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Hantering av pallformat hos Parker Hannifin AB i 
Trollhättan 

Sammanfattning 

Examensarbetet har utförts på Parker Hannifin AB i Trollhättan under läsperiod två 

vårterminen 2011. Parker utvecklar, producerar samt säljer hydraulmotorer och 

hydraulpumpar. Hela koncernen har över 60 000 anställde och är verksam världen över. 

Då ett förbud infördes mot lyfttruckar med åkande förare inom produktionen för några år 

sedan, har frågan angående hur interna materialtransporter skall lösas ständigt varit aktuell. 

Frågan har tillfälligt lösts genom att använda en så kallad ”tvestjärt” som förser 

produktionen med material. ”Tvestjärten” drar upp sin last bakom sig på lyftgafflar vilket 

gör att den hamnar i en gråzon om den är tillåten eller inte att användas i 

produktionsområdet. Tillvägagångssättet är heller inte optimalt då den fungerar som en 

taxi. Projektet är att finna ett lämpligt alternativ på hur materialtransporter skall utföras av 

ett fordon utan lyftgafflar. 

Genom informationsinsamlingar via Parkers affärssystem JDE kunde förståelse fås för hur 

dagens beläggning för ”tvestjärten” är. Med hjälp av dessa uppgifter kunde utnyttjandegrad 

på ”tvestjärten” fås och tas hänsyn till vid val av utrustning. En SWOT-analys har gjorts för 

att öka förståelsen om dagens utrustning och kunna mäta den mot den presenterade 

lösningen från STILL. Flexibilitet, säkerhet och ergonomi är aspekter som tagits hänsyn till. 

Resultatet kan redovisas genom bland annat att möte med leverantören STILL och ett 

studiebesök på Parker i Borås gjorts. Genom detta så presenteras två olika alternativa 

lösningar. Lösningen från STILL som resultatet behandlar anses vara den lämpligaste för 

Parker då denna uppfyller önskade krav. Förslag till framtida arbeten samt utveckling av 

utrustningen tas upp som det sista i denna rapport.   
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Förord 

Författarna har efter två års studier inom Produktionsteknik med automation genomfört 

examensarbete på Parker Hannifin AB i Trollhättan. Arbetet omfattande 15 poäng på 

Högskolan Väst i Trollhättan och har pågått under den sista läsperiodens 10 veckor på 

heltid under våren 2011. Vi vill tacka alla på Parker som bidragit med information och 

svarat på frågor i tid och otid. 

Vi vill speciellt tacka våra handledare Lars Markström och Lennart Svensson på Parker som 

möjliggjort denna rapport med deras kunskaper och kontinuerlig support.  

Sedan vill vi ge ett tack till vår handledare på Högskolan Väst, Kjell Hurtig. Kjell är 

forskningsingenjör på institutionen för ingenjörsvetenskap inom avdelningen för industriell 

produktion. Han har varit till stor hjälp när vi stött på problem och guidat oss på rätt väg 

igen.  

Tack till Lennart Svensson som gett tillstånd att använda egna bilder tagna på Parker i 

Trollhättan och Borås. Vi vill även tacka Reke Salievski, VD på STILL Sverige AB som gett 

oss tillstånd att använda bilder från www.still.se. 

 

Trollhättan, Maj 2011 

Johan Öhman & Peter Karlsson 
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Nomenklatur 

CE-Märkning Att en produkt uppfyller föreskrifter som bestämts av den 

Europeiska gemenskapen. CE står för Conformité 

Européenne. 

Core  Företag som Parker hyr truckar av. 

CX-T Dragfordon som kan dra olika transportsläp bakom sig. 

E- frame  Variant av släp som kan transportera en lastbärare. 

EUR- Pall Standardiserat format på en lastpall med måttet 1200*800*144 

mm. 

FIFO  First In, First Out. 

Helge-Nyberg Svensk återförsäljare av logistiklösningar och truckar. 

JDE  Parkers affärssystem. 

Kanban Beställningssystem efter Toyotas modell. 

Lastbärare En vagn som bär upp en pall som finns i olika utföranden. 

Ledstaplare Elektrisk lyfttruck som framförs av gående förare. 

Manuline  Fransk återförsäljare av logistiklösningar. 

Mjölkrundan Är ett lokalt uttryck för internt transportsystem där olika 

avdelningar i produktionen förses med material. Systemet är 

tidsstyrt. 

STILL Återförsäljare från Sverige för materialhantering. 

Toyota Återförsäljare av truckar. 

Tvestjärten Låglyftande fordon som framförs stående av föraren. Förser 

tillverkningsgrupper med material efter deras behov. 

V-EMB Volvos standardiserade format på en lastpall med måttet 

1220*820*144 mm. 

Saxbord Ett höj- och sänkbart bord som kan lyfta t.ex. pallar till önskad 

höjd. 

Åkstaplare  Truck avsedd att manövreras av åkande förare. 
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1 Inledning 

1.1 Företagspresentation 

Koncernen Parker Hannifin är ett amerikanskägt bolag som har ca 300 fabriker och ca 

62 000 anställda världen över. Parker Hannifin i Trollhättan tillhör pump och motor 

divisionen som verkar i fyra länder i Europa. Fabriken i Trollhättan har ca 270 

anställda. Där produceras hydraulmotorer och hydraulpumpar till mobila 

arbetsmaskiner och fordonsutrustningar. Utveckling och marknadsföring av dessa 

mobila hydraulsystem ingår även i denna division. 85 % av det som tillverkas säljs mot 

export där de största marknaderna är Tyskland, USA och England/Irland. Divisionen 

har sedan många år tillbaka certifikaten ISO 9001 och ISO 14001. Produkterna som 

tillverkas i Trollhättan är indelade i tre huvudområden. Det största som utgör 49 % är 

Fasta Motorer, 35 % är lastbilspumpar och 16 % är Variabla enheter.  

Parker har sedan 80-talet tillverkat pumpar och motorer, med fast deplacement, för 

lastbilar. Pumparna används inom områden som sophantering, timmerlastbilar och 

kranbilar där pumpen monteras direkt på lastbilens motor eller på växellådan. Huset 

på dessa lastbilspumpar var tillverkat i aluminium och de hade 2-3% högre 

verkningsgrad mot konkurrenternas. Detta gav en stark position på marknaden vid 

lanseringen.  

Parkers filosofi är sedan 1998 är ”ständiga förbättringar baserade på allas 

engagemang”. [1] 

1.2 Historia 

Under 30-talet startades Volvo Flygmotor i Trollhättan. Tillverkningen innefattade då 

huvudsakligen komponenter till den militära flygindustrin. Under kommande två 

decennier bestämdes att expandera företaget med att börja tillverka komponenter till 

den civila flygindustrin. I början av 60-talet startar verksamheten med hydrauliken 

genom Gunnar Wahlmark. Han hade en idé om en mobil såg som kunde verka inom 

skogsindustrin. Idén om att kunna förflytta sågen krävde en kraftkälla i form av en 

hydraulmotor. Lösningen var att skapa en sfärisk kolv vilket kunde generera önskad 

kraft i ett relativt mobilt format. Den sfäriska kolven patenterades år 1964 av Volvo 

Flygmotor. Gunnars uppfinning vidareutvecklades under några år och resultatet 

visades upp år 1967 med produkten F10 som var deras första hydraulmotor.  

Verksamheten med hydraulik blev ett eget affärsområde år 1970 inom Volvo 

Flygmotor. [1] 
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Viktiga årtal: 

1967: Första hydraulmotorn F10 lanseras. 

1983: Aktiebolaget Volvo Hydraulik skapas. 

1992: Bolaget byter namn till VOAC. Detta för att Volvo Hydraulik köps upp 

till 50 % av Atlas Copco som tillverkade hydraulkolvar och ventiler. 

Tillsammans skulle en starkare position på marknaden uppnås. 

1996: VOAC säljs till Parker Hannifin AB. 

1999: Företaget ändrar namn till Parker Hannifin Mobile Controls Division. 

2005: Parker i Trollhättan och fabrikerna i Tyskland, Tjeckien och 

Storbritannien bildar enheten Pump and Motor Division. [1] 

1.3 Bakgrund 

Parker Hannifin införde från centralt håll för några år sedan ett förbud mot att 

åktruckar inte får användas inom produktionsområdena i fabrikerna. En åktruck är ett 

fordon där föraren sitter och framför fordonet som har hög lyftkapacitet. Förbudet 

grundades på att det hade inträffat två stycken allvarliga olyckor i Parkers fabriker. För 

att skapa en säker och trygg arbetsmiljö för gångtrafikanter togs detta beslut. Inom 

produktionsområdetet får lyfttruckar som operatören leder efter sig användas. 

