 
utredning vid Karossfabriken. Även här finns det emellertid stationer där det skulle 
kunna underlätta för operatören om delarna låg löst i pallen.  



Utvärdering av effektiviseringsförslag E-Line 

                                                                         28

Truckförarens arbetssituation (vid pressen) kommer att förändras ganska radikalt då 
individen skall klara av att byta emballaget framför pressen upp till 3 gånger så ofta. 
Föraren skall även ansvara för att samtliga fyllda emballage hinner levereras ut till 
mellanlagringsstationerna. All extrakörning som truckföraren skall utföra kan komma 
att vålla bekymmer, kombinationen av att det är små plåtstuvar och täta byten av 
emballagen eller att nästkommande jobb kräver mycket förberedande arbete av 
truckföraren kan resultera i tidsbrist för truckoperatören. 

Syftet med projektets införande i produktionen är att försöka spara in på två 
heltidstjänster. Lönekostnaden per anställd uppskattas till ca 400 000 kr / år. Till följd 
därav skulle återbetalningstiden på investeringen bli mycket kort, i storleksordningen ett 
par veckor. (400 000 x 2/15 875 = 50 och 365 / 50 = 7,3 dagar). 

Ett av de främsta målen för genomförandet av uppgiften har varit att försöka hitta ett 
paketeringssätt som kunnat anbringas på så många detaljer som möjligt (helst samtliga). 
Målsättningen var att det även skulle vara en så enkel lösning som möjligt för att slippa 
en mängd olika paketerings-hjälpmedel vilka skall hållas i trim och få plats vid linens 
närhet.  

Då det fortfarande kommer vara många körningar vid E-line som skall handpackas med 
en operatör, var en av grundidéerna att det som var tvunget att tillföras för att kunna 
genomföra ”löspackning” av artiklarna skulle inskränka så litet som möjligt på den 
befintliga arbetsplatsen. Det var även en förutsättning att det skulle vara enkelt och 
snabbt att kunna ställa om mellan de olika packningssätten. Kostnadsmässigt så har hela 
tiden projektet bedrivits genom att försöka finna så enkla billiga och funktionella 
lösningar som möjligt.  

Utifrån mitt perspektiv så skulle jag rekommendera att den tänkta lösningen för byte av 
emballage sker med hjälp av truckhantering, vilket förutsätter att vridborden kunnat 
demonteras. Det andra alternativet med manuellt flyttande av emballagen tror jag 
genererar för mycket detaljer på packbordet, vilket ger en onödigt svår arbetssituation 
för operatören i samband med varje pallbyte.  Vidare rekommenderar jag att använda 
sig av tryckluftcylindrar i samtliga lösningar då det blir lättare att kunna manövrera bl.a. 
detaljstoppern på  behörigt avstånd. 

Om det visar sig svårt att genomföra en ”löspackning” av samtliga tilltänkta detaljer just 
i dagsläget, så kan konceptet eventuellt till en början användas för att komma tillrätta 
med vissa svårbumsade detaljer. Det stora problemet som kvarstår idag är att finna ett 
tillvägagångssätt som gör att projektet kan genomföras i full skala vid Karossfabriken. 
Utöver detta så bör det kontrolleras om investeringskostnaderna (emballageinköp) 
uppgår till de beloppen som redovisats av Karossfabrikens representanter [6-8]. Skulle 
det visa sig att det påståendet stämmer, så rekommenderar jag att istället titta på om det 
inte vore bättre att anskaffa två stycken industrirobotar med tillhörande visionsystem. 
Investeringskostnaden för robotarna inklusive kringutrustningen som behövs torde inte 
bli så mycket dyrare än vad emballageinköpen tenderar att bli. 
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11 Rekommendationer till fortsatt arbete 
I detta projekt har av praktiska orsaker endast ett fåtal av samtliga artiklarna som 
produceras vid E-line kunnat kontrolleras. Därför rekommenderas en uppföljning med 
fler detaljer som skall packas löst i emballagen för att få en så rättvisande bild av 
respektive detaljs fyllnadsgrad. Detta bör genomföras och kontrolleras snarast då just 
fyllnadsgraden i emballagen vid ”löspackning” visat sig vara en akilleshäl i projektet.  

