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Sammanfattning 

Det här examensarbetet i maskinteknik har genomförts på Mondi Örebro AB och omfattar 15 

högskolepoäng på C- nivå. Företagets verksamhet är plastbeläggning av förpackningspapper 

som levereras till kunden i form av pappersrullar, vilka till viss del packas på lastpallar och 

läkter. Med uttrycket pallpackning avses även läktpackning. 

Arbetet med packningen utförs med flertalet manuella arbetsmoment samtidigt som 

trucktrafik förekommer på platsen. Detta medför både en oergonomisk och riskfylld 

arbetsmiljö för personalen. 

Pallpackningsprocessen har även gradvis blivit en flaskhals i produktionen då andelen rullar 

som ska pallpackas har ökat de senaste åren, och kommer att öka ytterligare i framtiden. 

Med anledning av detta har ledningen för Mondi Örebro AB beslutat att vidta 

förbättringsåtgärder av pallpackningsprocessen i flera avseenden.  

Främst ska personalens situation förändras med förbättring av ergonomi och säkerhet samt 

minskning av stress. Andra viktiga punkten är en kapacitetsökning som är nödvändig för att 

klara av att hantera den kommande volymökningen av rullar som ska pallpackas. 

Examensarbetets syfte är att inleda ett utvecklingsprojekt av pallpackningsprocessen för de 

vanligaste rulltyperna som pallpackas liggande. Arbetet inleddes med en förstudie och val av 

teoretisk grund. Sedan genomfördes en undersökning över hur andra företag inom 

pappersbranschen hanterade pappersrullar. Två företag verksamma inom rörtillverkning 

tillfrågades också hur de hanterade rören då de hanteringsmässigt kan anses likna 

pappersrullar. 

Idégenereringen resulterade i ett antal dellösningar och metoder som utgör en slags moduler 

vilka kan byggas samman till en hel pallpackningsstation.  

Tre olika förslag på hur en sådan produktionslina skulle kunna vara uppbyggd och vilka 

möjligheter den medför har utarbetats och presenteras i rapporten.  

Resultatet av examensarbetet är ett material att utveckla vidare med fördjupande arbete och 

detaljkonstruktion av de olika dellösningarna. 

 

Det här examensarbetet bygger i stor utsträckning på personlig kommunikation och en 

referenslista för berörda personer presenteras i bilaga 3, där varje person tilldelats en 

referensbeteckning som särskiljer sig från de litterära referenserna in om hakparentes. 

I de fall en personreferens förekommer i slutet av ett helt stycke avses vanligen referens till 

hela stycket. Detta gäller även referenser till litterära källor. 

En personreferens är utformad enligt följande exempel: 

(P1) där P står för person och 1 för första personen i listan, (P2) för andra personen o.s.v.  

 

 

 

  



 

Abstract 

This thesis in mechanical engineering has been performed on Mondi Örebro AB and 

comprises 15 university credits at the C-level. The company's activity is the plastic coating of 

packaging paper that is delivered to the customer in the form of paper rolls, which to some 

extent are packed on pallets and laths. The term pallet packaging also refers to lath packaging. 

Work with the packaging is performed with several manual methods while forklift are driven 

in the working area. This results in both a non-ergonomic and dangerous working 

environment for staff. 

The process of pallet packaging has also gradually become a bottleneck in production when 

the part of rolls that shall be packaged on pallets has increased in recent years, and will 

increase further in the future. 

For this reason, the leadership of the Mondi Örebro AB decided to take improvement 

measures by the process of pallet packaging in several respects.  

Mainly it is to improve the staff situation with improved ergonomics and safety, and reduction 

of stress.  

The other important point is a capacity increase that is necessary to be able to handle the 

coming increase of the paper rolls that shall be packaged on pallets. 

The thesis aims to launch the development project of the pallet packaging process for the most 

common types of paper rolls that are pallet packaged horizontal.  

The work began with a feasibility study and choice of theoretical basis. Then conducted an 

investigation over how other companies in the paper industry managed paper rolls. Two 

companies active in the pipe manufacture was also asked how they managed the pipes when 

the management point can be considered similar to paper rolls. 

The concept generation resulted in a number of partial solutions that constitute a kind of 

modules which can be combined to form a whole pallet packaging station.  

Three different proposals on how such a production line could be constructed and what 

opportunities it presents have been prepared and are presented in the report. The result of the 

thesis is a material to develop further with in-depth work and detail construction of the partial 

solutions. Further variants of the pallet packaging stations can of course be combined. 

 

This thesis is largely based on personal communication and a reference list of the persons 

concerned are as presented in appendix 3 where each person assigned to a reference name that 

distinguishes itself from the literary references in if brackets. 

In cases where a person reference occurs at the end of a whole paragraph refers normally 

reference to the entire paragraph. This also applies to references to literary sources.  

A personal reference is designed according to the following example:  

(P1) where P stands for personal and one for the first person in the list, (P2) for the other 

person, etc. 

 

  



 

Förord 

Det här examensarbetet är det avslutande arbetet med våra ingenjörsstudier i maskinteknik vid 

Örebro Universitet. Det har utförts på Mondi Örebro AB där vi har genomfört ett inledande 

arbete med ett verkligt projekt där vi gjort en förstudie och skapat ett utgångsläge med olika 

dellösningar och konceptförslag på en pallpackningsstation för fortsatt utvärdering och 

utveckling. 

 

Vi vill härmed rikta ett tack till de personer som närmast berörts under arbetets gång 

 

Johan Kjellander Examinator, Örebro Universitet 

Christer Korin Handledare, Örebro Universitet 

Cecilia Andersson Handledare, Mondi Örebro AB 

Henrik Axling Production Manager, Mondi Örebro AB 

Per Widell CI Coordinator, Mondi Örebro AB 

Ismo Sirpola Production Planner, Mondi Örebro AB 

Johnny Waldemarsson Underhållstekniker, Mondi Örebro AB 

Marie Svalstedt Operatör, pallpackning, Mondi Örebro AB 

Irena Falk Operatör, pallpackning, Mondi Örebro AB 

 

Vi vill också rikta ett tack till de personer på Mondi Örebro AB och de personer utanför 

företaget som inte nämns här men som vi konsulterat under arbetets gång, vilket har varit till 

stor hjälp för oss. 

 

Örebro, juni 2014. 

 

Anders Seger 

Niklas Kloos 

 

 

 

  



Innehållsförteckning 

 Inledning .................................................................................................................... 1 

 Företagspresentation ........................................................................................... 1 
 Bakgrund ............................................................................................................. 1 
 Tidigare åtgärder från Mondi .............................................................................. 2 
 Syfte och målsättning med projektet ................................................................... 2 
 Förväntat resultat ................................................................................................. 2 

 Avgränsningar ..................................................................................................... 2 
 Teknikområde ..................................................................................................... 2 

 Teoretisk grund för projektet ..................................................................................... 3 
 Product Design and Development ....................................................................... 3 
 Produktutveckling – effektiva metoder för konstruktion och design .................. 4 

 Produktutvecklingens faser .......................................................................... 4 

 Områdesöverskridande metoder .................................................................. 5 

 Val av teoretisk grund ......................................................................................... 6 

 Metoder ...................................................................................................................... 7 
 Metoder för genomförande ................................................................................. 7 
 Verktyg ................................................................................................................ 8 

 Förstudie .................................................................................................................... 9 
 Produktionsflöde ................................................................................................. 9 
 Maskinpark .......................................................................................................... 9 

 Rullpackningen ................................................................................................. 10 
 Pallpackningen .................................................................................................. 11 

 Packhallen .................................................................................................. 11 
 Pallpackning av liggande rullar.................................................................. 12 

 Logistik och flöde ...................................................................................... 13 
 Arbetstider .................................................................................................. 14 

 Processtider ................................................................................................ 14 
 Ställtider ..................................................................................................... 14 
 Variation i produktionen och produktflödet............................................... 14 