Åktruckar får endast användas där lagerhållning av material sker. Det hade varit 

omöjligt att tillhandahålla en effektiv lagerhållning och utnyttjande av lagerlokalen om 

åktruckar inte fått användas där. Detta eftersom godspallar kan väga upp till 1000kg 

och måste lagerhållas i höga pallställ. Idag använder Parker en så kallad ”tvestjärt” för 

transport av tunga komponenter på pall i produktionsområdena. ”Tvestjärten” är en 

låglyftande truck som transporterar gods bakom sig på lyftgafflar. Eftersom 

”tvestjärten” inte lyfter upp lasten utan drar upp lasten till önskad frigångshöjd från 

golvet får den användas inom produktionsområdet och kan sedan transportera godset 

till beställningspunkten. En illustration visas på figur 1.1 nedan.  

              

Figur 1.1: Visar utseendet av Parkers ”tvestjärt”. 
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1.4 Problembeskrivning 

Vissa komponenter/detaljer inom Parker i Trollhättan transporteras i ett format om 

hel och halvpall. Det nuvarande interna transportsystemet har benämning 

”mjölkrundan” och denna klarar inte av att hantera detta format. ”Mjölkrundan” går 

en bestämd rutt vid bestämda tider och stannar vid angivna platser. Dess uppgift är att 

transportera detaljer och material mellan olika avdelningar. ”Tvestjärtens” uppgift är 

ett komplement till det nuvarande transportsystemet så även tunga komponenter kan 

flöda mellan olika beställningspunkter. På så sätt uppfylls fabrikens materialhantering 

oavsett pallens vikt eller storlek vilket krävs för att tillfredställa produktionens behov. 

”Tvestjärten” har inga fasta tider eller rutter som den skall gå utan fungerar som en 

taxi. När ett uppdrag skickas av en beställare via Parkers affärsprogram JDE till 

”tvestjärtens” handdator, som är placerad väl synlig på fordonets instrumentpanel för 

föraren, identifierar föraren uppdraget och utför dessa i turordning. Parker vill 

reducera dessa taxiresor av detta fordon eftersom det har fastställts ett beslut om 

förbud mot åktruckar inom produktionsområdet. Lösningsalternativ till problemet 

kommer att presenteras och ligga som grund till ett framtida beslut. 

1.5 Syfte, mål och avgränsningar 

1.5.1 Syfte 

Projektets syfte är att Parker i Trollhättan skall kunna implementera en metod så att 

hel- och halvpall kan transporteras med hjälp av ett internt transportsystem. Detta 

skall ske med en utrustning utan lyftgafflar. Lösningen skall klara helpall som kan väga 

upp till 1000kg och halvpall som kan väga upp till 500kg. Denna rapport skall kunna 

ligga som grund till framtida investeringar och fortsatt utveckling av Parkers 

materialhantering inom produktionen.  

1.5.2 Mål 

Arbetets mål är att undersöka och hitta en lösning så att komponenter kan 

transporteras på hel- och halvpall. Detta kan ske mellan olika tillverkningsgrupper 

inom produktionen eller ut från produktionsområdet till huvudlagret via ett internt 

transportsystem utan lyftgafflar. Säkerhet, ergonomi samt flexibilitet är viktiga 

aspekter att ta hänsyn till när val av lämplig lösning görs. 

1.5.3 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till att enbart hantera Parkers interna logistik om formatet hel- och 

halvpall, samt fokusera på att fastslå lämplig lösning och hur detta ska införas i 

fabriken. Delar som inte ingår i våra arbetsuppgifter är alla transporter av godspallar 

till och från Parker, vilket beställningssystem som skall användas från varje 

beställningspunkt, om och i så fall hur en pall bör lastas på någon slags lastbärare och 

när detta ska ske samt vart detta skall göras, hur pallen hanteras av operatörerna efter 

avlastning på respektive avlämningsplats, hur pallen hanteras efter den hämtats från 

respektive hämtningsplats och lämnat produktionsområdet. 
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2 Metod/tillvägagångssätt 

Under examensarbetets tid har Parker ställt till förfogande en kontorsplats med 

tillgång till dataprogram som JDE vilket är ett affärssystem inom Parker. 

Första steget i arbetet var att göra en informationsinsamling. Informationsinsamlingen 

går ut på att granska och skapa en förståelse om hur materialhanteringen genomförs 

på Parker. Detta innebär en undersökning av ”mjölkrundans” och ”tvestjärtens” 

funktioner samt hur deras olika rutiner är. Dessa studerades så att viktiga moment och 

aktiviteter kan tas hänsyn till vid en eventuell implementering av framtida lösning. För 

att få förståelse över ”tvestjärtens” arbetssätt och körfrekvens gjordes mätningar i 

form av dokumentation av dess köruppdrag. Med hjälp av små justeringar i 

dataprogrammet JDE kunde viktig information som exempelvis körfrekvens loggas 

och sedan utvärderas. Systemet gav information om vem som beställde uppdraget, 

beställningspunkt, uppdragstyp och tidpunkt. Annan viktig information som kan 

utläsas är vem som utför uppdraget och när detta gjordes. Efter 

informationsinsamlingen kan en kartläggning göras om vilka behov och krav som 

skall tas hänsyn till i det nya systemet. Då kan en jämförelse göras om skillnaderna 

med dagens arbetssätt mot den framtida lösningen och ett förslag på alternativ 

körslinga kan kartläggas. En påvisning om hur frekvensen och förarens 

arbetsuppgifter förändras kommer också tas upp. 

Förutom litteratur som ständigt sökts under examensarbetets gång har också 

intervjuer gjorts samt information från Parker erhållits. Denna information kommer 

att behandlas som ett stöd för examensarbetet.  

I rapporten finns det bilagor och bilder för att skapa enklare förståelse till texten samt 

hur tankegången är. Figurerna och bilagorna redogör för bland annat generella flöden 

inom produktionen samt layouter som ger en klarare översikt av examensarbetet. 
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3 Teori 

3.1 Dagens flöde 

Det mesta av dagens flöde för hel- och halvpallar som skall in till eller ut ifrån 

produktion sköts med hjälp av ”tvestjärten”. En del av flödet med färdiga maskiner på 

pall från monteringen sköts med hjälp av ledstaplare som körs utav operatörerna. 

Dessa pallar transporteras till en uppmärkt plats vid gods ut där åkstaplare hämtar upp 

dessa för att de antingen skall levereras eller ställas på lager. Förbudet mot 

truckar/åkstaplare mm gäller enbart produktionsområdet. [2]   

”Tvestjärten” fungerar som en taxi så när den får ett uppdrag så utför den det. 

Exempel på uppdrag kan vara att transportera en helpall råämnen från gods in till en 

tillverkningsgrupp i produktionen, eller en tompall ut från produktionen till gods in. 

Ämnespallarna som ”tvestjärten” hämtar upp vid denna plats har transporterats dit 

från lagret med hjälp av en åktruck. Tompall som ställs på hämtningsplatsen fraktas ut 

till ett förvaringsutrymme på gården med hjälp av en åktruck. Figur 3.1 nedan visar ett 

flödesschema för en pall råämne från lager till tillverkningsgrupp och sedan som 

tompall ut till lagret igen. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1: En palls flöde genom produktionen. 

 

Förklaring av färger till figur 3.1: 
 

 Röd = Lager 

 Grön = Trucktransport 

 Blå = Tvestjärten 

 Orange = Tillverkningsgrupp 

 

Input 

Output 
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3.2 SWOT-analys 

En SWOT-analys genomfördes på ”tvestjärten” för att påvisa olika fördelar och 

nackdelar. Företag kan efter analysen skapa en klarare bild över möjligheter och hot i 

funktionens omgivning. Denna metod är mycket användbar i praktiken då företag 

ständigt måste vara uppmärksamma på hur marknaden och förutsättningarna skiftar. 

Samspel mellan företaget och omgivningen ger möjlighet att anpassa strategin så att 

kompetens och resurser utnyttjas på rätt sätt. Se figur 3.2 för SWOT-analys. [3] 

Strengths (Styrkor) Weaknesses (Svagheter) 

 Flexibel då den kan utnyttjas till 

olika interna transporter 

 Förarens sikt 

 Smidig att manövrera pga. 

storleken 

 Kräver inte stora utrymmen 

 Ergonomisk på- och avstigning 

 Låg fyllnadsgrad 

 Endast lyftkapacitet upp till 1000 
kg 

 Tidskrävande pga. den fungerar 
som en taxi 

 Materialförsörjningen till 
produktionen drabbas om dess 
funktion uteblir 

 Kroppsvridningar vid lastning 
och lossning av pall då föraren 
måste titta bakåt 

Opportunities (Möjligheter) Threats (Hot) 

 Tillämpas i godkända områden 

 Skulle även kunna användas som 

dragfordon 

 Kostnadseffektiviteten med 

avseende på tidsåtgången  

 Huruvida den klarar av framtida 

beläggning 

 Regler om förbud mot truckar 

Figur 3.2: SWOT-analys av ”tvestjärten”  

3.3 Beställningssystem 

Parker använder sig av olika sätt att göra materialbeställningar på. Vissa beställningar 

sker elektroniskt via JDE och andra sker via olika beställningskort t.ex. Kanban-kort. 

