
2002:24M

EXAMENSARBETE

Utarbetning av källsorteringsstandarder
Monteringsfabriken på Saab Automobile AB

Pontus Gustafsson
2002-04-04

Högskolan Trollhättan/Uddevalla
Institutionen för Teknik

Box 957, 461 29 Trollhättan
Tel: 0520-47 50 00  Fax: 0520-47 50 99

E-post: teknik@htu.se



- i -

EXAMENSARBETE

Utarbetning av källsorteringsstandarder
Monteringsfabriken Saab Automobile AB

Sammanfattning
En del av Saabs leverantörer skyddar artiklarna med emballage. Detta emballage måste
Saab bli av med på något sätt. Tidigare har företaget skickat den största delen av sitt
avfall till förbränning, men eftersom de ständigt arbetar med att verka för miljön, samt
för att reducera kostnader har de valt att börja källsortera.

Projektet gick ut på att utarbeta och skriva utförliga standarder för arbetsstationerna i
Monteringsfabriken. Projektets innehåll kan i stora drag summeras som följande:

Passande källsorteringskärl med skylthållare togs fram och för dessa skrevs det ett
standarddokument med monteringsanvisningar. I källsorteringsskylthållaren till kärlen
skall det sitta en layout. En layout utarbetades och ett standarddokument med ett
skylttillverkningsexempel skrevs. Två artiklar egenkonstruerades; en mindre säckhållare
som skall sitta på materialställen utmed linorna och ett överfall som konstruerades för
att skylthållaren ska passa till det ena kärlet med runda stänger istället för platta.

För att operatörerna skall veta i vilket kärl de skall slänga sitt avfall behöver de
sorteringsanvisningar. Förslag på olika lathundar och utbildningsmaterial har utarbetats.

Andra stationsbundna standarder som skrivits och utarbetats är hur säckarna skall
tömmas och förslutas.
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DISSERTATION

Recycle Standards Work
Assembly Shop Saab Automobile AB

Summary
Saabs different contractors protect their articles with packaging. Saab must in some way
get rid of these packaging. Until now the company have sent most of it’s waste to a
facility which combust it. Because Saab constantly works for a better environment and
to reduce costs they have chosen to begin to recycle.

The project was to work out and write detailed standards for the stations in the assembly
shop. The project’s summary is in broad outline following:

Suitable recycle binges with a display rack was selected from different contractors. For
these it was written a standard document with assembly instructions. In the display rack
there shall be placed a layout. A layout was worked out and a standard document with
sign manufacture instructions was written. Two articles were constructed; one smaller
sack holder which shall be mounted on the material racks beside the lines, and one
holder so the display rack can be mounted on one of the recycle binge which got round
bars instead of flat. A sorting instruction was written for the operators so they know
where to throw away their waste. Suggestions and different lazybones have been worked
out.

Other station-connected standards that have been written and worked out are how the
sacks shall be emptied and sealed.

Keywords: Waste sorting, Packaging, Kanban, Assembly Shop.

Publisher: University of Trollhättan/Uddevalla, Department of Technology
Box 957, S-461 29 Trollhättan, SWEDEN
Phone: + 46 520 47 50 00  Fax: + 46 520 47 50 99  E-mail: teknik@htu.se

Author: Pontus Gustafsson
Examiner: Oskar Jellbo
Advisor: Daniel Arwidson PMTH, Saab Automobile AB
Subject: Mechanical Engineering, Industrial Engineering
Language: Swedish Number: 2002:24M Date: April 4, 2002



Utarbetning av källsorteringsstandarder

- iii -

Förord
Projektet är ett 10-poängs examensarbete (C-nivå) som utförts på PMT i
Monteringsfabriken på Saab Automobile AB.

Jag vill tacka alla inblandade på Saab som hjälpt mig att genomföra arbetet trots
bristande resurser. Ett särskilt tack till min handledare Daniel Arwidson, som lagt ner
mycket tid för att hjälpa mig på vägen. Jag vill också tacka Kristina Sikström från
Universitetet i Luleå som också praktiserade på PMT och som hjälpte mig att
sammanställa rapporten.



Utarbetning av källsorteringsstandarder

- iv -

Innehållsförteckning

Sammanfattning...........................................................................................................i
Summary ...................................................................................................................... ii
Förord ............................................................................................................................. iii
Innehållsförteckning.......................................................................................................iv
Symbolförteckning .........................................................................................................vi
1 Inledning......................................................................................................................1

1.1 Bakgrund till projektet ...........................................................................................1
1.2 Syfte 3
Företaget.......................................................................................................................4
1.3 Arbetssätt/Metod....................................................................................................5

2 Standardisering av kärl..............................................................................................5
2.1 Bakgrund................................................................................................................5
2.2 Utarbetning av standardkärl .................................................................................6
2.3 Standarddokument för källsorteringskärl..............................................................7

3 Monteringsanvisningar ..............................................................................................7
3.1 Bakgrund................................................................................................................7
3.2 Monteringsanvisningar för standardkärlen...........................................................7

4 Standardisering av layout till skylt ...........................................................................7
4.1 Bakgrund................................................................................................................7
4.2 Utarbetning av Layoutstandard.............................................................................7
4.3 Standarddokument för layout ................................................................................8

5 Sorteringsanvisningar för material i Monteringsfabriken .....................................9
5.1 Bakgrund................................................................................................................9
5.2 Utarbetning av sorteringsanvisningar.................................................................10