 Lastpallar och läkter .......................................................................................... 15 
 Arbetsmiljön vid pallpackningen ...................................................................... 16 

 Riskfaktorer vid pallpackningen ....................................................................... 17 
 Tidigare förslag på pallpackningsmetod ........................................................... 18 

 Metod för stående rullar ............................................................................. 18 

 Metod för liggande rullar ........................................................................... 18 
 Sammanfattning av lösningsförslagen ....................................................... 19 

 Metoder hos andra företag ....................................................................................... 20 

 Sammanfattning av metoder hos andra företag ................................................. 22 

 Kravspecifikation ..................................................................................................... 23 

 Resultat .................................................................................................................... 24 
 Produktionsflöde ............................................................................................... 24 
 Bemanning ........................................................................................................ 24 
 Transporter ........................................................................................................ 24 

 Rörelser ............................................................................................................. 24 
 Delmoment vid pallpackningsprocessen ........................................................... 25 
 Pallar och läkter................................................................................................. 25 
 Anläggningsyta ................................................................................................. 26 



 Utrustning för emballageband ........................................................................... 26 

 Förslag på kompletta konceptlösningar ............................................................ 28 
 Koncept 1 .......................................................................................................... 28 

 Magasin för rullarna ................................................................................... 29 

 Lyftanordning............................................................................................. 29 
 Packbord..................................................................................................... 30 
 Transportbana............................................................................................. 30 
 Sammanfattning av koncept 1 .................................................................... 31 

 Koncept 2 .......................................................................................................... 32 

 Vändskiva................................................................................................... 32 
 Buffertzoner ............................................................................................... 32 
 Lyftbord ..................................................................................................... 33 
 Packbord..................................................................................................... 33 
 Transportbana............................................................................................. 33 

 Sammanfattning av koncept 2 .................................................................... 34 
 Koncept 3 .......................................................................................................... 35 

 Utformning av koncept 3 ........................................................................... 35 
 Sammanfattning av koncept 3 .................................................................... 36 

 Viktning av konceptförslagen ........................................................................... 37 
 Offert på komplett anläggning från Core Link AB ........................................... 38 

 Diskussion ................................................................................................................ 39 
 Utvärdering av resultat ...................................................................................... 39 
 Fortsatt arbete .................................................................................................... 39 

 Slutsatser .................................................................................................................. 40 

    Referenser  ............................................................................................................ 41 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Tidsplanering med Ganttschema  

Bilaga 2. Morfologisk matris för lösningskoncepten  

Bilaga 3. Referenslista över personlig kommunikation  

 

 

 

 

 



  1 

 

 Inledning 

 Företagspresentation 

Mondi Group är en internationell koncern som finns representerade i större delen av världen 

och hade år 2013 totalt 24400 anställda världen över. Mondi Group omsatte 60 miljarder 

kronor år 2013. Affärsidén är tillverkning av pappersprodukter, främst förpackningar och 

emballage av olika slag, men även andra produkter som tidningspapper, skrivarpapper och 

etiketter förekommer [5]. 

Ursprunget till Mondi börjar år 1967 när gruvföretaget Anglo American vilka då även var 

verksamma inom skogsindustrin etablerar företaget Mondi vid Merebank i Durban i 

Sydafrika.  

Den dåvarande företagsidén är framställning av främst tidnings- och kontorspapper och 

pappersbruket vid Merebank är verksamt än idag med samma produkter [5]. 

Företaget knoppas av 1989 och tillsammans med uppköp av de två företagen Frantschach och 

Neusiedler vilka också är verksamma inom pappersindustrin bildas en helt fristående koncern 

verksamma inom pappersindustrin vid namn Mondi Group som är ett dotterbolag till Anglo 

American [5]. 

Mondi Örebro AB är en del av f.d. Örebro Pappersbruk AB som grundlades år 1901. 

Örebro Pappersbruk AB förvärvas av Franska La Farge år 1988 som i sin tur säljer det till 

Österrikiska Frantschach år 2000 vars ägare är Mondi Group. 

År 2005 byter man namn till Mondi Örebro AB och efter att pappersbruket lagts ned år 2010 

utför man enbart plastbeläggning och grafiskt tryck på förpackningspapper för ett flertal 

industriella applikationer, till exempel förpackningspapper för livsmedelsindustrin och 

omslagspapper till pappersrullar för pappersindustrin (P10).  

Maskinparken består av tre produktionslinjer för plastbeläggning samt en för grafiskt tryck. I 

dagsläget som är våren 2014 har Mondi Örebro AB 107 anställda och hade år 2012 en 

omsättning på 646 miljoner kronor (P2). 

 Bakgrund 

Det färdiga pappret från Mondi levereras till kund i form av pappersrullar av olika storlekar. 

De större storlekarna levereras lösa som de är, medan de mindre storlekarna packas på 

antingen på pallar eller läkter. Med pallar avses lastpallar av trä och läkter är särskilda balkar 

av trä som rullarna läggs på. 

Metoden som används för packning på pall eller läkt idag är helt manuell och inga direkta 

hjälpmedel används för att underlätta arbetet förutom en så kallad klämtruck som är en 

gaffeltruck som fått gaffelstället ersatt med ett särskilt gripdon för hantering av pappersrullar 

(P2) 

Arbetsmetoden är mycket oergonomisk och utgör också en säkerhetsrisk på grund av dess 

placering då rullar förs ut på golvet från rullpackningen och där trucktrafik förekommer. 

Rullpackningen är den process som föregår pallpackningen och där rullarna slås in i ett 

särskilt skyddspapper.  

Detta har varit omtalat under åren som ett problemområde som ska åtgärdas. Det finns teorier 

på Mondi över hur pallpackningen skulle kunna lösas, dock så har ingen åtgärd vidtagits på 

grund av att det varit svårt att finna en lösning som skulle täcka in den stora variationen på 

rullar och läkter/ pallar som hanteras vid pallpackningen (P2).  

Cykeltiden för packning av rullarna utgör i dagsläget också ett problem som måste åtgärdas 

då pallpackningen har ökat och förväntas öka ytterligare i framtiden.  

Konkurrensen har även blivit hårdare och många konkurrenter har i dagsläget en högre 

effektivitet i produktionen vilket innebär att Mondi måste öka sin produktionstakt för att inte 

tappa marknadsandelar (P2). 
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 Tidigare åtgärder från Mondi 

Mondi har under november 2013 gjort en utredning vilken behandlar de ergonomiska riskerna 

inom produktionsanläggningen, vilket även omfattar pallpackningsstationen som är den 

arbetsplats där rullarna packas på läkt eller pall (P2). 

Utredningen utgick från Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om belastningsergonomi, arbete 

vid bildskärm och systematiskt arbetsmiljöarbete. Riskbedömningsmodellen som användes 

delar in risken för att drabbas av belastningsskador i tre klasser, varav klass tre är den 

allvarligaste nivån. 

Efter denna utredning placerades pallpackningsstationen i riskklass tre, vilket anses kräva 

omgående åtgärder [4]. 

Det har också tidigare föreslagits lösningar på en pallpackningsstation som skulle medföra 

bättre ergonomi och säkerhet för personalen och en effektivare process (P9).  

Detta arbete beskrivs mer ingående i kapitel 3. 

 Syfte och målsättning med projektet 

Målsättningen är att undersöka vilka möjligheter och förutsättningar som finns för att ta fram 

förslag på ett koncept för en pallpackningsstation. Med utgång från detta utarbetas ett eller 

flera konceptförslag på en pallpackningsstation som bedöms kunna förbättra säkerheten och 

ergonomin för personalen. 

Målet är också att det föreslagna koncepteten ska medföra en kortare cykeltid och därmed ett 

ökat processflöde som klarar av att hantera den förväntade ökningen av rullar som ska 

pallpackas (P1).  