3.3.1 Handdator 

Beställningar som sker elektroniskt hanteras av dataprogrammet JDE och ger all 

nödvändig information så beställningen kan genomföras på ett korrekt sätt. Artiklar 

som skall levereras av ”tvestjärten” är kopplade till dess handdator så att föraren kan 

ta emot och behandla uppdraget. Handdatorn är placerad på ”tvestjärtens” 

instrumentpanel och föraren kan enkelt läsa av beställningen. FIFO som betyder First 

in first out tillämpas. Detta menas att den första beställningen som tas emot behandlas 
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också först och levereras till beställningspunkten. Figur 3.3 nedan visar handdatorn. 

[4]  

 

Figur 3.3: Visar en av Parkers handator.                   

3.3.2 Kanban 

Kanban är ett Japanskt begrepp som utvecklats av Toyota. Metoden bygger på att rätt 

antal detaljer beställs i rätt tid vilket skapar en lagerfri tillverkning. Produkter i arbete 

skall alltså inte överstiga det antal som behövs för att hålla olika produktionsgrupper 

aktiva. Parker använder sig av ett sugande tillverkningssystem vilket resulterar i en 

kedjereaktion i produktionsstationerna. Detta betyder att föregående station 

producerar den mängd som beställts av framförvarande station osv. [5] Ett sugande 

produktionsflöde visas i figur 3.4 nedan. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 3.4: Visar ett sugande system. 

 

Material- och 
produktionsflöde 

Tillverkningsgrupp 
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Informationen som kan framgå av ett Kanban-kort är vilken artikel som skall hämtas, 

hur många artiklar som skall levereras, vart dessa hämtas samt lämnas. Figur 3.5 nedan 

visar ett Kanban-kort som Parker använder vid beställningar. 

  

 

Figur 3.5: Visar ett Kanban-kort. 

3.4 Säkerhetsaspekter 

Krav och regler, från arbetsmiljöverket, för truckar och användandet av truckar är 

exempelvis att truckförare skall använda skyddsskor, en truck skall ha 

parkeringsbromsen ansatt när föraren lämnar förarplatsen, att en truck bara får 

användas av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper med 

mera. Se bilaga A för mer och utförligare information om användning av truckar från 

arbetsmiljöverket. [7] 

Utöver arbetsmiljöverkets krav och regler finns några interna på Parker i Trollhättan. 

En av dessa är att skyddsglasögon måste användas av alla som vistas utanför gångarna 

i produktionen. Alltså om en truckförare skall köra in i exempelvis en 

tillverkningsgrupp med sin truck så måste denne bära skyddsglasögon. En annan är att 

reflexväst måste bäras av alla som vistas i kallagret och ute på gården. Det är alltså inte 

bara truckförare som måste bära en sådan väst utan även övrig personal. Vidare så 

utrustas även fordonen med blinkers och backspeglar utav företaget Core som köper 

in önskad utrustning och hyr/leasar ut den till Parker. [2] 
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3.5 Ergonomi 

Ett fordon där mycket av- och påstigning förekommer bör vara konstruerat på sådant 

vis att föraren kör fordonet i stående position pga. att då belastas hela kroppen 

jämnare [8]. Steget in i fordonet bör vara så lågt som möjligt för att föraren skall slippa 

ta för stora kliv vid av- och påstigning då detta kan skada knäna i längden. 

Styrinrättning samt plattan föraren står på skall vara utformade på ett sådant vis att 

vibrationer från fordonet inte fortplantar sig till föraren. Ett så plant underlag som 

möjligt är önskvärt där fordonet skall framföras. Hjulen skall vara anpassade på så vis 

att vibrationer minimeras. Föraren skall icke behöva utföra onormala kroppsrörelser 

pga. att arbetsskador då kan uppstå i längden. Vid manuell lastning och lossning av 

fordonet skall detta vara utformat på så vis att onormala rörelser inte förekommer. 

Föraren av fordonet bör ha ett varierande arbete i största möjliga mån, exempelvis att 

inte behöva stå i fordonet konstant utan även få kliva av och göra något annat så 

kroppen får variation. [8] 

3.6 Flexibilitet 

Flexibilitet är något som de allra flesta företag strävar efter idag. Parker i Trollhättan 

är inget undantag på detta då de hanterar olika pallformat, oljefat, spånbingar och 

återvinningskärl mm. Det är alltså önskvärt ur ett flexibelt perspektiv att ett fordon 

som utför interna transporter skall klara av så många olika applikationer som möjligt. 

[9]  

Transporterar fordonet pallar så skall det vara kompatibelt för både halv- och helpall. 

Lastning och lossning måste kunna utföras smidigt och pallarna skall inte påverka 

varandra. Exempelvis om två halvpallar transporteras så ska inte operatören av 

fordonet behöva tänka på hur de lastas pga. att den ena lossas före den andra. Pallarna 

skall alltså kunna lastas vart som helst på fordonet/ekipaget oberoende av vart de ska 

och när de skall lossas. [9] 

Används lastbärare så skall höjden på dessa vara standardiserad eller höj- och 

sänkbara på ett enkelt sätt för att det inte ska spela någon roll vart de hamnar och 

används i verksamheten. Kan exempelvis spånbingar transporteras med samma 

fordon som transporterar pallar så gör det fordonet mer flexibelt. Är det dragfordon 

som används i verksamheten och man har fler än ett så är det bra om dessa är 

likadana ifall ett haveri skulle inträffa på ett fordon. [9] 
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4 Mätningar 

Informationen som måste fastställas gällande ”tvestjärtens” användande är dess 

körningsfrekvens, vart den levererar beställningen och vilken typ av pallformat den 

levererar. För att skapa en helhetsuppfattning om frekvensen så gjordes två olika 

mätningar. Detta på grund av alla uppdrag som utförs av ”tvestjärten” inte registreras 

i Parkers affärssystem.  

4.1 Loggade uppdrag 

Specifik data samlades in och sparades i Parkers affärsprogram JDE. För att kunna 

genomföra detta kontaktades Joakim Önnhammar som dagligen arbetar med 

affärsprogrammet på Parker. Korrigeringar gjordes i JDE och önskad data loggades. 

Informationsinsamlingen genomfördes under en tidsperiod av 18 dagar. Detta för att 

kunna göra en korrekt bedömning av beläggningen, vart den är som högst samt hur 

utnyttjandegraden av ”tvestjärten” är. Insamlingen omfattade både förmiddagsskiftet 

och eftermiddagsskiftet samt då bemanning fanns under vissa helgdagar. 

Informationen som samlades in identifierades och sammanställdes i ett Excel-

dokument som sedan behandlades och gav en tolkning som visas nedan med hjälp av 

ett Histogram. [4] Figur 4.1 nedan beskriver ”tvestjärtens” frekvensen. Se bilaga B där 

exempel på de loggade uppdragen visas. 

 

 

Figur 4.1: Visar loggade uppdrag för ”tvestjärten”.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

T1
1

1
0

1

T1
2

1
0

1

T2
0

1
0

1

T2
0

2
0

1

T2
1

1
0

1

T2
2

1
0

1

T2
3

1
0

2

T2
3

1
0

3

T2
3

2
0

1

T2
7

1
0

1

T3
0

1
0

1

T3
0

1
0

2

T3
0

3
0

1

T3
3

1
0

1

T4
5

1
0

1

T4
6

1
0

1

Antal
körningar till
respektive
plats

Antal Tvestjärtens frekvens 



Hantering av pallformat hos Parker Hannifin AB i Trollhättan 
 

 11 

4.2 Icke loggade uppdrag 

Den information som inte kunde urskiljas från JDE var hur mycket ”tvestjärten” 

körde utöver de uppdrag som loggades. För att kunna fastställa den frekvensen 

gjordes ett dokument där föraren av ”tvestjärten” vid varje skift fyllde i uppgifterna: 

antal körningar, helpall, halvpall, tomemballage och övrigt. Där övrigt innefattar t.ex. 

tömning av spånbinge. Efter sammanställning av de båda insamlingsmetoderna fås 

den verkliga utnyttjandegraden av ”tvestjärten”. Se bilaga C för dokumentet. Figur 4.2 

nedan visar ett histogram över uppdragen som loggades av förarna under sex 

arbetsdagar på både förmiddagsskiftet och eftermiddagsskiftet. 

 

 

Figur 4.2: Visar icke loggade uppdrag för ”tvestjärten”. 
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5 Leverantörsmöte 

5.1 Inför mötet 

Inför mötet med Michael Wahlman från STILL så fanns frågor och funderingar som 

behövde besvaras. Många tankar hade kommit upp och egna slutsatser hade dragits. 

Tid hade gått åt för att undersöka STILLs lösning och försök att förstå dess funktion 

gjordes innan det beslutades att ta kontakt med leverantören för att få klarhet i 

frågetecknen. Efter några samtal så hamnade till slut kontakten på Michael Wahlman 

som ganska omgående beslutade sig för att komma på ett besök till Parker Hannifin 

här i Trollhättan.  