6 Standardisering av förslutningsförfarande............................................................11
6.1 Bakgrund..............................................................................................................11
6.2 Utarbetning av förslutningsstandard...................................................................11
6.3 Grundoperationsblad (GOB) för förslutning av källsorteringssäckar ................12

7 Tömningsrutiner .......................................................................................................12
7.1 Bakgrund..............................................................................................................12
7.2 Alternativa tömningsrutiner.................................................................................12

7.2.1 Alt. 1 Truck och vagn körs till varje kärl .................................................12
7.2.2 Alt. 2 Först truck utan vagn, sedan truck med vagn.................................13
7.2.3 Alt. 3 Först en liten skjutvagn, sedan truck med vagn. ............................13
7.2.4 Alt. 4 Truck och vagn ställs på ledig yta, varifrån de går och

byter säckarna...........................................................................................14
7.3 Förslag.................................................................................................................14

7.3.1 Hantering av säckbyten ............................................................................14



Utarbetning av källsorteringsstandarder

- v -

7.3.2 Kanban-truckarna sköter transporten av stora Well/kartong-
lådor. ........................................................................................................15

7.4 Standardoperationsblad (SOB) för tömning........................................................15
8 Resultat/Slutsats........................................................................................................16
9 Källförteckning .........................................................................................................17
10 Bilagor........................................................................................................................18



Utarbetning av källsorteringsstandarder

- vi -

Symbolförteckning 

Standarder = Strävan att införa enhetliga produkter eller arbetsformer.

Lina = Artiklarna på bilarna monteras utefter ett rörligt band. På Saab kallad lina.

Emballage = Förpackningar som skyddar artiklarna under transport.

Monteringsfabriken = Saab har delat upp sin verksamhet i olika fabriker. Ex. Press,
kaross, måleri, och montering.

Komprimatorer = Pressar som komprimerar avfallet för att spara utrymme.

Policy = Grundprinciperna i ett företags handlande.

Fraktioner = Grupper, delar.

Layout = Skiss till trycksak med angivande av text- och bildplacering m.m.

Miljöresurser = Personal som hanterar källsorteringssäckarna och transporterar dem till
Miljöstationen i Magasin 21.

Magasin 21 = En miljöstation belägen i Monteringsfabriken på Saab.

Kanban = Japanska och betyder ”kort att anteckna på”. Ett materialhanteringssystem.

GOB = Grundoperationsblad, en blankett med detaljerad information kring hur en
arbetsoperation skall gå till.

SOB = Standardoperationsblad, en blankett som sammanställer alla grundoperationer så
det blir en helhet i arbetsgången.

Överfall = Ena sidan på ett fäste som klämmer åt t ex. en stång.

Implementering = Införande.

Foam = Ett plastmaterial med små luftbubblor som gör materialet dämpande. Används
för att skydda artiklar.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund till projektet
I Monteringsfabriken på Saab Automobile AB monteras många av artiklarna till bilarna
utefter ett transportband, på Saab kallad lina. Personalen som monterar, hämtar de olika
artiklarna på ställ som står placerade utmed linan. För att minimera risken för skador på
artiklarna har respektive leverantör olika typer av emballage som skydd. Emballagen i
monteringen består vanligtvis av: Well/kartong, papper, plast, och trä.

På grund av emballagen (ej returemballage) samt mängden övriga sopor blir det varje år
stora mängder avfall i Monteringsfabriken.

I Monteringsfabriken finns det tre stora avfallskomprimatorer som det slängs avfall i.
Den totala mängden i dessa kärl uppgick år 2000 till 1053 ton.

Fördelningen på avfallet i komprimatorerna är följande:

� Well 42 %

� Plast 33 %

� Brännbart 16 %

� Papper 3 %

� Plastband 3 %

� Plåtband 3 %1

Till siffran 1053 ton skall det även tilläggas att monteringen har en hel del well som
idag sorteras och återvinns. Denna well kommer direkt från monteringens plockförråd.
Wellen komprimeras i särskilda komprimatorer för well. Dessa komprimatorer är
placerade i direkt anslutning till plockförråden. År 2000 var den siffran 268 ton. 

Den totala mängden avfall från Monteringsfabriken år 2000 var alltså 1053 + 268 =
1321 ton.

I monteringen återvinns det mycket lite av avfallet, och detta på ett fåtal ställen.
Exempelvis plockförråden. I stort sett allt material förutom ”företagshemligt avfall” och
”farligt avfall” slängs i blåa containrar som står utmed linorna. Containrarna hämtas och
töms med gaffeltruckar olika frekvent beroende på hur välfyllda de är. Tömningen sker i
någon av de tre stora vägganslutna komprimatorerna i monteringen, där avfallet
komprimeras. När komprimatorerna är fyllda transporteras avfallet av Saabs
avfallsentreprenör ”SITA” till ”Heljlestorp återvinningsstation” som tar hand om
avfallet till en avtalad kostnad.

                                                
1 Siffrorna är ungefärliga och baserade på en plockanalys ur en avfallskomprimator, slumpvis utvald av
Saab 2000-04-19.
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Saab antog hösten år 2000 en miljöpolicy som för avfallshanteringen innebär att
följande konkreta mål skall realiseras:

1. Upphöra med deponering av brännbart avfall senast 2001-12-31.

2. Införa fullständig källsortering senast 2002-12-31.

3. Upphöra med deponering av organiskt avfall senast 2003-12-31.

4. Minska mängden farligt avfall –basår 1998 – till deponi med 10 % senast 2003-12-
312.

Saab Automobile AB skall möta kundernas förväntningar och genom sina handlingar
uppfattas som ett miljömedvetet företag.