De flesta av de siffrorna på vilka Karossfabriken baserar sina möjligheter att kunna ta 
emot emballagen är endast uppskattade siffror, vilka kan komma att förändras vid en 
”verklig körning”. Det skall dock tilläggas att de uppskattade redovisade siffrorna, vilka 
är framtagna i samråd med Liberg [10] beträffande fyllnadsgraden är tilltagna i 
underkant. Detta är gjort för att det verkliga värdet (förhoppningsvis) inte skall 
överstiga dessa.  

För att det inte skall uppstå problem med projektet i ett senare skede rekommenderas 
även en litet djupare analys av truckförarens vidkommande arbetsuppgifter.  Här kunde 
det vara lämpligt att packa flera emballage vid kommande ”löspacknings” körningar för 
att få en bild av hur det påverkar truckförarens arbete.  

Då det för närvarande anses problematiskt att implementera hela konceptet vid 
Karossfabriken, rekommenderas att i första hand försöka köra in de dubbelupplägg som 
går direkt vidare till Komponenten/Pressvetsen. 
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13 BT Lifter LHM230 / LHM230Q / L30 
 
 
The BT Lifter LHM230 is the universal Hand Pallet truck, 
suitable for moving loads in all types of applications. Lifting 
capacity 2300 kg. This truck is also available in stainless 
steelwith 2000 kg capacity. 
The BT Quick Lifter LHM230Q is the ideal truck for 
customer applications calling for high volumes of pallet movements every day. 
The forks reach the pallet with the first pump stroke and lift the pallet with the 
second. 
 
 
 
----ursprungligt meddelande----- 
Från: truckar@bt-svenska.com [mailto:truckar@bt-svenska.com]  
Skickat: den 25 februari 2005 09:13 
Till: truckar@bt-svenska.com 
Ämne: Fråga BT - BT LIFTER 

 
Tack för din fråga 
 
Lyftvagnen har en lyfthöjd på 200 mm och kostar  3.800.- för en standarvagn 
och 4.400 för en Quicklyftare.  
 
Nyström Susanne <susanne.nystrom@bt-svenska.com> 
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Befintlig mellanlagringsplats 

 
Detalj H733/734 
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Befintlig mellanlagringsplats 

 
Detalj K253-254 
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Befintlig mellanlagringsplats 

 
Detalj J 261-262 
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Befintlig mellanlagringsplats 

 
Detalj K443-444 
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Befintlig mellanlagringsplats 

 
Detalj H379-380 
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Detaljer vilka går direkt vidare till Komponenten/Pressvetsen 
 
 
Artikelnummer verktygsnummer plats   Upplägg 
 
5414073/081  H00-341/342  Komponenten  Dubbel 
 
12786461/471  K00-373/374  Komponenten  Dubbel 
 
12788683/684  K00-253/254  Komponenten  Dubbel 
 
4699351/369  J00-491/492  Komponenten  Dubbel 
 
4551636/644  H00-491/492  Komponenten  Dubbel 
 
4599197/205  H00-161/162  Komponenten  Dubbel 
 
5410154/162  J00-261/262  Pressvetsen  Dubbel 
 
4599296/304  H00-667/668  Pressvetsen  Dubbel 
 
4599338/346  H00-375/376  Pressvetsen  Dubbel 
 
4599502  H00-661  Pressvetsen  Enkel 
 
12786470  K00-342  Komponenten  Enkel 
  
12786459  K00-341  Komponenten  Enkel 
 
 
Sammanlagt innebär detta att: 18 st av E-lines pressade artiklar går direkt vidare till 
Komponenten/Pressvetsen. (9 st dubbelupplägg) 
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