 Förväntat resultat 

Efter projektets slut ska ett eller flera konceptlösningsförslag på en ny pallpackningsstation 

vara föreslaget och presenterat.  

De ingående delarna som utgör helhetslösningen ska presenteras efter:  

 Varför konceptet och dess ingående delar valdes ut. 

 Varför konstruktionen/ funktionen är lämplig för ändamålet i både ergonomiskt och 

säkerhetsmässigt avseende. 

 Vilka framtida möjligheter för vidareutveckling finns för det framtagna konceptet. 

 Avgränsningar 

 Framtagning av ett eller flera koncept för en pallpackningsstation som hanterar de 

liggande rullarna vilka utgör huvuddelen av de rullar som ska pallpackas. 

 Planskiss och placering av komponenter för pallpackningsstationen i 

produktionsanläggningen. 

 Mekanisk detaljkonstruktion av konceptförslagen kommer inte att ingå i detta 

examensarbete. 

 Teknikområde 

De teknikområden som berörs av arbetet med att ta fram ett koncept för en 

pallpackningsstation är följande. 

 Metodutveckling. 

 Produktutveckling. 

 Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet 
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 Teoretisk grund för projektet 

Syftet med det som beskrivs i detta kapitel är att bestämma en teoretisk grund att basera 

projektet som det här examensarbetet går ut på. 

Två böcker som handlar om produktutveckling för att ta fram den teoretiska grunden för det 

projekt som här examensarbetet handlar om. 

Böckerna behandlar bland annat olika modeller för produkt- och konceptutveckling som 

beskrivs under följande rubriker. Det slutliga valet av teoretisk grund beskrivs under rubriken 

2.3 Val av teoretisk grund. 

 Product Design and Development  

I boken Product Design och Development av Ulrich och Eppinger beskrivs en modell för hur 

konceptutveckling kan utföras. Modellen som beskrivs nedan är indelad i sju steg och i sin 

helhet ett inledande utvecklingssteg för en produkt som utvecklas från idé till tillverkning och 

lansering på marknaden [1]. 

 

1 Identifiera kundens behov 

Målet med aktiviteten är att identifiera kundens behov, med denna information ska en 

hierarkisk lista utformas där de viktigaste behoven ställs först. Informationen samlas in genom 

intervjuer, observation av befintliga produkter och speciella fokusgrupper där intervjuerna 

observeras och dokumenteras. 

 

2 Fastställa mål och egenskaper 

Här beskrivs de egenskaper och mål är önskvärda för produkten. Kundernas krav och 

önskemål preciseras i form av tekniska funktioner. Slutresultatet från det här steget är ett antal 

mål som måste uppfyllas. 

 

3 Konceptgenerering 

I detta stadie ska koncept utarbetas genom både interna, externa sökningar och kreativ 

problemlösning i ett projektteam. Koncepten som utarbetas presenteras i form av 

funktionsbeskrivningar och skisser. 

 

4 Val av koncept 

Här analyseras koncepten successivt för att i slutskedet få fram ett eller flera som bedöms vara 

lämpliga att arbeta vidare med. 

 

5 Prövning av koncept 

De koncept som utarbetats och valts ut prövas i detta steg med olika granskningsmetoder för 

att klargöra att kundönskemålen uppnåtts. Det kan omfatta ett eller flera koncept. 

 

6 Bestämma slutliga egenskaper 

Med utgång från tidigare fastställda egenskaper och mål från steg två preciseras dessa mer 

ingående och hur de förhåller sig till varandra. Anpassning av konceptets ingående delar 

gentemot varandra sker. 

 

7 Projektplanering 

Detta är det slutliga steget i själva konceptutvecklingen. Här utarbetas tidsschema för 

projektutvecklingen, vilka resultat som ska uppnås, nödvändiga resurser för genomförande av 

projektet kartläggs och projektets ekonomiska förutsättningar.  
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 Produktutveckling – effektiva metoder för konstruktion och design 

Boken Produktutveckling – effektiva metoder för konstruktion och design av Johannesson, 

Persson och Petterson beskriver hur man arbetar med modern produktutveckling, konstruktion 

och industriell design. I boken beskrivs två modeller för konceptutveckling som det här 

examensarbetet handlar om [2]. 

 Produktutvecklingens faser  

Produktutvecklingens faser är den ena av modellerna och beskrivs i följande stycken [2]. 

 

1 Förstudie 

Syftet med förstudien är att se om det finns grund för nyproduktion eller produktutveckling. 

Problemet studeras förutsättningslöst och information samlas in från marknad, teknik och 

design. Det är viktigt att problemet betraktas från olika perspektiv och från olika 

kompetensområden för att inte viktiga punkter förbigås och i senare skede hämmar projektet. 

 

2 Produktspecificering 

I den här fasen upprättas en specifikation över resultatet från produktframtagningen och den 

sammanställda informationen användas i sin tur för att hitta konstruktionslösningar för 

ändamålet. Specifikationen ska även kunna användas som referens då utvärdering sker på 

olika lösningsförslag för att tillse att alla krav uppfylls. 

 

3 Konceptutveckling – konceptgenerering 

Konceptutvecklingsfasen är en första aktivitet till en konstruktionslösning. Ett första utkast på 

ett koncept med tekniska beskrivningar utarbetas i form av texter, skisser, blockscheman, och 

eventuella modeller och simulationer. Även beskrivning av lösningsförslagets egenskaper i 

relation till specifikationen och beskrivning och motivering av ingående dellösningar 

presenteras. Slutligen är om möjligt en första ungefärlig kostnadsbild önskvärd. 

Det ska dock beaktas att resultatet av detta steg inte ger tillräckligt underlag för att framställa 

en användbar prototyp. 

 

4 Konceptutvärdering och Konceptval 

I den här fasen analyseras lösningarna där man sätter ett värde på hur bra lösningen är 

gentemot de krav och önskemål som ställs i specifikationen. Sedan ställs de olika 

lösningsförslagen mot varandra där valet blir det som har högsta värde/kvalitet. 

 

5 Konfigurering och detaljkonstruktion 

Med utgång från konceptutvärderingen ska vidareutveckling ske av den valda 

konceptlösningen för att utarbeta detaljkonstruktion och tillverkningsunderlag tillräckliga för 

framställa en produkt som fungerar enligt de ställda kraven, till exempel en prototyp för 

genomförande av tester och säkerställande av att konceptet uppfyller kriterierna för 

produkten. 

 

6 Prototyper 

I det här skedet framställs prototyper. Det kan vara rena fysiska prototyper som är fullt 

användbara för olika former av tester. Det kan också vara s.k. virtuella prototyper i form av en 

geometrisk CAD- modell för ingående simuleringar och hållfasthetsberäkningar. 
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7 Tillverkningsanpassning 

De tidigare underlag som utarbetats i de olika faserna och använts vid prototyptillverkning 

och konceptframtagning vidareutvecklas i den här avslutande fasen till kompletta 

tillverkningsunderlag. 

 Områdesöverskridande metoder 

Den andra modellen är Områdesöverskridande metoder vilken behandlar olika syntesmetoder 

som är metoder lämpliga för att ta fram produkter och konceptlösningar som ännu inte finns 

[2]. 

 

1 Systematisk problembehandling 

Den inledande delen beskriver övergripande hur konstruktionsarbetet utförs på ett 

systematiskt angreppssätt och att fokus ligger på vilka funktioner och egenskaper den tänkta 

produkten eller konceptet ska ha. Olika sätt att indela problem beskrivs här. 

 

2 Bestämma problem 

I den här delen beskrivs hur problemet kan bestämmas genom att arbeta med olika metoder 

enligt en viss systematik. Tanken är erhålla en ordentlig grund för att i senare skeden 

precisera vad utvecklingsarbetet ska leda till för resultat. 