Detta skall uppnås genom:

� Ständig förbättring och målstyrning

� Att uppfylla miljölagar och andra miljökrav

� Att förebygga föroreningar och reducera avfall samt utsläpp till luft, vatten och
mark.

� Att beakta miljöpåverkan vid affärsplanering, beslut och val av leverantörer 3.

När det gäller Monteringsfabriken på Saab finns det som tidigare nämnts inget
fullständigt källsorteringssystem i dagsläget. Saab har, sedan policyn antagits, arbetat
med problemet där en projektgrupp tillsatts med projektmålet ”100 % källsortering”.
Projektgruppen har bl.a. kommit fram till att Saab skall byta ut sina blåa containrar mot
olika typer av kärl. I kärlen placeras säckar och påsar i olika färger och storlekar. Saab
har också bestämt sig för att utmed linorna i monteringen börja med källsortering av 7st
olika avfalltyper, s.k. fraktioner.

1. Well/kartong (papperssäck)

2. Mjukplast (transparant säck)

3. Övrig plast (orangemarkerad säck)

4. Brännbart (röd säck)

5. Komposterbart (grön påse)

6. Metallskrot

7. Trä

Det finns dock mycket kvar att göra innan målen är nådda. Deponering av brännbart
avfall har inte upphört. Införandet av källsortering måste vara färdigt senast 2002-12-31

                                                
2 Miljöpolicy PF-99-047 utg. 2.
3 Avfalls- och miljöpolicy.
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och med tanke på sophanteringssystem för ny bilmodell måste många delproblem lösas
omgående.

Andra orsaker till att Saab bör få igång ett fungerande återvinningssystem är
kostnaderna. Börjar Saab återvinna finns det stora kostnader att spara.

Idag betalar Saab en kostnad av 950kr/ton (år 2002) för att bränna upp det avfall som
kommer från monteringens komprimatorer.

� Om ren well kan återvinnas får företaget tillbaka ca 425kr/ton.

� Om ren mjukplast återvinns får man ca 1000kr/ton tillbaka.

� Övrig plast ger ungefär 100kr/ton tillbaka.

För att få en enhetlig och strukturerad monteringsfabrik både vid och efter
implementering av källsortering, måste det bl.a. utarbetas och skrivas nya standarder för
källsorteringen. Orsaker till varför standarder är viktiga, är att det med skrivna
standarddokument finns något konkret att peka på vid eventuella frågor och konflikter.

1.2 Syfte
Syftet med projektet är att utarbeta och skriva standarder för källsortering vid stationer i
Monteringsfabriken.

Mer specifikt innefattar detta standarder för:

� Hur sopkärlen skall se ut.

� Monteringsanvisningar för sopkärl.

� Förslutningsförfarande.

� Skyltning av sopkärl.

� Sorteringsanvisningar.

� Tömningsrutiner.
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Företaget
Ägare: 

General Motors (GM)

Styrelseordförande, VD:

Peter Augustsson

Dotterbolag: 

Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, USA, Australien,
Schweiz, Italien och Finland.

Antal anställda:

8.522 (December 2001).

Antal sålda bilar:

126.058 (2001).

Bilmodeller: 

Saab 9-5

Saab 9-5 Sportcombi

Saab 9-3

Saab 9-3 Cabriolet

Distribution:

Saab finns representerade i mer än 50 länder världen över. De viktigaste marknaderna är
USA, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Italien, Australien, Frankrike, Nederländerna
och Norge. International and Diplomat Sales, IDS, står för en betydande försäljning och
kan betraktas som en av våra största marknader. 

De olika enheterna:

Trollhättan:

Huvudkontor, produktutveckling och tillverkning av Saab 9-3 och Saab 9-5

Södertälje:

Utveckling och tillverkning av 4-cylindriga Saab motorer

Nyköping:

Distributionscenter av delar och tillbehör

Nystad (Uusikaupunki, Finland):

Valmet Automotive tillverkar Saab 9-3 Cab
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Göteborg:

Tillverkning av Saabs manuella växellådor. Här finns också försäljnings-, marknads-
och ekonomiavdelningarna. [1]

1.3 Arbetssätt/Metod
Inledningsvis lästes det färdigarbetade material som Saab hade om källsortering igenom.
Därefter gjordes en kartläggning över nuläget. Efter att ha fått inblick i vad det fanns för
olika kärl, skyltar, återvinningsmöjligheter, arbetsresurser m.m. utvärderades det och
förslag gavs på lösningar till hur standarder kunde utformas.

Förslagen redovisades på de olika mötena som projektgruppen för källsortering hade.
Dokumentation av synpunkter och åsikter fördes under mötena. När förslagen blev
godkända skrevs det standarddokument kring hur de nya källsorteringsstandarderna i
Monteringsfabriken skulle se ut.

De olika hjälpmedel/resurser som användes under projektarbetet var: digitalkamera,
tidtagarur, scanner, samt dator med program (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,
AutoCad, Photo Express).

2 Standardisering av kärl

2.1 Bakgrund
Inför implementeringen av källsortering i Monteringsfabriken, krävs det att det finns nya
anpassade källsorteringskärl i fabriken. Kärlen måste vara anpassade till vilken fraktion
de skall innehålla. Saker som bör tänkas på är bl.a.:

� Plast växer efter att det har komprimerats.

� Kan kärlet vara av typen säckhållare eller är avfallet för ”vasst” så det sticker hål på
säcken?

� Hur stora skall kärlen vara för att passande säck skall bli lagom tung? 