Några frågor som hade växt fram och som behövde besvaras sammanställdes i ett 

dokument inför mötet med Michael. Den första frågan var ifall den minsta vagnen för 

en helpall gick att få uppgraderad till att klara av en kapacitet på 1000kg istället för de 

600kg som vagnen var specificerad för. Detta var en väldigt viktig fråga för Parker 

med tanke på att de tyngsta pallarna som skall transporteras kan väga upp till 1000kg. 

Det finns en vagn från STILL som klara 1000kg men denna vagn är gjord för att 

transportera två stycken helpallar på bredden vilket inte fungerar på Parker i 

Trollhättan med avseende på gångarnas bredd. Även om det skulle funnits plats för 

vagnen i gångarna så hade den inte varit lämplig pga. att varje pall kan väga upp till ett 

ton och med två sådana pallar på den vagnen så hade vikten överskridits med 1000 kg. 

Ett annat problem med den större vagnen var att den sammanlagda längden på 

ekipaget hade blivit för långt. Funderingar kring om begränsningen låg hos hjul och 

hjulaxlar eller hos hydrauliksystemet dök upp så frågor kring detta skulle ställas.   

Nästa fråga som skulle ställas var hur transporten av halvpallar skulle ske. Funderingar 

som dök upp kring detta var om det gick att transportera enbart en halvpall eller om 

man måste ha två stycken i vagnen för att säkerställa låsningen av dessa. En annan 

tanke var om det går att transportera full vikt på en halvpall (max vikt på en halvpall 

på Parker i Trollhättan är 500kg) i ena änden av vagnen och tom halvpall i andra 

änden. Dessa punkter är viktiga ur en flexibel synpunkt pga. att om bara en halvpall 

skall transporteras så skall detta fungera samt att hänsyn till om det är olika vikter på 

pallarna inte skall behöva tas. Det framgick av dokument från STILL att ett stödhjul 

fanns längst fram på vagnen. Tankarna kring att transportera halvpallar med olika 

vikter gjorde att funderingar dök upp om ifall den tyngsta vagnen kunde placeras 

längst fram så att stödhjulet bar upp dess vikt (vagnarna har bara ett hjulpar i mitten 

vilket kanske gör att det blir obalans om inte ett stödhjul bär upp den tyngsta vikten 

längst fram).  

Andra frågor som dök upp och sammanställdes i dokumentet innan mötet var hur 

svängradien påverkades beroende på vikt, vad dragbilens prestanda var och dess 

stoppsträckor beroende på vikt samt vältrisker. Den sista frågan var vad Volvo 
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lastvagnars krav på vagnarna var med avseende på vikt och storlek då även de är 

intressenter av att använda STILLs lösning. 

5.2 Resultatet av mötet 

Mötet med Michael Wahlman var mycket givande och han gjorde ett mycket gott 

intryck. Han hade svar på de flesta frågor som ställdes och hade han inget svar så 

skulle han återkomma inom kort med ett svar.  

De första frågorna som ställdes angående ifall den minsta vagnen som har en 

kapacitet på 600kg gick att uppgradera till 1000kg kunde inte besvaras med en gång på 

mötet utan Michael bad att få återkomma med svar. Det som sades under mötet 

angående detta var att någon begränsning hos hjul och hjulaxlar inte borde finnas med 

tanke på att det finns vagnar som är gjorda för 1000 kg och 1600kg och Michael 

trodde att samma hjul och hjulaxlar användes där. Någon begränsning i 

hydrauliksystemet på dragfordonet borde inte finnas enligt Wahlman pga. att detta 

fordon används till både 1000 och 1600kg:s vagnar. Begränsningen som gör att den 

minsta vagnen har kapacitet för 600kg ligger troligen hos hydrauliksystemet i vagnen. 

Det finns fler intressenter som har frågat efter högre kapacitet på vagnarna så detta 

var något som var av intresse för STILL att lösa.  

Nästa punkt var hur transport av halvpallar skulle gå till. När bara en halvpall skall 

transporteras så görs detta i mitten av vagnen. Låsningen av lastbärarna säkerställs 

med hjälp av sprintar som åker upp automatiskt när lastbäraren förs in i vagnen (dessa 

sprintar är desamma oavsett om man transporterar en halvpall, två halvpallar eller en 

helpall). Det är inga problem att transportera max vikt på en halvpall och en tom 

halvpall i samma vagn utan det balanserar upp sig ändå. Stödhjulet som finns på 

vagnen är inget som används till att balansera upp detta utan det används bara när 

vagnen är i nedhissat läge.  

De sista frågorna som hade sammanställts i dokumentet med frågor var hur 

svängradien påverkades med last, dragbilens prestanda och vad Volvos krav var på 

vagnarna. Ett lämpligt alternativ som har undersökts är dragbilen CX-T och detta är 

pga. ergonomiska samt flexibla skäl. Saker som svängradie, prestanda, stoppsträcka 

och vältrisker har provats av STILL vid 7,5 km/h med full draglast som är 4000 kg 

och uppfyllt godkända värden enligt Michael Wahlman. Hastigheten kommer att 

begränsas till 5 km/h inne på Parker i Trollhättan så dessa punkter kommer absolut 

inte vara något problem där. Volvo hade inget önskemål på högre kapacitet än 600kg 

på vagnen, dock så hade de ett krav på att det skulle gå att transportera både EUR-pall 

och V-EMB. Detta är till en fördel för Parker att det finns fler som är angelägna om 

att kunna hantera båda formaten pga. att båda dessa hanteras på Parker.  

Michael Wahlman skulle posta tre usb-minnen med mer information om CX-T, 

vagnarna samt mer utförligare priser och informationsfilmer mm. Dessa skulle postas 

så fort som möjligt efter mötet. Ekipaget om en CX-T, tre vagnar och lastbärare till 

både hel- och halvpall som Parker skulle få på prov i två veckor skulle komma i 
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veckan efter påskhelgen. En tekniker från STILL och Michael Wahlman skulle vara 

närvarande när ekipaget anländer för att hålla i en demonstration samt kunna besvara 

frågor och funderingar.  

Övrig information som framgick av mötet och frågor samt funderingar som dök upp 

och besvarades visas i nedanstående lista: 

 E-frame, se figur 7.1, finns även som pneumatisk. En kompressor placeras 

baktill på dragfordonet som förser systemet med luft. Fördelen är att vid ett 

läckage så slipper man eventuella oljespill. En nackdel med detta är att 

ljudnivån ökar något.  

 Dragfordonets styre och den säkerhetsplatta föraren ställer sig på när denne 

kör iväg är upphängda på så vis att vibrationer från chassi inte fortplantar sig 

till föraren. Detta ger ett mer ergonomisk framförande.  

 Dragfordonet framförs med en gasknapp som placerats på styret, vilket ger en 

bra körkontroll av fordonet. Det finns tillvalsutrustningar såsom blinkers och 

backspeglar för att uppfylla de krav företaget har ur ett säkerhetsperspektiv.  

 Då föraren går ombord på dragfordonet för att köra iväg ställer denne sig på 

en säkerhetsplatta. När plattan trycks ned av förarens kroppstyngd finns 

sensorer på varje vagn som känner av att hydrauliken hissat upp varje enskild 

vagn till transportläget. Först när varje sensor fått klarsignal kan tåget köra 

iväg. 

 Fordonet är utrustat med elektriska bromsar vilket gör det möjligt att starta 

och stoppa i upp till 7 % lutning med maxlast. Hjulkvaliteten har betydelse för 

en säker framfart av ekipaget. Fordonet kan fås med halvmassiva gummihjul 

som minskar ljudnivån samt gör att spånor inte lika lätt kan fastna och packas.  

 Fordonet kan utrustas med inloggningskrav så som pin-koder och 

behörighetskort för att kunna starta. Specifik data kan loggas för varje förare t 

ex. hastighetsbegränsningar om denna är sommarjobbare, hur ofta fordonet 

kör utan eller med last, vilka vikter som framförts etc. 

 En s.k. ”svart låda” kan monteras in för att registrera olika händelser t.ex. vid 

en krock. 

 RFID – tagg kan tillämpas för att exempelvis öppna en port då fordonet 

passerar en utmärkt plats. Dessa kan även tillämpas i områden och på sträckor 

i verkstaden där det ska vara begränsad hastighet. 

 STILL har servicetekniker stationerade i Uddevalla och de kan serva näst intill 

alla truckmärken. FTR (First Time Repair) betyder att STILL har som mål att 

vid deras första besök ha tillräcklig information om felet så att de kan återställa 

funktionen direkt. I dagsläget har de en FTR på ca 80 %. 

 Priser som nämndes vid mötet var: Fordon = ca 100.000kr i grundutförande, 

Vagn = ca 25.000kr i grundutförande.  