 

3 Undersöka problem 
I den här delen undersöks problemet på djupet genom att studera bakgrund, nuläge och 

framtid. Den grundläggande tanken i den här delen är att problemet ska analyseras så 

ingående att en så fullständig specifikation som möjligt med kriterier, krav och funktioner för 

en lösning kan tas fram. 

 

4 Produktspecificering 
I den här delen fördjupar man sig i uppdraget för produktutvecklingen och samlar mer 

information som kanske saknas i uppdragsbeskrivningen. Med utgång från informationen 

skapas en specifikation över vilket resultat som ska uppnås. Produktspecifikationen ska 

utvecklas och korrigeras allt eftersom konstruktionsarbetet utvecklas och kunskapen om den 

slutliga produkten och dess önskade egenskaper ökar. 

 

5 Lösa problem – konceptgenerering 

I den här delen ska en sammanfattning göras som leder till flera konceptlösningar på en 

produkt som uppfyller alla krav och kriterier. Ett antal olika metoder beskrivs för att lösa 

problem. Tillvägagångssättet med en morfologisk matris för att foga samman olika framtagna 

dellösningsalternativ en helhetslösning beskrivs avslutningsvis. 

 

6 Function – means – modellering 
Function – means – modellering går ut på att skapa ett ”funktions – medel – träd” och är en 

modelleringsprocess som kan beskrivas hierarkisk uppdelningsmetod där kravspecificering 

och konceptframtagning baseras på funktionskraven för systemet som helhet och arbetas ned 

till dellösningar på detaljnivå. Metoden är utvecklad ur Hubkas lag. 

 

7 Utvärdera, bedöma och välja lösningar 
I den här delen ska de olika lösningarna som tagits fram i konceptfasen utvärderas genom att 

väga varje alternativs egenskaper mot de uppsatta kraven och önskemålen som tidigare 

specificerats. I den här delen beskrivs olika metoder för utvärderingsprocesser. 
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8 Detaljkonstruktion, produktarkitektur och produktlayout 
I den här delen av utvecklingsprocessen är målet att ta fram underlag till en funktionsduglig 

och användbar produkt med utgång från den valda konceptlösningen och de krav och kriterier 

som satts upp i produktspecifikationen. 

 

9 Tillverknings- eller slutkonstruktion 
I det här avslutande steget ska en fastställd produktbeskrivning med ett komplett 

tillverkningsunderlag för serietillverkning av produkten utarbetas. 

 Val av teoretisk grund 

De beskrivna modellerna för produktutveckling The Front – End Process från Product Design 

and Development av Ullrich och Eppinger [1] och modellen Produktutvecklingens faser från 

Produktutveckling – effektiva metoder för konstruktion och design av Johannesson, Persson 

och Pettersson [2] är på många sätt mycket lika varandra. Tyngden inom modellerna ligger 

främst på utveckling av koncept och produkter inom områden och av produkter som redan är 

kända [1,2]. 

 

Den andra modellen som beskrivits från Produktutveckling – effektiva metoder för 

konstruktion och design av Johannesson, Persson och Pettersson är Områdesöverskridande 

metoder och skiljer sig i vissa avseenden från de två andra genom att den baseras på olika 

syntesmetoder, alltså metoder för att utveckla koncept och produktlösningar som ännu inte 

existerar [2]. Syntesmetoder baseras inte på naturvetenskapliga lagar utan på 

erfarenhetsgrundad kunskap [2]. 

 

Alla tre modellerna är var och en fullt användbara att för det här examensarbetet, men valet 

föll på sistnämnda Områdesöverskridande metoder då modellen bedömdes vara den mest 

lämpade, mycket med avseende på att den medger en större flexibilitet i utvecklingsarbetet än 

de två övriga och innehåller metoder som passade in väl i de olika delmomenten av 

examensarbetet. 

 

Syftet med att använda metoderna i modellen är att få ett strukturerat och effektivt sätt att 

arbeta efter. Omfattningen för det här examensarbetet sträcker sig från steg 1 fram till 

inledningen av steg 7 där utvärdering av koncepten sker. 

Steg 6 är en alternativ metod för konceptgenerering och kan väljas istället för steg 5.  

Den har inte använts och berörs inte här. 
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 Metoder 

 Metoder för genomförande 

Det ingår ett stort antal olika metoder i modellen Områdesöverskridande metoder [2]. 

De metoder som i huvudsak använts under examensarbetet beskrivs i följande textstycken. 

Metoderna beskrivs i följande stycken i den ordning de använts under arbetets gång. 

 

Katalogmetoden 

Katalogmetoden kallas även litteraturmetoden och beskrivs i Produktutveckling – effektiva 

metoder för konstruktion och design av Johannesson, Persson och Pettersson [2]. Det är i 

grunden en enkel syntesmetod som gå ut på att söka information i litteratur. Med litteratur 

menas inte bara böcker, utan alla tänkbara former av litteratur. I dagsläget är internet en viktig 

källa vid tillämpande av metoden. I metoden ingår även att undersöka hur andra har löst 

samma eller snarlika problem.  

Metoden medger många möjligheter att få information vid utvecklingsarbetet, men det är 

samtidigt viktigt att granska informationen kritiskt innan den bearbetas vidare. 

Den undersökning om hur andra företag hanterar rullar och andra produkter som gjordes 

under det här examensarbetet är ett gott exempel på katalogmetoden.  

Undersökningen och dess slutsatser finns presenterade i kapitel 5 i den här rapporten. 

 

Morfologisk Matris 

Under konceptgenereringsfasen användes en morfologisk matris för att visualisera hur de 

olika nödvändiga delfunktionerna i pallpackningsprocessen med tillhörande dellösningar 

kunde knytas samman till ett komplett konceptförslag [2]. Den morfologiska matrisen som 

använts för det här examensarbetet finns utförligt beskriven i bilaga 2. 

 

Beslutsmatris  

För bedömning av vilket koncept som kan tänkas vara det som är det lämpligaste med hänsyn 

tagen till både pallpackningsprocessen som omgivande faktorer i Mondis produktion 

användes en beslutsmatris som här är en förenklad variant av den s.k. Kesselringmatrisen [2]. 

I beslutsmatrisen där kriterierna som angivits som krav och önskemål i tabell 6.1 tilldelades 

en viktpoäng som sedan multiplicerades med ett tilldelat betyg för respektive koncept vilket 

resulterade i en produkt för varje kriterium och respektive koncept.  

Produkterna adderades sedan till en viktad bedömningspoäng för varje koncept. 

Storheten poängen bestämdes genom ren diskussion och bedömning. 

En bedömning med den beskrivna beslutsmatrisen ger ett ganska ungefärligt resultat, men för 

det här examensarbetet är detta ändå fullt tillräckligt. Beslutsmatrisen finns utförligare 

beskriven under rubrik 8.4 Utvärdering och viktning. 

 

         
   Figur 3.1 Princip för morfologisk matris.                   Figur 3.2 Princip för beslutsmatris. 
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 Verktyg  

Ett antal olika verktyg för dokumenthantering och visualisering användes under 

examensarbetet Google Drive och OneDrive var viktiga verktyg under examensarbetet 

eftersom de medger en enkel, smidig och säker hantering av dokument.  

De beskrivs i följande textstycken. 

 

Google Drive  

Google Drive är en s.k. molntjänst. En molntjänst är en tjänst där det går att hantera olika 

dokument från externa servrar anslutna till internet. Google Drive är en kostnadsfri tjänst där 

olika dokument, filer och bilder hanteras online från Googles servrar. Google tillhandahåller 

här sina egna förenklade motsvarigheter till de vanligaste Microsoft Office- programmen för 

skrivning och redigering av dokument. 

 

OneDrive – Microsoft Office 

Microsofts molntjänst kallas OneDrive och ger motsvarande möjligheter som Google Drive 

att hantera olika typer av dokument, filer och bilder online från Microsofts servrar.  