Kärlen och skylthållarna valdes med avseende på följande krav:

� Lätta att montera.

� Lätta att förflytta.

� Byte av säck skall gå snabbt och lätt.

� Kärlet skall helst inte ha några utstickande stag eller vassa kanter som lätt kan
orsaka personskador eller skador på material.

Under implementeringsarbetets gång kommer projektgruppen att analysera vilka olika
typer avfall stationerna har. Beroende på vad och hur mycket de slänger på stationerna,
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kommer de att få olika många och olika typer av kärl. Uppsättningen kärl kommer
därför att bli specifik för varje station. Vilka kärl som skall användas till resp. fraktion
måste utarbetas. Till varje kärl behövs det också en skylthållare.

2.2 Utarbetning av standardkärl
Papyrus [2], LUNA [3], SanSac [4], och ALFA [5] är fyra olika företag som handhar
produkter för källsortering. Flera av deras kärl beställdes hem för utvärdering, och
tillsammans med Saab bestämdes det att kärlen (bilaga 1) från Papyrus skall användas
som standardkärl till alla fraktioner utom plast. Till dessa kärl ska det fästas en
skylthållare i A4-format, så att man lätt kan se vad som ska slängas i kärlet (Bilaga 2).
Skylthållaren kommer också från Papyrus och är konstruerat för att passa till kärlet. För
plast skall trattkärl (Bilaga 3) användas. Trattkärlet kommer från ALFA. Skylthållaren
som hör till ALFA:s kärl kan inte användas på Saab eftersom den har utstickande och
vassa plåtkanter. Det beslutades därför att Papyrus skylthållare även skall användas till
ALFA:s kärl.

Nya fästen till skylthållaren måste dock utarbetas eftersom Papyrus standardfästen är
konstruerade för att passa till platta stänger. Olika alternativ till fästen (bilaga 4) är
kabelhållare, rörklammer och ett egenkonstruerat överfall. För- resp. nackdelarna med
dessa tre olika fästen är:

� Kabelhållaren är för klen för att hålla emot de krafter som skylten kan tänkas
utsättas för. T.ex. att någon tar tag i skylten för att förflytta kärlet. 

� Rörklammern är relativt billig och fyller sin funktion bra. Nackdelen är att det måste
bytas ut en del på skylten för att fästet skall passa. Med andra ord; för att få skylten
att passa till kärlet köps det in rörklammrar, och för att rörklammrarna skall passa
till skylten måste det bytas ut en del på skylten. Leverantören får anpassa sin
produktion efter Saab, vilket resulterar i en dyr lösning.

� Det egenkonstruerade överfallet konstruerades och ritades upp (bilaga 5). Därefter
lejdes det ut till LC-Mekaniska för tillverkning av prototyp. Prototypen utprovades
och uppfyllde sin funktion. 

Egenkonstruerade även en mindre säckhållare av typen ”tratt”. (Se bild på sidan 3 i
”Standarddokument för källsorteringskärl”, bilaga 8). Orsaken till att konstruera
ytterligare en typ av kärl var att Saab behövde ett kärl som inte tar lika stor materialyta
som de övriga kärlen. Det utstående staget på säckhållaren fästes i Saabs redan
befintliga standardfäste. Fästet monteras sedan på ett materialställ. Kring tratten placeras
en säck med hängslen, vilket förklarar sidokrokarnas/öglans funktion. Tratten
konstruerades med ALFAS kärl som mall, varefter den skalades ner och modifierades.
Uträkningar och olika alternativ på krokarna kan ses på bilaga 6. Anledningen till att det
valdes tre stag istället för fyra är tillverkningskostnaden. I tre av alternativen är inte
stagen symetriskt utplacerade och detta beror på att krokarna skall svetsas på dessa. En
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prototyp (alt. 4) av säckhållaren tillverkades internt på Saab. Ritning på säckhållaren
finns på bilaga 7.

2.3 Standarddokument för källsorteringskärl
För att får en enhetlig standard med ansvariga och tillvägagångssätt, skrevs ett
standarddokument för källsorteringskärl. Bilaga 8.

3 Monteringsanvisningar

3.1 Bakgrund
Vid implementeringen samt för framtida bruk, måste kärlen och skyltarna snabbt och
lätt kunna monteras på ett korrekt sätt. För detta krävs tydliga monteringsanvisningar
med bilder.

3.2 Monteringsanvisningar för standardkärlen
Monteringsanvisningarna finns med i ”Standarddokument för källsorteringskärl”. Bilaga
8.

4 Standardisering av layout till skylt

4.1 Bakgrund
Varje kärl ska märkas upp med en skylt, där det står vilken fraktion kärlet innehåller.
Skylten bör enligt önskemål från Saab vara specifik för varje station. Ifall det t.ex.
slängs spännband, buntband och kartong på en station, skall det stå skrivet spännband
och bultband på skylten för övrig plast samt kartong på skylten för well.

4.2 Utarbetning av Layoutstandard
Efter att ha utarbetat olika förslag på layouter (bilaga 9), valdes förslag nr. 14 till den
layout som bäst uppfyllde de olika kraven för hur skyltarna bör se ut. Layouter på de
olika fraktionerna finns på bilaga 10. Krav på layout:

� Enkelt och seriöst strukturerad

� Överskriften skall vara lätt att läsa på ca 10m avstånd. 

� Att den ger ex. på vad som skall slängas i det kärl där skylten är uppsatt.