 Finns olika avtal om företaget inte själva vill köpa in utrustningen. Rentalavtal 

vilket betyder att man hyr utrustningen en viss tid till ett fast pris där allt ingår 
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t.ex. service, däckbyte och byte av utslitningskomponenter. Leasing då man 

hyr utrustningen men kostnad för service osv. betalar företaget själva. 

Restvärdet kan man styra själv inom vissa ramar beroende på vilken 

månadsavgift som önskas. Restvärdet bör aldrig understiga utrustningens 

aktuella värde då den skrivs av eller avtalet löper ut. Restvärdet vid rentalavtal 

blir lägre och månadsavgiften är fast, fast högre. [10] 

5.3 Vidare kontakt med Michael Wahlman 

Den viktiga frågan som handlade om ifall den minsta vagnen gick att få till att ha en 

kapacitet på 1000kg istället för 600kg har besvarats. Detta skulle inte vara några 

problem att lösa. Begränsningen låg hos hydrauliksystemet i vagnen och detta skulle 

gå att uppgradera för att klara en högre belastning.  

Tyvärr fanns inte möjlighet att få utrustningen på prov eller resterande information 

under projekttiden pga. hög arbetsbelastning på STILL. [11] 
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6 Studiebesök 

Efter att information från Lennart Svensson framkommit om att Parker i Borås hade 

en lösning på hur de transporterade pallar utan lyfttruck så bestämdes att ett 

studiebesök skulle göras där. Frågor som var av intresse sammanställdes innan 

besöket och dessa var: 

 Hur transporterades pallar innan det nya tåget infördes? 

 Har tåget funktion som taxi- eller mjölkrunda? 

 Hur anser Parker i Borås att detta fungerar? 

 Vad var kostnaden för utrustningen? 

 Vilken är leverantören av utrustningen? 

 Varför valdes just detta ekipage? 

 Hur fungerar vagnarna och lastbärarna samt låsningen av dessa på vagnarna? 

 Positivt och negativt med utrustningen? 

 Används utrustningen till några andra transporter än pallar? Exempelvis 

transport av spånbingar. 

 Vilken metod tillämpas vid materialbeställning? 

Innan det nya transporttåget infördes så transporterades pallar via truckar. Det nya 

ekipaget går under benämningen tungt tåg och har funktionen mjölrunda. 

Mjölkrundan går en gång per timme och detta innebär alltså att den har en bestämd 

rutt med givna hållplatser. Utrustningen fungerar på ett tillfredställande sätt enligt 

Joakim Ljunggren som är produktionsledare på Parker i Borås, han var den person 

som svarade på frågor samt höll i rundvandringen. Det tunga tåget består av tre 

enheter. Dragfordon från Toyota, vagnarna som kopplas på dragfordonet och 

transporterar lastbärarna levereras av Manuline, lastbärarna som pallen transporteras 

på levereras av Helge-Nyberg. Kostnaderna som framgick av besöket var kostnaderna 

på lastbärarna och dessa var 12 500 kronor per enhet i grundutförande från 

tillverkaren Manuline. Efter ett samarbete med Helge-Nyberg som modifierade om 

lastbärarna så kunde priset på dessa reduceras. I dagsläget har Parker Borås 85 stycken 

lastbärare som besiktigas en gång per år och dessa är CE-märkta. Då en lastbärare 

skall dockas på vagnen är ena framhjulet på lastbäraren fixerat för en lättare styrning. 

När dockningen är utförd gör en mekanisk spärr att fixeringen på framhjulet av 

lastbäraren upphör och hjulet kan vridas runt sin egen axel igen. Först när detta är 

gjort kan tåget köras eftersom lastbärarnas hjul ständigt är i kontakt med golvet. 

Nackdelen med den mekaniska konstruktionen som fixerar hjulet är förslitningar på 

stålstag och fjäder. Förslitningarna kan medföra svårigheter att utföra dockningen 

samt då lastbäraren skall kopplas bort från vagnen. Figur 6.1 nedan visar hur vagnen 

ser ut samt när en lastbärare är dockad på vagnen. 
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Då lastbäraren skall levereras till beställningspunkten så frigörs denna med den 

mekaniska lösningen. Föraren av det tunga tåget trampar på en pedal som är placerad 

under den balk som styr in lastbäraren rätt vid dockningen. Bild 5 visar hur hela tåget 

ser ut. Den gul-svarta ramen som sitter ovanpå själva vagnen är en konstruktion som 

är gjord av Parker Borås. Detta för att uppmärksamma omgivningen för tåget samt av 

säkerhetsskäl. Figur 6.2 nedan visar hur operatören frilägger lastbäraren från vagnen 

och det tunga tåget. 

 
 

 

 

Det tunga tåget transporterar enbart material inom produktionen. Andra transporter 

som berör exempelvis tömning av spånbingar och avfallskärl samt byte av oljefat sker 

med ett specialtåg. Denna fungerar som en taxi och har en speciell universal koppling 

för dessa applikationer som underlättar arbetet.  

Alla materialbeställningar sker via kanban-kort. Kanban är det beställningssystem som 

används i hela fabriken i Borås. Anledningen till att just detta system används är att 

det anses vara smidigt samt tillfredställande utan eventuella elektroniska problem. [12]  

Figur 6.1: Till vänster visas en vagn och till höger visas en dockad lastbärare. 

Figur 6.2: Till vänster visas friläggning av lastbärare och till höger visas det tunga tåget. 
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7 Presentation av lösningsförslag 

Då projektet startade på Parker undersöktes lämpliga lösningar som kunde 

transportera tunga hel- och halvpallar. Att hitta alternativ var en utmaning då de 

lösningar som utforskades inte uppfyllde Parkers krav. 

7.1 Alternativ 1 

Första alternativet kom från företaget STILL. De kunde erbjuda en komplett lösning 

som innebar en dragbil, vagnar och lastbärare. Tåget kopplas samman på det viset att 

varje vagn låses med en låsbult. När detta gjorts kopplas en hydraulikslang på vagnen 

eftersom systemet lyfter upp lastbärarna vid transport. Det som sker när föraren 

ställer sig på plattformen som finns på förarplatsen, är att systemet får en klarsignal 

genom givare att varje vagn hissat upp lastbärarna och en transport är då möjlig. Då 

föraren stiger av plattformen och fordonet aktiveras en signal till hydrauliksystemet 

och samtliga vagnar släpper ned lastbärarna och golvkontakt erhålls. Nästa steg är att 

skjuva av lastbärarna från vagnen och detta utförs då föraren trampar på en pedal som 

är placerad under vagnens mittsektion. Därefter kan lastbäraren enkelt dras ut och 

placeras på avlämningsplatsen. Den dragbil som varit aktuellt är av modellen CX-T 

och har en dragkapacitet på 4000 kg. Detta innebär att dragbilen kan kopplas ihop 

med minst tre vagnar med en last på 1000 kg per vagn. STILL erbjuder olika storlekar 

på vagnarna beroende på vilken lastkapacitet eller vilken godsstorlek som önskas 

transporteras. Tillkoppling av andra vagnmodeller är möjligt om så önskas. 

Lastbärarna som erbjudits, finns både för transport av helpallar och halvpallar av 

typen EUR-pall. Dessa uppfyller maxlast om 1000 kg oavsett vilken modell som väljs. 

Figur 7.1 nedan visar dragbilen CX-T och vagnen E-frame. Se bilaga D för 

specifikation av komplett ekipage. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 7.1: Till vänster visas dragbilen CX-T och till höger visas vagnen E-frame. Källa: 
www.still.se 

http://www.still.se/
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7.2 SWOT-analys av alternativ 1 

En SWOT-analys genomfördes på lösningen från STILL för att kunna jämföra för- 

och nackdelar mot den befintliga ”tvestjärten”. Detta gjordes för att kunna urskilja 

för- och nackdelar även med denna lösning så att skillnaderna mellan de två olika 

systemen kunde påvisas. I analysen visas även möjligheter samt hot med den nya 

lösningen. Se figur 7.2 för SWOT-analys. [3] 

 

Strengths (Styrkor) Weaknesses (Svagheter) 

 Hög fyllnadsgrad 

 Dragkapacitet upp till 4000kg 

 Föraren slipper onormala 

kroppsrörelser vid lastning och 

lossning 

 Kostnadseffektiv med avseende 

på tidsåtgången 

 Förarens sikt 

 Ergonomisk av- och påstigning 

 Uteblir funktionen hos en vagn 

kan denna kopplas bort eller 

snabbt bytas ut ifall reserv finns 

 Omöjlig att backa med pga. sin 

längd och ett flertal ledade 

punkter 

 Kräver stora utrymmen pga. sin 

längd 

 Materialförsörjningen till 

produktionen drabbas om dess 

funktion helt uteblir 

 Materialet måste lossas åt samma 
håll som det lastades 

 Risk för läckage av hydraulolja i 

slangar och kopplingar 

Opportunities (Möjligheter) Threats (Hot) 

 Funktion som mjölkrunda kan 

införas 

 Transport av exempelvis 

spånbingar, oljefat och 

återvinningskärl 

 Olika applikationer kan kopplas 

på bakom dragbilen 

 Kan koppla på fler vagnar vid 

eventuella framtida högre 

beläggningar 

 Höga kostnader pga. lastbärare 

 Lastbärare för helpallar blir 
överflödiga om beslut tas att 
enbart halvpall skall vara 
standardformat 

 Nyare bättre lösningar som tas 

fram av olika leverantörer 

Figur 7.2: SWOT-analys av STILLs lösning. 
 