Också på OneDrive tillhandahålls förenklade versioner av för skrivning och redigering online 

av Microsofts Officeprogram Word, Excel, PowerPoint och OneNote på samma sätt och med 

samma möjligheter som med Google Drive. 

 

Solid Works 

CAD- programmet Solid Works från Dassault Systèmes har använts för att visualisera 

utformningen av de olika konceptförslagen för pallpackningsstationen. 

Valet föll på Solid Works eftersom det är ett lätthanterligt CAD- program och ett av de 

vanligare förekommande på marknaden, vilket underlättar för fortsatt arbete med utveckling 

av de konceptförslagen. 
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 Förstudie 

För att skapa en klar bild över situationen med pallpackningen utfördes en förstudie. 

 Produktionsflöde 

Förstudien kommer endast beröra pallpackningen. Men för att skapa en förståelse över hur 

hela produktionskedjan är uppbyggd och förhåller sig till pallpackningen visas detta 

översiktligt i figur 4.1 och 4.2. Pallpackningen är rutan markerad med svart ram. 

 
Figur 4.1 Flödesschema med pallpackning av rullarna 

 

 
Figur 4.2 Flödesschema där rullarna som hanteras som lösa kollin 

 Maskinpark  

Maskinparken på Mondi Örebro AB består av tre produktionslinjer med maskiner för 

plastbeläggning samt en tryckerilinje för grafiskt tryck på pappret. De benämns på Mondi 

extruder 3, 4, 5 och tryckerilinjen. 

Det obelagda pappret matas fram genom olika valsar i maskinerna där det beläggs med ett 

mycket tunt plastskikt av smält plast. Slutligen görs en s.k. koronabehandling som ger pappret 

en högre ytenergi vilket underlättar för tryckfärg och lim att vidhäfta i senare processer [5]. 

Pappret skärs sedan upp till den bredd och slutligen rullas det upp till en rulle av den längd 

kunden beställt för att sedan föras vidare till rullpackningen. Med rulle eller rullar avses 

fortsättningsvis pappersrulle eller pappersrullar (P7). 

När en produktionslinje väl startats upp strävar man efter att ha den i gång så länge det går 

utan avbrott på grund av att uppstartsprocessen är tidskrävande och kostsam. 

 

Fabrikslokalerna härstammar från början från ett gammalt skovarulager och ytan för Mondis 

verksamhet är i dagsläget starkt begränsad i förhållande till verksamhetens omfattning. 

Rullarna som kommer från produktionslinjerna måste oftast direkt föras iväg till 

rullpackningen på grund av platsbrist. Detta medför att rullar som kommer till rullpackningen 

och sedan förs till pallpackning oftast inte är sorterade efter storlek eller ordernummer, utan 

kommer i blandad ordning (P7).  
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 Rullpackningen 

De färdiga rullarna från samtliga produktionslinjer transporteras på en transportbana som är 

nedfälld i golvet, (se figur 4.3). Transportbanan leder rullarna till rullpackningen där 

slutkontroll av vikt, längd och ordernummer sker. Rullarna slås sedan in i ett särskilt 

skyddspapper som rullas på och särskilda rondeller av kartong limmas på gavlarna samtidigt 

som all luft sugs ur rullen som därmed blir hermetiskt förpackad. Detta görs för att skydda 

rullarna från smuts av hygieniska skäl då flertalet papperssorter används till 

livsmedelsförpackningar men även från fukt för att rullarna ska kunna förvaras på platser där 

de i annat fall hade riskerat att bli fuktskadade. När rullarna passerat rullpackningen finns två 

vägar de kan föras ut till lagret. 

Processkedjan beskrivs i följande två textstycken och visualiseras i figur 4.3. 

 

1. De blå pilarna visar hur de rullar som inte pallpackas förs från rullpackningen till 

lagret ståendes på en särskild transportbana för transport av rullar. Ute på lagret 

hämtas rullarna med en klämtruck för att placera dem i rätt fack. 

            Dessa rullar är vanligtvis över en meter i diameter, väger ofta mellan 1000 - 2000 kg    

            och är för stora för pallpackning. En särskild vändanordning som kallas rullresare      

            vänder upp rullarna från liggande till stående på gaveln samtidigt som den lyfter upp  

            dem på transportbanan, detta sker helt automatiskt. 

 

2. De gröna pilarna visar rullarnas väg genom det s.k. reservflödet. Reservflödet är den 

gulmarkerade zonen där rullarna rullas ut på golvet från rullpackningen. Varje gång en 

rulle rullas ut ljuder en siren för att varna personalen. Tidigare användes zonen endast 

för rullar som var defekta av något slag eller rullar som var för stora för att kunna 

transporteras på transportbanan, därav benämningen ”reservflödet”. I dagsläget förs 

alla rullar som ska pallpackas ut genom detta flöde tillsammans med övriga rullar som 

inte förs vidare på transportbanan.  

 
Figur 3.3 Fabrikslokalen där rull- och pallpackningen sker idag.  

Förklaring: 

1. Bygel som begränsar bredden på rullarna som förs till rullresaren. 

2. Rullresare som vänder rullar från liggande till stående. 

3. Transportband för stående rullar. 

4. Lager för pallar och läkt. 

5. Manuell svängkran. 

6. Plats för pallpackning. 

7. Ben till plattform för ventilationsanläggning.  
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 Pallpackningen 

Pallpackningsstationen är placerad i samma hall som rullpackningen, (se figur 4.3). Den har 

varit placerad där sedan början av 2000- talet och på den tiden förekom pallpackning endast 

undantagsvis, men sedan dess har pallpackningen ökat samtidigt som den manuella 

arbetsmetoden bestått. 

Den vanligaste anledningen att vissa rullar levereras på pall eller läkt är att kunden inte har 

någon egen klämtruck för att kunna hantera rullarna och kräver leverans på pall. 

De rullar som går på export i containrar packas också på pall eller läkt. Det har tagits fram 

olika läkt- och pallstorlekar optimerade för utrymmet i containrarna (P5, P6). 

 

Tidigare förekom många olika storlekar och varianter av lastpallar på Mondi, men antalet har 

successivt reducerats på grund av svårigheterna att hålla isär alla olika varianter och storlekar 

och i dagsläget förekommer 10 olika storlekar av lastpallar för pallpackning.  

Det vanligaste är att man packar två mindre eller medelstora rullar tillsammans i ett paket, 

dessa packas då på läkt. De större rullarna packas endast en per paket och då är pall det enda 

alternativet. Enda gången mindre och medelstora rullar packas på pall är när det är udda antal 

i ordern. Den sista rullen packas då på pall eftersom det inte går att packa en enskild rulle på 

läkt eftersom paketet då inte går att hantera med gaffeltruck (P5, P6). 

 

Lokalen där pallpackningen sker illustreras i figur 4.3 och förklaras i följande textstycken. 

Siffrorna inom parenteser anger vilken komponent i figur 4.3 det är. 

När rullarna kommer från rullpackningen finns alternativet för rullar med en bredd upp till 1.2 

meter att gå direkt till en mindre rullresare (2). Rullresaren vänder rullarna och placerar dem 

stående på ett kort transportband (3). För att inte för stora rullar ska föras till rullresaren har 

en särskild bygel som begränsar rullbredden monterats på golvet (1).  

Svängkranen (5) används för att lyfta de stående rullarna från transportbandet med ett särskilt 

lyftdon för placering av rullarna på lastpall. Anläggningen användes tidigare då de flesta 

rullar som pallpackades stående. I dagsläget används inte rullresaren, dels på grund av att 

antalet rullar som pallpackas stående har minskat och dels på grund av att rullresaren ofta 

drabbas av funktionsstörningar (P5, P6). 

Rullarna förs därför ut genom reservflödet och vändningsmomentet utförs med klämtruck. 