� Det ska gå snabbt och enkelt att byta ut skylten vid eventuella ändringar. T.ex. när
en viss typ av skräp inte längre skall slängas i kärlet.
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Utöver krav på hur layouten skulle se ut fanns det även olika alternativa lösningar kring
i vilket/vilka material skylten skulle tillverkas. Alternativen var:

1. Layout utskriven på papper, därefter inplastad med lamineringsmaskin och placerad i
skylthållare.

2. Layout utskriven på papper med OH-film som frontskydd. Papper och OH-film
placeras i skylthållaren.

3. Layout utskriven på OH-film och placerad i skylthållaren. 

4. Layout utristad i tejp (reklamskyltstyp) och fastklistrad på skylthållare.

5. Layout utskriven på papper och placerad i skylthållaren.

Nackdelar med de olika förslagen:

Förslag nr. 1 buktade ut från hållaren eftersom det inplastade pappret blev för stort för
att rymmas i skylthållaren. För att åtgärda detta klipps långsidorna ned med ca. 5 mm på
var sida. (Layouterna kan istället justeras åt endera hållet så det räcker att klippa ena
sidan 10mm). 

För att få bra kontrast på förslag nr. 3 krävs det att ett vitt papper bakom OH-filmen.

Nr. 5 är förslag nr. 2 utan OH-film och därför känsligare för smuts och damm.

Layout nr. 5 blir förhållandevis väldigt dyr att använda som standard. Utrustningen och
materialet som används vid tillverkningen är dyra i inköp och underhåll. Utöver det så är
det svårt och tidskrävande att först rensa spilltejpen och sedan applicera tejpen på
skylten.

Förlag nr. 1 valdes till standard. Anledningen var att nr.1 är ett ”stycke”, har bäst
styvhet, och sitter stadigare i skylthållaren än alternativ 2, 3, och 5.

Det är tänkt att miljöresurserna skall sköta layoutspecificeringen, samt tillverkningen av
dessa. För att de skall klara av detta köptes det in följande tillbehör: Dator med
PowerPoint, färgbläckstråleskrivare, lamineringsmaskin, skärmaskin.

4.3 Standarddokument för layout
För att får en enhetlig standard med ansvariga och tillvägagångssätt, skrevs ett
standarddokument för layout. Se bilaga 11.
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5 Sorteringsanvisningar för material i
Monteringsfabriken

5.1 Bakgrund
För att anpassa sig efter den kommande källsorteringen har Saab specificerat mängder
av nya fraktioner. De olika fraktionerna är därefter indelade i tillhörande
källsorteringskategori.

Saab har utarbetat en lathund för att underlätta vid frågor kring vad som tillhör
respektive kategori och fraktion (bilaga 12). Lathunden tar i helhet upp Saabs alla
vanligaste typer av sopor men är dessvärre inte specifik för Monteringsfabriken. Som
tidigare nämnt i kap.1 kommer de i Monteringsfabriken källsortera sju stycken olika
fraktioner. Saabs generella lathund innehåller fler än 25 stycken fraktioner.

De olika stationerna kommer att få olika typer av kärl beroende på vad som mest
frekvent slängs. Källsorteringsmöjligheterna kommer därför att skifta per station. Ett
exempel:

Station A har kärl för Well/kartong och Brännbart.

Station B har kärl för Övrig plast och Brännbart.

Ifall montörerna på A och B tillfälligt får Well samt Foam att slänga, så slänger
naturligtvis operatören på A Wellen i kärlet för Well/kartong. Foamen slänger
operatören däremot i kärlet för Brännbart. Montören på station B slänger Foamen i
kärlet för Övrig plast och Wellen i kärlet för Brännbart.

Vid osäkerhet på hur materialet skall sorteras, sorteras det som Brännbart.

Orsaken till att det inte kommer att finnas alla olika kärl på alla stationer, är av kostnad
och utrymmesskäl.

Innan starten av källsortering i Monteringsfabriken, kommer information att spridas på
olika sätt. Dels genom utbildningar och dels genom möten där berörd personal
informeras om vilka material som kan slängas i de olika kärlen. P.g.a.
Monteringsfabrikens sju olika fraktioner samt de olika stationernas
källsorteringsmöjligheter, bör specifika sorteringsanvisningar skrivas för
Monteringsfabriken.
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5.2 Utarbetning av sorteringsanvisningar
Inför källsorteringsimplementeringen och som fortsatt källsorteringsinformation, gjordes
en layout över det framtida källsorteringsflödet i Monteringsfabriken. Se bilaga 13.
Flödeslayouten kommer att placeras på informationsväggen vid huvudingången i
Monteringsfabriken så att de som är intresserade kan läsa och förstå hur flödet kommer
att se ut. Bredvid layouten kommer det även att sättas upp andra dokument som
förklarar fördelarna och anledningarna till att Saab har källsortering.

Tittade på möjliga sätt att göra anpassande sorteringsanvisningar till
Monteringsfabriken. Eftersom en utarbetning av en lathund kräver inventering av kärl,
dialogutbyte med entreprenörer etc. valdes det att plocka data direkt från Saabs generella
lathund. (Har även gjort vissa tillägg). P.g.a. att bilagorna inte är proffesionellt
genomarbetade så är de inte 100%, utan återspeglar egentligen bara olika
lösningsalternativ.

De olika alternativen:

1. En tvåkolumns lathund (bilaga 14) som inte tar med avfallstyper och beskriver en och
samma sak. T.ex. ”Burk, aluminium” och ”Aluminiumburk” samt ”Färgavfall” och
”Bättringsfärg”. Lathunden tar inte heller med avfall som inte kan tänkas dyka upp.
Dessa saker tar bara upp plats i lathunden. Med andra ord så har det valts att plocka bort
häckklipp, gräs, sugrör, kaviartuber, kakburkar m.m.