 

 

 

 



Hantering av pallformat hos Parker Hannifin AB i Trollhättan 
 

 20 

7.3 Alternativ 2 

Andra alternativet som föreslås till Parker Trollhättan är den variant som Parker Borås 

använder sig av. Principen är densamma som första förslaget men med vissa andra 

egenskaper. Systemet använder ingen lyftfunktion utan bygger endast på en dragande 

funktion av lastbärarna med mekanisk låsning. Systemet bygger på att varje pall som 

är i omlopp transporteras på en lastbärare. Dessa kan dockas från valfri sida på 

vagnen beroende på vilken sida lastbärarna sedan skall lämnas av på under sin rutt i 

fabriken. Varje vagn kan frakta två stycken lastbärare om två halvpallar eller en 

lastbärare om en helpall. Antalet vagnar är anpassad till produktionens beläggning och 

en maxtid är satt för få en beställning levererad till 1,5 timmar.  
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8 Resultat  

Resultatet tar bland annat upp vilken utrustning som bör väljas och varför med 

avseende på de krav som ställs för att uppnå en effektiv materialförsörjning inom 

produktionen. Förarens arbetsrutiner förändras och hur det påverkar omgivningen tas 

upp. Vi presenterar en ny rutt och vart hållplatser för dessa bör placeras, till grund för 

detta ligger de loggade uppgifterna. 

8.1 Val av utrustning 

Parker i Trollhättan rekommenderas välja alternativ ett för att tillgodose produktionen 

med material. Efter gjord undersökning visade sig detta alternativ vara det mest 

lämpliga som uppfyller kraven Parker har på interna transporter. Rekommendationen 

är att använda en dragbil av modellen CX-T med tre stycken vagnar av modellen E-

Frame som kan täcka upp dagens beläggning. Ökar beläggningen i framtiden finns 

möjligheten att komplettera med fler vagnar. Detta medför en effektiv 

materialtransport. Lyftsystemet bör vara hydrauliskt för att få en låg ljudnivå. Hela 

ekipaget blir ca åtta meter långt och dess konstruktion gör att vagnarna är följsamma 

efter dragbilen. Svängradien på hela ekipaget minskas endast med 160 mm från 

dragbilen till sista vagnen. Detta medför att snäva kurvor inte blir ett problem. 

Ekipaget uppfyller Parkers krav samt de lagar som kommer från arbetsmiljöverket. 

Daglig tillsyn skall utföras efter de dokument som finns för transportfordon idag. 

8.2 Dragbil och uthyraren 

Dragbilen CX-T har en dragkapacitet på 4000 kg vilket inte överstiger de vikter som 

hanteras vid materialhantering. Bilens hydraulpump är anpassad för att kunna kopplas 

ihop med vagnarnas hydraulmotor så systemet kan lyfta upp lastbärarna. Alla 

hydraulikkopplingar är utrustade med snabbkopplingar som gör att det enkelt och 

smidigt kan kopplas ihop eller bort. Ekipaget hyr Parker av företaget Core som de 

idag hyr annan utrustning av. Uthyraren tillhandahåller service och reparationer enligt 

avtal mellan parterna. Extrautrustning som Parker anser vara viktig såsom blinkers, 

backspeglar och andra applikationer i förarmiljö beställer Core direkt från 

leverantören. Finns inte tillgång till önskad tillvalsutrustning så är det upp till 

uthyraren att uppfylla Parkers önskemål om detta. Andra krav som att sänka 

hastigheten på dragbilen till 5km/h som Parker satt som en maxfart för fordon inom 

produktionsområdet, görs internt av Core. 

8.3 Vagnar och lastbärare 

Med vissa modifieringar av vagnarna med avseende på vagnens storlek och dess 

lastkapacitet skulle detta visa sig vara ett lämpligt alternativ. STILL erbjuder olika 

storlekar på vagnarna beroende på vilken lastkapacitet som önskas. Några av Parkers 
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transportvägar i fabriken har begränsad bredd vilket betyder att den minsta storleken 

på vagn var tvungen att väljas. Detta medförde att den önskade lastkapacitet inte 

kunde uppfyllas. Genom att uppgradera lyftkapaciteten av hydraulsystemet på den 

minsta vagnen kan önskad vikt på lasten lastas, vilket var möjligt enligt vår kontakt 

från STILL. Varje vagn är oberoende av varandra vilket gör att om en vagn blir 

obrukbar kan denna lätt kopplas bort eller bytas ut. Vagnarna kan dessutom vridas så 

på- och avlastning är möjlig från både höger och vänster sida om ekipaget vilket är 

mycket flexibelt.  

De lastbärare som passar till vagnarna finns med samma lastkapacitet oavsett vilken 

storlek som väljs och med två olika höjder. Parker införskaffar rätt antal lastbärare för 

hel- och halvpallar av den modell som är 450 mm hög. Annan höjd kan senare 

beställas hos. Figur 8.1 nedan visar hur ett ekipage av presenterad lösning kan se ut. 

 

 
Figur 8.1: Visar ett komplett ekipage. Källa: www.still.se 

8.4 Hur föraren samt omgivningen påverkas 

Införandet av den nya lösningen från STILL kommer medföra en del förändringar för 

både föraren och omgivningen. Det kommer att vara positiva förändringar som berör 

ergonomin för föraren samt säkerheten för omgivningen. Arbetsuppgifterna kommer 

även att ändras något och detta resulterar i ett mer varierande arbete. 

Säkerheten för omgivningen är något som kommer förändras vid införandet av denna 

lösning pga. att den kan fungera som en ”mjölkrunda” med bestämda rutter och tider. 

Detta medför att omgivningen kan vara införstådd i dess tider och rutter så att 

uppmärksamheten skärps. Dagens lösning som är ”tvestjärten” går som taxi och 

därmed kan den dyka upp vart som helst när som helst i verksamhet.   

Denna dragbil framförs av stående förare vilket är att föredra vid körning av fordon 

där mycket av- och påstigning sker. Insteget är lågt vilket är skonsamt för knäna i 

längden. Dessa punkter är sådant som även gäller för dagens ”tvestjärt”. På CX-T är 

http://www.still.se/
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plattan som föraren står på samt styret upphängt på ett sådant vis att vibrationer från 

chassiet inte fortplantar sig till föraren. Även om golven är släta och fina utan massa 

skarpa kanter inne på Parker, så rekommenderas Parker att välja halvmassiva hjul som 

gör att det blir en ännu mer vibrationsfri och bekvämare framfart.  

När det gäller lastning och lossning så kommer detta se lite annorlunda ut och därmed 

kommer arbetsuppgifterna ändras något, dock till det positiva när det gäller 

ergonomin. Istället för att stå i fordonet och köra konstant så kommer nu föraren få 

kliva ur vid lastning och lossning av lastbärare med pall. Detta gör att kroppen får röra 

på sig och det sker utan onormala kroppsrörelser och vridningar. Alternativt kan 

arbetsuppgifterna ute på lagret som innebär lastning och lossning av själva pallarna på 

lastbärarna bakas in i förarens uppgifter. Det medför i så fall ett mer varierande och 

stimulerande arbete. Vid lastning och lossning med ”tvestjärten” så vrider föraren 

kroppen för att titta bakåt vilket är ohälsosamt i längden och detta är något som 

försvinner med den nya lösningen.         

8.5 Ny slinga 

Efter de loggade uppdragen behandlats så visade det sig att ”tvestjärten” har åtta 

uppdrag per timma. Genom att räkna samman samtliga uppdrag och dela dessa med 

antalet dagar mätningarna utfördes på fås en summa. Summan delas med antalet skift 

och sedan arbetstimmar per dag och resultatet blev åtta uppdrag per timma. Det 

resulterar i att presenterad lösning skall gå minst två gånger per timma om två stycken 

olika rutter så alla tillverkningsgrupper får sina beställningar. En viss framförhållning 

krävs dock av beställaren då en materialbeställning kan ta längre tid att levereras. 

Dagens beställningssystem kommer användas vid en implementering på den nya 

lösningen då systemet redan är inarbetat och alla berörda förstår och kan hantera 

beställningsprogrammet. De avlämningsplatser som är överstrukna i figur 8.2 har 

enligt de loggade uppdragen inte används och tas därför inte med i de nya slingorna. 