Pallar och läkter som ska användas lagras vid väggen (4) och personalen bär dessa till 

golvytan intill reservflödet (6) där pallpackningen utförs.  

I packhallen finns en ventilationsanläggning monterad i takhöjd på en plattform som har 

stödben (7) vilka är monterade på golvet. 

 Packhallen 

Pallpackningen och en större maskin kallad rullningsmaskinen eller också RM 1 vilken är 

avsedd för omrullning av rullar delar idag på en yta i om cirka 40x11 meter i den fabrikslokal 

som kallas för packhallen. RM 1 är placerad längst nere vid porten till lagret (se figur 4.3). 

Som figur 4.3 illustrerar är arbetsplatsen utspridd över en större yta och konsekvensen blir att 

personalen hela tiden får bära packningsmaterial och verktyg från ett ställe till ett annat vilket 

är både slitsamt och tidskrävande. 
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 Pallpackning av liggande rullar 

De flesta rullar är så breda att de pallpackas liggande på vanligtvis läkter och i vissa fall 

lastpallar. De vanligast förekommande bredderna är 2000 till 2500 mm och maxbredden är 

3150 mm.  

Man använder antingen två eller tre läkter alternativt två lastpallar beroende på rullarnas 

bredd (P5, P6). 

 
Figur 4.4 Processkartläggningen över pallpackning av liggande rullar.  

 

 Pallar eller läkter läggs ut på golvet i packhallen och särskilda kilar läggs löst på 

inneränden. Oftast lägger man ut så många att man kan packa åtta paket åt gången för 

att sedan köra undan dem. 

 Rullarna förs rullande ut från rullpackningen till reservflödet. Samtidigt som detta sker 

ges en varningssignal för att personalen ska uppmärksammas. 

 

 Rullarna plockas upp en åt gången med en klämtruck och läggs upp på de utlagda 

pallarna. 

 

 När rullen placerats ovanpå pallen måste personalen manuellt med hjälp av en kofot 

rikta in rullarna så att de läggs tillrätta. Ett kraftigt ryck krävs för att rullen ska 

förflytta sig. 

 

 Kilar slås in försiktigt mellan pallarna och rullen och spikas fast med spikpistol. 

Kilarnas uppgift är att ge en extra fixering för rullarna under transporten. 

 

 Rullarna spänns fast med emballageband av plast på pallarna. Emballagebandet 

sträcks så att rullarna fixeras på pallarna och bandets ändar svetsas samman. Detta 

sker med hjälp av ett särskilt sladdlöst batteridrivet handverktyg kallat bandapparat 

och processteget i sig självt kallas på Mondi för bandning. 

 

 Varje enskild rulle förses med etiketter som anger individnummer, ordernummer, vikt, 

papprets längd och bredd på rullen.  

 

 Slutligen transporteras de färdigpackade rullarna ut till lagerhallen inför leverans. 
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 Logistik och flöde 

Som tidigare nämnts så finns det två vägar för alla rullar som produceras att föras ut från 

rullpackningen, antingen på transportbandet bakom väggen eller genom reservflödet. 

Detta har medfört till att reservflödet blivit ett slags huvudflöde för de rullar som inte 

transporteras vidare på transportbanan bakom väggen, (se figur 4.3). 

Mondis produktion pågår dygnet runt, däremot pågår inte pallpackningen hela dygnet (se 

rubrik 4.4.5 Arbetstider). Detta resulterar att reservflödet snart blir fyllt med rullar. Beroende 

på rullarnas diameter kan ungefär 13-15 rullar samtidigt ligga i reservflödet innan detta blir 

fullt, (se bild 4.1) (P5, P6). 

Därför måste rullarna transporteras undan från reservflödet. Detta utförs av lagerpersonalen 

med en klämtruck kallad servicetrucken. Servicetrucken kör in genom porten nere till vänster 

i figur 4.3 för att hämta rullar från reservflödet för tillfällig lagring. De placeras i första hand 

på uppställningsplatsen som är det större gulmarkerade området i figur 4.3 och vid behov och 

mån av plats även runt reservflödet. Det förekommer även vid platsbrist att rullar körs ut på 

lagret (P5, P6). 

 

När pallpackningen återupptas ska de tillfälligt lagrade rullarna pallpackas vilket medför att 

rullar i förekommande fall måste köras tillbaka från lagret igen vilket är ett tidsödande 

moment (P5, P6). 

När pallpackningen av de tillfälligt lagrade rullarna pågår förs nya rullar ut från reservflödet. 

Dessa måste då antingen köras undan eller packas direkt samtidigt med de tillfälligt lagrade, 

vilket skapar en hög arbetsbelastning och ett stressmoment för personalen. 

Servicetrucken används även för att hämta de allra största rullarna vilka är för stora för 

transportbanan bakom väggen. Ofta inträffar detta samtidigt som pallpackning pågår och 

klämtrucken används (P5, P6). 

I vissa fall behöver ytterligare andra transporter utföras med gaffeltruck vid platsen. 

Detta medför att flera truckar tidvis trafikerar pallpackningen vilket medför en ökad 

säkerhetsrisk och ett stressmoment för personalen (P5, P6). 

 

 

  
Bild 4.1 Reservflödet blir snabbt fullt när pallpackningen är obemannad. Foto: Niklas Kloos  
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 Arbetstider 

Produktionen på Mondi Örebro AB pågår i dagsläget dygnet runt vardagar och vissa helger 

beroende på vilken skifttyp som är aktuell för tillfället. Vilken skifttyp som används beror på 

efterfrågan på papper som normalt varierar över ett års sikt (P8). 

Rullpackningen är med vissa undantag bemannad dygnet runt med personal som arbetar 

samma skifttider som produktionen. 

Pallpackningen är bemannad av fastanställd personal vardagar dagtid kl. 07-16. Nattid kl. 18-

06 och helgtid bemannas pallpackningen av timanställd personal. Det finns därmed ett 

tidsglapp mellan kl.16-18 och kl. 06-07 och ingen s.k. överlämning mellan skiften sker 

muntligt utan bara skriftligt genom meddelanden på anteckningsblock (P5, P6). 

 Processtider 

Den typ av rullar och paketering som det här examensarbetet behandlar är liggande rullar från 

1600 upp till 3150 mm längd, vilka alltid hanteras på samma sätt. 

Det tar under bästa förutsättningar 3,25 minuter att packa två liggande rullar på läkter. 

Det förekommer emellanåt störningsmoment som medför att packtiden för ett paket med två 

liggande rullar kan öka till mellan 4 och 5 minuter (P5, P6). 

Rullpackningen har en cykeltid på 2 minuter för en rulle papper med viss försumbar variation 

beroende på storleken (P7). 

 Ställtider 

Någon ställtid för omställning mellan olika typer av rullar finns inte då arbetet utförs helt 

manuellt med samma handredskap vilka alltid finns på plats. Det enda som skiljer är olika 

storlek mellan pallar och läkt. Även dessa finns alltid tillgängliga i alla typer direkt vid 

arbetsplatsen. 

 Variation i produktionen och produktflödet 

Produktionen på Mondi varierar i stor utsträckning. Pappret som produceras levereras i många 

olika rullstorlekar. Större delen av produktionsvolymen utgörs av större rullar vilka aldrig 

pallpackas, utan hanteras lösa som de är och transporteras vidare från rullpacken på en 

särskild transportbana till lagret där de sedan hanteras med klämtruck (P2, P7). 

De största rullarna väger ca 3500 kg och de minsta ca 50 kg. Bredderna på rullarna varierar 

från 285mm upp till 3150 mm. Snittvikten på de rullar som pallpackas liggande är ca 500 kg 

(P5, P6). 

Proportionsförhållandet mellan rullar som pallpackats mellan april år 2013 och april 2014 är 

73 % liggande respektive 27 % stående rullar. 