2. Ytterligare en tvåkolumns lathund (bilaga 15). Denna lathund tar upp de flesta
avfallstyperna som står med i den generella lathunden. Saker som inte tas med är ”Bygg-
och rivningsavfall” och ”farligt avfall”. Till sist är den uppdelad i ”Produktion” samt
”Kontor och pentryn”.

3. En sorteringsanvisning i utbildningssyfte (bilaga 16). Sorteringsanvisningen beskriver
och exemplifierar de olika fraktionerna i Monteringsfabriken.

När Saab skall komma fram till vilka kärl som behövs på de olika stationerna kommer
de att vara tvungna att ta reda på vilka olika typer av avfall som slängs på respektive
station. Till detta arbete har det utarbetats en passande inventeringslista. (Bilaga 17).
Under inventeringens gång kan de dela upp kärlen i tillhörande arbetsledarområde och
fylla i lite mera specificerade uppgifter. T.ex. Wellskydd, plastplugg m.m. Som tidigare
nämnts är det tänkt att miljöresurserna skall sköta layouttillverkningen. Ifall
inventeringslistan sparas på en filarea, samt hålls uppdaterad kan de vid
layoutbeställningar enkelt kolla upp vad som slängs i aktuellt kärl och göra en specifik
layout för denna. En annan fördel med denna inventeringslista är att det bildar en bra
grund till vad Monteringsfabrikens lathund egentligen bör innehålla.
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Försättsblad till Monteringsfabrikens lathund (kursiv text):

Det material som skall slängas skall källsorteras i största möjliga mån. 

Ifall det inte finns ett avsett kärl för det avfall som skall slängas, kan det tillfälligt
sorteras som brännbart. (OBS! Det finns material som inte får slängas som brännbart,
t.ex. lösningsmedel, el-avfall, PVC-material m.m.) Ta därefter reda på vad materialet
egentligen skall sorteras som. Vid nästa tillfälle sorteras materialet i rätt kärl. Kommer
materialet frekvent bör det övervägas att införskaffa ett kärl till detta avfall.

Till vilken fraktion de olika materialen tillhör kan lätt fås fram med hjälp av denna
lathund. Skulle det vara som så att det inte står med i lathunden finns det ytterligare en
lathund till hjälp. Denna lathund är generell för hela Saab. "Lathund Källsortering
Saab Automobile" har reg. nr.????. Vid övriga källsorteringsfrågor kontakta
miljöresurserna på tfn. nr.?????.

6 Standardisering av förslutningsförfarande

6.1 Bakgrund
När säckarna utmed linan är fyllda till en viss nivå, ska särskild personal (s.k.
miljöresurser) byta ut de gamla säckarna mot nya. I dagsläget försluts de gamla säckarna
på ett icke standardiserat sätt, dvs. miljöresurserna gör som de själva vill. För senare
hantering och felsökning är Saab i behov av en standardiserad förslutning. När säckarna
är förslutna transporteras de till en miljöstation på Saab. På miljöstationen komprimeras
de i stora komprimatorer för fortsatt transport.

6.2 Utarbetning av förslutningsstandard
Utvärderade följande alternativa lösningar som förslutningsstandarder. (Bilaga 18):

1. Påsförslutare- endast för påsar och mindre säckar av polyeten. 7*195mm. (Papyrus
s100).

2. Buntband- i plast. 19cm. 18 och 28cm ”stege”. (Papyrus s100).

3. Påsförslutare- För polyeten-, cellofan- och de flesta filmpåstyper. För tejp upp till
12mm i bredd. (Papyrus s100).

4. Säckbindare (Najtråd)- för förslutning av pappers- och polyetensäckar. Finns från 100
till 300mm. (Papyrus s106, Luna s8).

5. Tejp.

6. Säckar med hängslen. Enkla att knyta ihop.

Förslag nr. 1, 2, 3 och 5 fungerar p.g.a. sammansättningen i materialet enbart för Övrig
plast och Brännbart. 
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Förslag nr. 4 får inte finnas med i någon av fraktionerna förutom Metallskrot, och måste
därför tas bort efter transporten till Magasin 21.

Förslag nr. 6 fungerar som en generell lösning till alla fraktioner. Hängslena fungerar
som snören vilket gör att säckarna blir lätta att knyta ihop. Förslutningen blir snabb och
enkel oavsett fraktion.

Papyrus som säljer säckarna till Saab har dessvärre inga hängslen till säckarna för
Well/kartong och de stora säckarna för brännbart. Brännbartsäckarna får istället
förslutas med hjälp av buntband eller tejp. Buntbanden försluter säcken bra. En nackdel
med dem är att de är svårhanterade. Tejp försluter också bra, men är lite otymplig att
bära med sig. Well/kartong säckarna kommer inte att förslutas, eftersom det inte finns
något passande material för detta ändamål.

6.3 Grundoperationsblad (GOB) för förslutning av
källsorteringssäckar

Saab har valt att inte beskriva arbetets gång mer än vad som står i bifogad GOB. Bilaga
19.