De avlämningsplatser som skall flyttas har en rund ring runt sig med en anvisningspil 

till ny plats. Passagen mellan T303-01, T301-01 och T232-01 kommer befintlig 

mjölkrunda och nya slingan möjligtvis mötas. För att undvika eventuella stopp så 

monteras speglar upp på lämplig plats i korsningar. Dessa korrigeringar är gjorda för 

att få lastning och lossning från höger sida av ekipaget under respektive runda. Figur 

8.2 nedan visar förslag på alternativa rundor för den nya lösningen. 
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Figur 8.2: Förslag på ny rutt. 
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9 Slutsats och diskussion   

I dagsläget har inte Parker i Trollhättan någon optimal lösning för att utföra tunga 

materialtransporter då ”tvestjärten” ligger i en gråzon för om den är tillåten eller inte. 

”Tvestjärten” fungerar även som en taxi vilket inte är ett optimalt sätt att sköta dessa 

transporter på då det inte finns fasta tider eller rutter. Detta innebär att den kan dyka 

upp vart som helst, när som helst. Ur ett säkerhetsperspektiv inne i en verksamhet där 

det sker mycket materialtransporter samt rör sig mycket människor är detta inte att 

föredra. Dagens lösning kan exempelvis endast transportera en helpall råämnen så 

fyllnadsgraden är inte bra. Detta medför många resor fram och tillbaka för 

”tvestjärten”.    

Implementering av den presenterade lösningen medför många positiva aspekter för 

Parkers interna materialtransporter. Reducerade antal transporter, högre fyllnadsgrad 

av en och samma transport, bestämda avgångstider och bestämd färdväg med angivna 

hållplatser vilket ökar säkerheten för omgivningen. De krav och regler som fastställts 

uppfylls.  

Funderingar kring hur utrustningen kan utvecklas i framtiden, för att få en 

skräddarsydd lösning för Parker i Trollhättan, har uppstått. Dessa förklaras närmare i 

kapitel tio i denna rapport. En annan diskussion som låg utanför avgränsningarna för 

detta projekt var att utforma en dockningsstation av lastbärarna. Detta för att få en 

säkrare och effektivare lastning/lossning. Det borde framställas ett operatörsunderhåll 

med lämpliga tidsintervaller med speciella tillsynspunkter då det nya ekipagets 

funktioner skiljer sig något från ”tvestjärtens”. Exempelvis kan en punkt i underlaget 

vara att kontrollera hydraulslangars kondition och hydrauloljenivån. 

Under examensarbetets gång har en djupare förståelse om vad intern logistik inneburit 

fåtts. Vi anser att det har varit lärorikt samt att vi har haft nytta av de teoretiska 

kunskaper som erhållits under utbildningens gång.  
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10 Förslag till framtida arbeten 

För att få den nya lösningen från STILL så flexibel som möjligt så finns förslag på vad 

som borde göras i framtiden. Det ena förslaget berör spånbingar och återvinningskärl. 

Vad som borde göras här är att se över ifall dessa kan ha hjul på sig som är anpassade 

på sådant vis att de blir kompatibla att transportera i vagnarna från STILL. Alternativt 

är att ställa dessa på en lastbärare som redan är kompatibel med lösningen. Vad som 

måste tas hänsyn till här är vad totalvikten på bingarna/kärlena kan bli samt att de 

fungerar att transportera i vagnarna med avseende på storlek.  

Det andra förslaget berör oljefat. Förslaget här är att utveckla en hållare till oljefat som 

kan stå på en lastbärare för halvpall. Hållaren skall vara utformad på sådant vis att 

oljefatet kan transporteras ståendes på lastbäraren i vagnslösningen från STILL. Det 

skall finnas lastbärare med hållare på för oljefat till alla ställen i verksamheten där 

oljefat används. Det bör finnas två stycken lastbärare med hållare i reserv som 

används när nya fulla fat skall transporteras in i verkstaden. Det fulla fatet 

transporteras in och det tomma fatet transporteras ut. Det tomma fatet lyfts bort från 

lastbäraren och åter igen står denne redo för att transportera in ett nytt fat.  

Vad som är positivt med dessa lösningar är att samma ekipage kommer att vara 

kompatibelt för flera olika transporter vilket gör det mer flexibelt, samt att olika 

fordon slipper användas. Något annat som är positivt med detta är att användandet av 

ledstaplare minskar inne i verksamheten pga. oljefat osv. skulle ha hjul under sig. Skall 

spånbinge eller fat flyttas i en tillverkningsgrupp för att exempelvis veckostädning ska 

utföras så kommer detta gå både snabbare och bli enklare med denna lösning. 

Minskas användandet av ledstaplare fås en säkrare arbetsmiljö samt att risken för 

tillbud och skador minskas.  

10.1 Förslag till vidareutveckling av lastbärarna 

Utvecklas höj- och sänkbara lastbärare som fungerar att transporteras i STILLs 

vagnslösning så skulle detta vara väldigt bra ur flexibelt perspektiv. Är lastbäraren höj- 

och sänkbar så behöver det inte kompromissas någonstans i verksamheten för att en 

höjd skall bli standard. Den kan transporteras i nedfällt läge för att det skall bli så 

säkert som möjligt sen när den ska användas i exempelvis en tillverkningsgrupp så 

pumpas önskad höjd upp. Detta skulle kunna göra att saxbord inte längre behöver 

användas på vissa ställen. Rullar kan monteras på lastbäraren för att det exempelvis 

skall gå att skjuva in en pall i ett pallställ direkt från lastbäraren. Ett exempel på höj- 

och sänkbar lastbärare med rullar från fabriken i Borås visas i figur 10.1 nedan.  
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Figur 10.1: Höj- och sänkbar lastbärare med rullar. 
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A. Säkerhetsaspekter 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av truckar;  

 

Utkom från trycket den 28 november 2006. 

Beslutade den 26 oktober 2006. (Ändringar är gjorda t.o.m. 16 november)  

 

Tillämpningsområde  

1 § Dessa föreskrifter gäller användning av truckar och utbytbar utrustning till dessa.  

Föreskrifterna gäller med undantag av 8 § även andra mobila maskiner när de används 
med gaffelarmar eller annat lyftaggregat med liknande funktion på plana och hårdgjorda 
underlag och för annat ändamål än byggnads- och anläggningsarbete.  

 

Definitioner  

2 § I dessa föreskrifter avses 
med: 
 
Truck  

 
 
 
Självgående arbetsutrustning 
avsedd att med gaffelarmar eller 
andra lyftaggregat med liknande 
funktion, lyfta, sänka och bära 
gods inom ett begränsat område 
och huvudsakligen användas på 
plana och hårdgjorda underlag.  
 

Åktruck  Truck avsedd att manövreras av 
åkande förare.  
 

Ledtruck  Truck avsedd att manövreras av 
gående förare. Ledtruck kan ha 
plattform som föraren tillfälligt 
kan åka på.  
 

Utbytbar utrustning  Utrustning som ändrar truckens 
funktion och som är tillverkad 
för att kunna monteras på gafflar 
eller gaffelvagn av användaren.  

 

 

Undersökning och riskbedömning  

3 § Arbetsförhållandena skall undersökas och riskerna bedömas när truckar skall 
användas. Följande skall då särskilt undersökas:  



Hantering av pallformat hos Parker Hannifin AB i Trollhättan 
 

Bilaga A:2(5) 

1. egenskaperna hos truckarna,  

2. hur truckarna skall användas,  

3. miljön där truckarna skall användas,  

4. de belastningsergonomiska förhållandena,  

5. behovet av skyddsutrustning,  

6. arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper och  

7. behovet av skötsel och underhåll av trucken.  

4 § En ny undersökning och riskbedömning skall genomföras  

1. om uppföljningen enligt 6 § visar att befintliga risker inte stämmer med tidigare 
riskbedömning,  

2. om vidtagna åtgärder enligt 5 § inte gett förväntat resultat eller  

3. vid förändringar i arbetsprocesser eller verksamheten. 

 

Åtgärder  

5 § Med utgångspunkt i riskbedömningen skall alla nödvändiga åtgärder vidtas för att 
förebygga ohälsa eller olycksfall. Kraven i 7–22 §§ skall alltid vara uppfyllda.  

 

Uppföljning  

6 § Riskbedömningen och de vidtagna åtgärderna skall följas upp regelbundet för att 
klargöra om riskbedömningen är riktig och att åtgärderna gett förväntat resultat.  

 

Krav på produkter  

7 § Om en truck eller en utbytbar utrustning omfattades av svenska föreskrifter, som 
överför EU-direktiv till svensk rätt när den släpptes ut på marknaden eller togs i drift 
inom EES, gäller följande. Den får användas endast om den uppfyller kraven på 
beskaffenhet och information om användningen som finns i de föreskrifterna som 
gällde för den när den släpptes ut på marknaden eller togs i drift.  