Eftersom alla tre produktionslinjer och tryckerilinjen ofta är verksamma samtidigt kommer ett 

mycket varierande flöde av olika storlekar av rullar in till rullpackningen. Denna variation i 

produktflödet medför ofta att de rullar som ska pallpackas tillhör olika order var och en i den 

ordning de kommer från rullpackningen. 

Exempelvis kan en rulle papper som plastbeläggs i en produktionslinje delas upp till ett antal 

mindre rullar som var och en går till tre olika kunder och ska pallpackas på tre olika sätt (P7). 

Detta medför att arbetet blir extra besvärligt då personalen ska hålla ordning på och hantera de 

olika rullarna samtidigt vid pallpackningen. 
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 Lastpallar och läkter  

Lastpallar 

Det används i dagsläget ett antal olika pallstorlekar på Mondi. Storlekar och placering av 

rullarna beskrivs i tabellen. För rullbredder under 1800 mm används alltid 1 pall och för 

rullbredder över 1800 mm används alltid 2 pallar. I sällsynta undantagsfall har specialbyggda 

pallar använts på kundbegäran, de behandlas inte här (P5, P6). 

 

Storlek 

(mm) 

Placering av 

rullar 

Antal rullar/paket Övrigt 

700 x 700 Stående  1  

700 x 1400 Stående  2   

770 x 800 Liggande  1 För containerfrakt 

800 x 800 Liggande och 

stående  

1 – 2 liggande alt. 1 – 4 stående  

900 x 900 Liggande och 

stående  

1 – 2 liggande alt. 1 – 4 stående  

1000 x 1000 Liggande och 

stående  

1 – 2 liggande alt. 1 – 4 stående Förstärkt pall 

1100 x 1100 Liggande och 

stående  

1 – 2 liggande alt. 1 – 4 stående  

1200 x 1200 Liggande och 

stående  

1 – 2 liggande alt. 1 – 4 stående  

1000 x 1200 Liggande 1 – 2 liggande  

800 x 1200 Liggande  Europapall/SJ-pall 

    
 

Tabell 4.1 Pallvarianter som används för pallpackning. 

 

Läkter 

Det används i dagsläget 3 olika läktlängder på Mondi vilka beskrivs i tabellen. Rullarna 

packas undantagslöst liggande i par på läkt. För rullängder under 1800 mm används alltid 2 

läkter och för rullängder över 1800 mm används alltid 3 läkter (P5, P6). 

 

Längd (mm) Användningstyp Övrigt 

900 Liggande 2st  

1000 Liggande 2st  

1100 Liggande 2st Förstärkt läkt 
 

Tabell 4.2 Läktvarianter som används för pallpackning. 
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 Arbetsmiljön vid pallpackningen 

Under rubriken 1.3 tidigare åtgärder från Mondi förklarades att Mondi genomfört en 

utredning av hur de ergonomiska förhållandena ser ut i produktionen. Resultatet påvisade att 

av fem punkter låg tre på högsta risknivån (Se bilaga 3). 

De mest kritiska arbetsmomenten är: 

 Vid utplaceringen av pallar och läkt släpas eller lyfts dessa fram till avsedd plats på 

golvet. I vissa fall väger pallarna upp till 25 kg styck. 

 

 Samtliga moment vid pallpackningen utförs från marknivå vilket medför att 

personalen arbetar under knähöjd vilket medför en direkt dålig ergonomi och kan leda 

till bestående förslitnings- och belastningsskador [4]. 

 

 Arbetet utförs med framåtböjd kroppsställning och vriden rygg. 

 

 Spikpistolen som används i arbetet väger 3,7 kg och användning sker under knähöjd 

och med framåtböjd kroppsställning. 

 

    
 Bild 4.2 Utläggning av pallar. (Källa: [4].)                         Bild 4.3 Framåtböjd arbetsställning. (Källa: [4].) 
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 Riskfaktorer vid pallpackningen 

Den frekventa trucktrafiken i hallen och användningen av truck vid pallpackningen utgör en 

säkerhetsrisk för personalen som utför de olika arbetsmomenten på golvet. 

 

 De truckar som kommer med jämna mellanrum och hämtar större rullar som inte ska 

pallpackas från reservflödet måste antingen flytta de rullar som ska pallpackas, eller 

vänta på att operatörerna packar klart rullarna. Detta skapar en stressig tillvaro för 

både truckförare och personal som arbetar med pallpackningen. 

 

 Truckar passerar på väg till och från rullpackningen för att hämta och lämna 

återvinningscontainrar samt leverera förpackningsmaterial till rullpackningen 

 

 Gående personal som passerar hallen för att komma till andra delar av fabriken utsätts 

för ett riskmoment med avseende på den intensiva trucktrafiken.  

 

 Rullar som placeras på högkant för att spara utrymme vid arbetsområdet riskerar att 

välta över arbetande personal.  

 

 I vissa fall har det inträffat att stora rullar som ska transporteras på transportbanan 

bakom väggen rullar över kickern som ska ta mot dem från rullpackningen. De har då 

rullat ut i reservflödet utan att varningssignalen aktiverats. En kicker är en slags 

påskjuts- och mottagningsanordning för pappersrullar när de ska föras antingen av från 

en transportbana eller vid förflyttning mellan olika transportbanor. 

 

 Personalen har vant sig vid varningssignalen som ljuder varje gång en rulle rullas ut i 

reservflödet. Detta medför att de inte alltid uppmärksammar när en rulle är på väg 

vilket utgör en säkerhetsrisk med avseende på att vissa rullar är mycket tunga. 

 

   
 Bild 4.4 Intensiv trucktrafik. Foto: Niklas Kloos                   Bild 4.5 Arbete vid reservflödet. Foto: Niklas Kloos 
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 Tidigare förslag på pallpackningsmetod 

Det har tidigare föreslagits en lösning för pallpackning av rullar på Mondi (P5, P6).  

Två underhållstekniker arbetade någon under åren 2006 – 2007 med ett förslag om förbättring 

och automation av pallpackningsstationen. För att få klarhet i detta utforskades saken mer 

ingående. 

Båda underhållsteknikerna arbetade fortfarande kvar våren 2014 och efter samtal med dessa 

framkom följande faktorer. De idéförslag, ritningar och ekonomiska kalkyler de tagit fram 

fanns inte längre kvar, men den ena av underhållsmekanikerna hade fortfarande ett gott minne 

av hur det såg ut, vad de kom fram till och kunde redogöra för det hela vilket beskrivs under 

följande fyra rubriker (P9). 

 Metod för stående rullar  

Av de rullar som pallpackades vid den aktuella tiden åren 2006 – 2007 packades den största 

delen av rullarna stående upp på pall och hanterades även då med klämtruck och packades 

manuellt (P9). 

 

 Förslaget avsåg en packningsstation för stående rullar med ett pallmagasin som skulle 

mata ut pallar i änden på en transportbana. 

 Den skulle stå mitt framför utflödet från rullpackningen där den mindre rullresaren 

står i dagsläget och en vändningsanordning i golvet skulle vända rullarna och ställa 

dem upp.  

 Rullarna skulle då kunna gripas med ett gripdon i en svängkran och lyftas upp på 

pallen på transportbanan. 

 I nästa steg fanns idén om att ha en automatisk bandningsmaskin som alternativ till 

manuell metod för fastspänning av rullarna.  

 Efter bandningen skulle pallen kunna föras genom en sträckfilmningsmaskin som 

skulle vara integrerad i transportbanan för sträckfilming av pallarna om det begärts av 

kunden.  

 Efter märkning med etiketter skulle sedan de leveransklara pallarna föras ut till lagret 

på transportbanan genom porten längst ned i packhallen.  

 Därifrån skulle de transporteras vidare med gaffeltruck för vidare lagerhantering. 

 Metod för liggande rullar 

Rullarna som pallpackades liggande vid den aktuella tiden åren 2006 – 2007 var betydligt 

färre än i dagsläget. Men underhållsteknikerna hade även utvecklat ett idéförslag för att till 

viss del underlätta pallpackningen av dessa (P9). 