7 Tömningsrutiner

7.1 Bakgrund
Tidigare har alla avfallscontainrar tömts med hjälp av gaffeltruckar. I och med
källsorteringsinförandet kommer det istället för containrar att bli olika kärl med säckar.
Tömning, sortering, kontrollering, och byten av säckar kommer att utföras av
miljöresurser. Till sin hjälp har de dragtruckar och vagnar. Eftersom källsorteringskärlen
är mycket mindre än de tidigare blåa containrarna, påverkar detta tömningsfrekvensen.
Miljöresurserna måste också kontrollera säckarnas innehåll samt försluta dessa. P.g.a.
tömningsfrekvensen och de nya arbetsmomenten krävs det nya utarbetade
tömningsrutiner.

7.2 Alternativa tömningsrutiner

7.2.1 Alt. 1 Truck och vagn körs till varje kärl

Miljöresurserna tar sin truck med vagn och kör till det område där de skall hämta
säckarna. De ställer trucken och vagnen vid kärlet, stiger av och kontrollerar mängden
avfall i kärlen. Ifall det är fel fraktioner i säckarna påpekar de detta för operatörerna eller
deras arbetsledare. Om kärlet är fullt, avlägsnar de säcken och byter ut den mot en tom.
Säcken läggs sedan i vagnen vartefter de kör till nästa område. När vagnen är full kör de
till miljöstationen i Magasin 21 och byter ut den fulla vagnen mot en ny. Därefter
fortsätter de sin runda där den senast avslutades.
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Fördelar:

� Miljöresurserna arbetar alltid nära trucken och vagnen.

Nackdelar:

� Truck och vagn tar upp mycket yta i truckgången.

7.2.2 Alt. 2 Först truck utan vagn, sedan truck med vagn.

Först tar miljöresurserna en truck utan vagn. På trucken ligger det tomma säckar,
buntband m.m. De kör sedan till de första kärlen och kontrollerar, påpekar eventuella fel
och byter ut fulla säckar mot tomma. De fulla säckarna lägger de bredvid truckgången.
Sedan kör de till nästa kärl och utför samma procedur. När de gjort sin runda hämtar de
vagnen, kör rundan igen och plockar upp säckarna utmed truckgången. När vagnen är
full åker de till Magasin 21 och byter vagn. Därefter fortsätter de uppsamlingen.

Fördelar:

� En truck tar inte lika stor plats som truck och vagn och kan därför ställas på fler
mindre ytor utmed linorna.

Nackdelar:

� Två rundor

� Trucken kan fortfarande stå i vägen och ta plats.

� Det måste finnas en ledig yta, där vagnen kan stå under första rundan.

� Tar tid att koppla på/av vagn.

� Det tar lång tid innan de samlar upp säckarna, vilket gör att det ser skräpigt ut längs
linorna.

7.2.3 Alt. 3 Först en liten skjutvagn, sedan truck med vagn.

Miljöresurserna har en liten vagn med säckar, buntband m.m. De tar sin vagn och går
utmed linan. Först till de första kärlen och kontrollerar, påpekar eventuella fel och byter
ut fulla säckar mot tomma. De fulla säckarna lägger de bredvid truckgången. Sedan går
de med vagnen till nästa kärl och utför samma procedur. När de gjort sin runda hämtar
de truck och vagn och plockar upp säckarna utmed truckgången. När vagnen är full åker
de till Magasin 21 och byter vagn. Därefter fortsätter de uppsamlingen.

Fördelar:

� Vid första rundan finns det ingen truck eller vagn som står i vägen.

Nackdelar:

� Två rundor.
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� Alt. 3 förutsätter att det är en runda som miljöresurserna först går (så de slipper gå
en längre sträcka utan att göra några arbetsuppgifter på vägen).

� Det tar lång tid innan de samlar upp säckarna, vilket gör att det ser skräpigt ut längs
linorna.

7.2.4 Alt. 4 Truck och vagn ställs på ledig yta, varifrån de går och byter
säckarna.

Miljöresurserna har truck och vagn med säckar, buntband m.m. De börjar med att köra
till en bestämd ledig yta på en avdelning där de ställer trucken och vagnen. Därefter går
de till kärlen i närliggande område och kontrollerar, påpekar eventuella fel och byter ut
fulla säckar mot tomma. De fulla säckarna lägger de bredvid truckgången, tar trucken
och vagnen och börjar samla upp säckarna. Sedan åker de till nästa avdelning och utför
samma procedur. När vagnen är full åker de till Magasin 21 och byter vagn. Därefter
fortsätter arbetet med kontroll, byte av säck, uppsamling etc. på nästa område.

Fördelar:

� Säckarna ligger inte vid truckgången lika länge som i alt. 3.

Nackdelar:

� Det blir mycket gående från och till truck.

� Alternativet förutsätter förslag (7.3.1) nedan.

� Tveksamt om det finns lediga ytor utmed linorna som rymmer truck och vagn.

7.3 Förslag

7.3.1 Hantering av säckbyten

Ett Kanban-system för säckarna, som antingen ordinarie Kanban-personal eller
miljöresurserna ska ansvara för. För ordinarie Kanban-personal finns det redan ett
fungerande system så det kommer inte att kommenteras. För miljöresurserna skulle
varje kort svara för ett kärl i Monteringsfabriken. När miljöresurserna märker att rullen
börjar ta slut tar de med sig kortet som ligger bredvid rullen och lägger dem i en ”låda”
på trucken. Denna låda ska de tömma varje dag. På kortet står det nummer, vad det är
för typ av kärl, och var det är placerat. T.ex. Kärl 101, Station 244-1, Mjukplast.
Miljöresurserna läser korten, plockar åt sig rätt rullar och kör sedan ut kort och rulle till
kärlen. Alternativt kan de låta bli att använda sig av en denna rutin och istället ta med
sig kort och rulle och lägga ut dem efter varje vagnsbyte. 