Detsamma gäller en truck eller en utbytbar utrustning som omfattades av motsvarande 
föreskrifter i något annat land inom EES. Vad beträffar märkning, interaktiv 
programvara och bruksanvisning gäller vid användningen dock alltid de krav på språk 
som följer av de svenska föreskrifterna. (AFS 2010:15)  

8 § En truck eller en utbytbar utrustning som inte omfattas av 7 § skall uppfylla kraven 
i bilaga A när den används. En truck, som endast i vissa avseenden omfattas av 7 §, 
skall i övrigt uppfylla kraven i bilaga A när den används.  
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Krav vid användning  

Allmänt  

9 § Användning av truckar skall planeras och genomföras så att ohälsa och olycksfall i 
arbetet förebyggs.  

10 § Truckar får bara användas i miljöer som är lämpade för truckanvändning.  

11 § Trucktrafik skall när så är möjligt avgränsas från gående och annan verksamhet där 
personer befinner sig. I annat fall skall åtgärder vidtas för att förebygga riskerna för 
personskada.  

Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt områden med begränsat siktfält och områden 
där trucktrafik kan förekomma utan förvarning för de gående.  

12 § Arbete med truckar skall organiseras så att sikten i körriktningen alltid är 
tillfredsställande från förarplatsen.  

13 § Vid lastning och lossning på ett fordonsflak skall flaket och eventuell lastbrygga 
vara säkrade så att de inte förflyttas eller sätts i rörelse oavsiktligt.  

14 § En truckförare skall använda skyddsskor. Det gäller även för andra som arbetar 
med godshantering inom truckens arbetsområde.  

15 § Föraren och eventuella passagerare får bara åka på sådan plats på trucken som är 
särskilt avsedd för detta.  

16 § En truck skall ha parkeringsbromsen ansatt när föraren lämnar förarplatsen. Vid 
behov skall även lasten och rörliga maskindelar säkras.  

17 § Om det finns ett bälte eller någon annan anordning för att hålla kvar föraren på 
förarplatsen skall det användas om det inte är uppenbart onödigt enligt 
riskbedömningen enligt 3 §.  

 

Kunskaper och tillstånd  

18 § En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och 
praktiska kunskaper för att använda den säkert.  

19 § En truckförare skall ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck. Tillståndet 
skall utfärdas av arbetsgivaren. Om truckföraren är inhyrd för att använda truck i 
inhyrarens verksamhet skall tillståndet istället utfärdas av inhyraren. Tillståndet skall 
vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar och vilka arbetsuppgifter det 
gäller för.  

På ett gemensamt arbetsställe skall den samordningsansvarige ha rutiner för att 
kontrollera att de som framför truckar har tillstånd till detta från sina respektive 
arbetsgivare. Den samordningsansvarige skall även tillhandahålla den information som 
krävs för en säker truckanvändning på arbetsstället.  

20 § Den som leder och övervakar arbetet med truckar skall ha den kunskap, 
information och erfarenhet som krävs för att arbetet ska kunna utföras säkert.  

 

 



Hantering av pallformat hos Parker Hannifin AB i Trollhättan 
 

Bilaga A:4(5) 

Utbytbara utrustningar och förlängningsgafflar  

21 § Utbytbara utrustningar och förlängningsgafflar får användas bara tillsammans med 
de truckar de är avsedda för.  

 

Underhåll och kontroll  

22 § En truck skall kontrolleras och underhållas med intervaller som är anpassade till 
driftförhållandena och tillverkarens rekommendationer. En truck med brister eller 
skador som kan äventyra säkerheten får inte användas förrän bristerna avhjälpts eller 
skadorna reparerats.  

2006:5  

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2007.  

Genom författningen upphävs Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(AFS 1986:24) om truckar.  

2010:15  

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2011. 

 

Tekniska krav  

A 1. Inledande anmärkningar  

Kraven i bilagan gäller endast när respektive risk finns vid användning av en truck, med 
eller utan utbytbar utrustning.  

För truckar som skall uppfylla kraven i bilagan krävs inte nödvändigtvis samma 
åtgärder som för att uppfylla de grundläggande krav som ställs på truckar som omfattas 
av kraven i 7 §. Detsamma gäller förlängningsgafflar och utbytbar utrustning till 
truckar.  

Däremot innehåller bilagan vissa krav som inte finns i de harmoniserade standarderna 
för truckar. Det innebär att äldre truckar som uppfyller kraven i bilagan kan ha vissa 
egenskaper som inte finns hos truckar som omfattas av kraven i 7 §.  

A 2. Allmänna krav  

A 2.1 En truck skall vara utförd så att den kan köras och manövreras säkert och så att 
hastigheten lätt kan anpassas till olika förhållanden.  

A 2.2 En truck skall ha färdbroms som kan stanna den säkert med eller utan last.  

En truck skall ha parkeringsbroms som oberoende av lastens vikt kan hålla den kvar i 
den största tillåtna lutningen, även om föraren lämnat trucken.  

A 2.3 En truck skall vara utrustad så att den skyddar föraren om det finns risk för att 
träffas av nerfallande föremål från den egna hanteringen.  

A 2.4 En truck skall ha en signalanordning som det är lätt att påkalla uppmärksamhet 
med.  

A 2.5 En trucks draganordning skall ha en spärr eller annan anordning som hindrar att 
det som dras kopplas loss oavsiktligt.  
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A 3. Märkning  

A 3.1 Manöverreglage skall vara märkta med symboler eller text på svenska.  

A 3.2 Truckar, utbytbara utrustningar och förlängningsgafflar skall vara tydligt och 
beständigt märkta med uppgift om egenvikt och den högsta last de är avsedda för. Om 
lastförmågan är beroende av tyngdpunktsavstånd - eller lyfthöjd skall märkningen ge 
tillräcklig information om detta. För en batteridriven truck där batteriets massa inverkar 
på stabiliteten skall lägsta och högsta batterivikt (massa) anges.  

A 4. Särskilda krav för åktruckar  

A 4.1 En åktruck för sittande förare skall ha en inställbar förarstol som ger en bekväm 
arbetsställning. En förarstol som kan svängas eller förskjutas skall automatiskt låsas 
säkert i önskat läge.  

A 4.2 En åktruck för sittande förare med plats för en eller flera åkande skall vara 
anpassad eller utrustad för att begränsa riskerna om trucken välter, t.ex. genom att den 
har  

1. en förarhytt,  

2. en konstruktion som hindrar trucken från att välta,  

3. en konstruktion som garanterar att, om trucken välter, det finns tillräckligt med 
utrymme mellan marken och trucken för dem som befinner sig på den eller  

4. en konstruktion där personerna hålls kvar på sätet så att de inte kläms av trucken.  

A 4.3 En åktruck vars parkeringsbroms inte ansätts automatiskt skall ha en anordning 
som varnar om den inte är bromsad när föraren lämnar förarplatsen.  

A 4.4 En åktrucks sitt- eller ståplats skall vara utförd så att föraren inte oavsiktligt kan 
hålla en fot utanför trucken när den körs. Alternativt skall den ha en anordning som 
snabbt gör föraren uppmärksam på att en fot inte är på rätt plats.  

A 4.5 En hytt skall vara försedd med en anordning för god luftväxling och en 
anordning som gör det möjligt att hålla en lämplig temperatur.  

A 4.6 En truck som används med timmerhanteringsutrustning skall vara utrustad så att 
timmer hindras att tränga in i truckens hytt.  

A 5. Särskilda krav för ledtruckar  

A 5.1 En ledtruck får inte kunna köras fortare än 1,75 m/s. Hastigheten skall lätt kunna 
anpassas till hur fort föraren går.  

A 5.2 När föraren släpper en ledtrucks manöverarm skall drivningen upphöra och 
parkeringsbromsen ansättas automatiskt. Trucken skall vara konstruerad så att 
manöverarmen inte skadar föraren vid påkörning.  

A 5.3 En ledtrucks hjul skall avskärmas så att fotskador motverkas.  

A 5.4 Förarplattformen på en ledtruck skall tillåta säker manövrering och vara 
tillräckligt stark för att klara en påkörning. Den skall fällas upp automatiskt när föraren 
stigit av och den får inte kunna fällas ner oavsiktligt. [7] 
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B. Dokumentation av loggade uppdrag via JDE 
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C. Dokumentation av icke loggade uppdrag 

 

Datum: Tvestjärtens körningar som ej beställs via handdator 

FM-skiftet Antal körningar Helpall (ett 

streck/pall) 

Halvpall (ett 

streck/pall) 

Tomemballage 

(ett streck/pall) 

Övrigt 

Före lunch      

Efter lunch      

EM-skiftet      

Före lunch      

Efter lunch      
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D. Specifikation av utrustning från STILL 

 

 

 

  



Hantering av pallformat hos Parker Hannifin AB i Trollhättan 
 

Bilaga  D:2(3) 

 

  



Hantering av pallformat hos Parker Hannifin AB i Trollhättan 
 

Bilaga  D:3(3) 

 



Hantering av pallformat hos Parker Hannifin AB i Trollhättan 
 

Bilaga  E:1 

E. Dagens färdväg för mjölkrundan 

 

 

 

= Dubbelriktad huvudgata 
 
= Färdväg 