Fördelar:

� Slipper springet mellan truck/vagn och kärl, på alt. 1 och 2.
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� Det finns alltid säckar utmed linorna. Vid eventuella missar från miljöresursernas
sida kan operatörerna i värsta fall byta säckarna.

� Ifall förslaget gäller, kan miljöresurserna gå direkt till nästa kärl istället för till
skjutvagnen på alt. 3. Antalet steg blir inte nämnvärt fler och jämfört med alt. 1, 2
och 4 försvinner mycket av tiden kliva i/ur truck samt parkering.

7.3.2 Kanban-truckarna sköter transporten av stora Well/kartong-lådor.

Istället för att slänga stora well/kartonglådor i kärl utmed linorna som tar stor plats, kan
de lägga dem i ”returhyllplanet” på materialstället. Kanban-truckförarna sköter i
dagsläget försörjningen av material till operatörerna, där de kör ut olika rödlådor och
wellådor till materialställen. Samtidigt som de kör ”hem” tomma rödlådor ska de även
köra tillbaks med tomma wellådor till Magasin 21, som ligger nära deras egen
avdelning.

Fördelar:

� Miljöresurserna slipper hantera säckar fyllda med tomrum.

� Färre Well/kartong-kärl i Monteringsfabriken.

� Kanban-truckarna utnyttjas mer effektivt.

7.4 Standardoperationsblad (SOB) för tömning
Alternativ 4 valdes som standard för miljöresurserna. Varje arbetsmoment som utförs
beskriv i ett Grundoperationsblad (GOB). Alla Grundoperationsblad sammanställs i ett
Standardoperationsblad (SOB) som i helhet beskriver arbetets gång. Se bilaga 20, för
miljöresursernas tömningsrutiner.
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8 Resultat/Slutsats
Saab kommer att börja implementera källsorteringen veckan innan starten av
nybilstillverkning. När det gäller de olika fraktionerna och dess källsorteringskärl är det
sagt att de skall använda två kärl från Papyrus och ett från ALFA. Dessa kärl skall
användas till fem utav Monteringsfabrikens sju fraktioner. Kärlen behöver också en
skylthållare. Skylthållaren passar inte till ALFAS kärl. Till detta kärl har det
konstruerats ett passande överfall, som kommer att serieproduceras av LC-Mekaniska i
Trollhättan och införas på Saabs centralförråd. Grundläggande monteringsanvisningar
har skrivits för Papyrus och ALFA:s kärl plus skylthållare, så att vem som helst skall
kunna montera kärlen på ett standardiserat sätt. Ytterligare ett kärl konstruerades. Detta
var ett mindre kärl som lätt kan monteras på Saabs materialställ. Även denna kommer
att serieproduceras av LC-Mekaniska och införas på Saabs centralförråd. För de
resterande två fraktionerna är det ännu inte bestämt vilka kärl som skall användas, men
det kommer att bestämmas under implementeringsarbetets gång. Orsaken till att det inte
lagts någon energi på detta är att det finns ytterst lite metallskrot och trä att återvinna i
Monteringsfabriken.

För layouterna bestämdes det en standard (nr. 14) och för dessa skrevs det ett
skylttillverkningsexempel. Vad som specifikt skall stå skrivet på de olika layouterna
kommer de som tillverkar layouterna lätt kunna se med hjälp av den inventeringslista
som utarbetas under implementeringsarbetet. Ytterligare en fördel med
inventeringslistan är att det blir ett bra underlag för vad som behöver stå med i
Monteringsfabrikens lathund. Förslag på lathundens utseende och innehåll har givits.
Lathunden kommer att fungera som en sorteringsanvisning då operatörerna fått i uppgift
att slänga något som inte vanligen slängs på deras stationer. Det som vanligen slängs
kommer att stå på skyltarna ovanför kärlen.

När det gäller tömningsrutiner och förslutningsförfarande har det utarbetats förslag på
möjliga metoder. Det förslag på tömningsrutiner som kommer att införas är kortfattat,
att miljöresurserna ställer sin truck och vagn på en yta, varifrån de går en runda på ett
närliggande område och tillfälligt ställer ut säckarna vid truckgången. Därefter kommer
han/hon att hämta trucken och vagnen och samla upp säckarna. Förlutningen av
säckarna kommer att bli med hjälp av tejp eller buntband. Valet mellan tejp och
buntband får miljöresurserna gemensamt komma fram till.
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10 Bilagor
1. De vita kärlen

2. Skylt

3. Trattkärl

4. Rörklammer, kabelhållare och eget överfall

5. Ritning överfall

6. Uträkningar säckhållare

7. Ritning säckhållare

8. Standarddokument för källsorteringskärl

9. Olika förslag på layouter

10. Layout på de olika fraktionerna

11. Standarddokument för layout

12. Lathund källsortering Saab Automobile 

13. Monteringsfabrikens källsorteringsflöde

14. Lathund för monteringsfabriken

15. Lathund för monteringsfabriken, uppdelad i produktion, samt kontor och pentryn.

16. Sorteringsanvisningar, utbildning

17. Inventeringslista

18. Påsförslutare

19. GOB Förslutningsstandard

20. SOB Tömningsrutin

Önskas bilagor så finns de att få tag på hos institutionen för teknik.

Institutionen för teknik 
Box 957
461 29 Trollhättan
Besöksadress: Gärdhemsvägen 4
Tel: 0520 - 47 50 30
Fax: 0520 - 47 53 99
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