 

 Rullarna skulle rullas ut genom reservflödet från rullpackningen och sedan med en 

lyftanordning monterad i golvet läggas upp på en slags lutande bana som skulle utgöra 

en form av magasin för rullarna där de rullade ner mot ett stoppläge. 

 Nedanför stoppläget skulle det finnas särskilda spår i golvet för pallar och läkter. 

Stoppläget skulle vara konstruerat så att det kunde släppa fram en rulle åt gången som 

då skulle rullas ned på pallar och läkter för att sedan kunna kilas och bandas manuellt. 

 Sedan skulle det färdiga paketet transporteras ut på lagret med gaffeltruck. 
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 Sammanfattning av lösningsförslagen 

Båda lösningsförslagen skulle få plats i packhallen vid sidan av reservflödet för hantering av 

de största rullarna och skadade rullar för omrullning eller ompackning. Underhållsteknikerna 

kom relativt långt i sitt arbete med framförallt pallpackningsstationen för stående rullar där 

den ekonomiska kalkylen och konstruktionen nästan var helt klara när företagsledningen 

beslöt att lägga ned satsningen. Sedan dess har planerna aldrig återupptagits (P9). 

Förutsättningarna har också ändrats sedan dess då betydligt färre rullar pallpackas stående 

men desto fler packas liggande vid dagsläget. Och volymen rullar som ska pallpackas 

liggande kommer att öka i volym inom en överskådlig framtid (P1). 
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 Metoder hos andra företag 

Eftersom insikten fanns om att Mondi inte är de enda i pappersbranschen som hanterar rullar 

gjordes en undersökning över hur andra företag utför momentet med att packa och hantera 

pappersrullar. Även två andra företag som tillverkar ventilations- och dagvattenrör utfrågades 

om hur hanteringen vid packning av deras produkter gick till. Detta gjordes med avseende på 

att rören liknar rullarna i viss mån och att hanteringen därmed antogs vara likartad och skulle 

kunna ge goda idéer till en konceptlösning för pallpackningen på Mondi. 

 

SCA 

Produktionsanläggningen i Sundsvall tillfrågades eftersom det är den enhet inom SCA 

tillverkar och hanterar den typ av pappersrullar som ligger närmast Mondis verksamhet. 

De tillverkar enbart rullar så stora att de alltid hanteras med klämtruck och levereras som de 

är och ingen pallpackning överhuvudtaget förekommer. De informerade också om att det inte 

finns andra produktionsanläggningar inom SCA som pallpackar rullar (P12). 

 

Arctic Paper AB 

Produktionsanläggningarna i Grycksbo och Munkedal tillfrågades. På anläggningen i 

Grycksbo framställs enbart större rullar som i likhet med SCA hanteras och levereras lösa 

som de är (P13). 

På anläggningen i Munkedal förekommer helt manuell pallpackning av rullar, både liggande 

och stående på samma sätt som hos Mondi men med skillnaden att i Munkedal förekommer 

pallpackning endast i sällsynta undantagsfall, man levererar vanligtvis alltid rullarna lösa. 

Därför har man heller inget behov av någon form av automation av pallpackningen (P14). 

 

Holmen AB 

Produktionsanläggningarna Hallsta i Hallstavik och Braviken i Norrköping tillfrågades.  

Båda anläggningarna framställer och hanterar större rullar vilka alltid hanteras med klämtruck 

och levereras lösa som de är, hanteringen går till på samma sätt vid båda anläggningarna och 

ingen pallpackning överhuvudtaget förekommer (P15, P16). 

Enligt logistikchefen vid anläggningen i Braviken är pallpackning av rullar av den typ och 

storlek Mondi levererar är ovanlig, de flesta levererar lösa rullar (P16). 

 

Lessebo Bruk AB 

Lessebo bruk levererar rullar i många olika storlekar. Diametrarna varierar normalt mellan 

1000 till 1500 mm, och vikten varierar mellan 100 till 2000 kg. Hantering och leveranssätt är 

snarlikt det på Mondi. Större rullar levereras lösa som de är och de mindre pallpackas både 

liggande och stående. Pallpackningen sker även hos Lessebo Bruk helt manuellt där rullarna 

placeras på pallar eller läkter med klämtruck och kilning och bandning utförs för hand. Hos 

Lessebo Bruk är även pallpackningen relativt vanligt förekommande (P17). 
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Mintec Paper AB 

Mintec Paper AB har som verksamhetsområde vidareförädling av pappersprodukter och har 

sin produktionsanläggning i Köping. De mesta pappret levereras till kund i form av rullar som 

packas på lastpall. Packningen sker alltid manuellt med pallar och läkter liggande direkt på 

golvet och rullarna hanteras med klämtruck. 

Enda undantaget är vissa rullar av mindre diametrar oftast runt 100 mm och 2000 mm längd 

som på begäran av kunden levereras inplastade med krympfilm. När detta utförs förs de på en 

transportbana genom en automatiserad filmningsstation där de plastas in med en värmereaktiv 

krympfilm som sedan krymps i en särskild genomgångsugn. Sedan förs rullarna vidare ut på 

transportbanan och rullas ned på lastpall där de spänns fast manuellt med emballageband inför 

leverans till kund (P19). 

 

Millcon AB 

Millcon AB i Kumla har som verksamhetsområde vidareförädling av pappersprodukter till 

bl.a. livsmedelsindustrin. Man levererar stor del av pappret i form av rullar som pallpackas 

helt manuellt på pallar och läkter liggandes direkt på golvet där rullarna hanteras och läggs 

upp med klämtruck. 

Den enda form av extra hjälpmedel som finns är ett lyftbord till vilket vissa sorters rullar förs 

på en särskild transportbana. Rullen rullas manuellt över på lyftbordet som sedan kan höjas 

och sänkas för att komma i nivå med lastpallen och rullen kan då enkelt för hand rullas över 

på pallen. Fastspänning med emballageband sker sedan helt manuellt. Det är endast vissa 

sorters rullar som hanteras med lyftbordet (P20). 

 

Lindab 

Lindabs verksamhetsområde är bland annat ventilationssystem för byggbranschen och de har 

en produktionsanläggning i Boliden där man tillverkar ventilationsrör av plåt. Vid 

tillverkningen kommer rören ut ur maskinen där de framställts och ut på ett särskilt band som 

rullar dem mot ett slags stopp där upp till 5 st. rör åt gången samlas beroende på dimension 

och hämtas av en särskild robot som löper på skenor. Roboten har ett särskilt gripdon för 

detta, ett s.k. ok. Oket är försett med gavlar med tappar som ska gripa rören i ändarna, det går 

till så att roboten sänker ned oket över rören och tapparna skjuts in inuti rörändarna och 

roboten kan lyfta rören och förflytta dem från bandet och placera dem i en s.k. häck som är ett 

slags emballage för den här typen av produkter. Gavlarna går nu isär och rören ligger då kvar 

i häcken när roboten hämtar fler rör. 

Roboten är programmerad att lägga rören enligt ett visst mönster i häcken tills den är fylld. 

Häckarna i sin tur matas fram till tillverkningsstationen på ett transportband och hanteras i 

övrigt med gaffeltruck. Den enda förekommande manuella momentet är när operatören spikar 

på s.k. överliggare på häcken för att försluta den till ett hanterbart paket. Ingen bandning med 

emballageband förekommer (P11). 
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Uponor AB 

Uponor AB har ett brett produktsortiment för bygg och anläggningsbranschen och är stora 

inom bland annat avlopps- och dagvattensystem.  

Vid Uponors produktionsanläggning i Borås tillverkas avlopps- och dagvattenrör av plast. 

Vanliga dimensioner är diameter 100 till 200mm och 6 m längder. När rören tillverkats förs 

de fram längs ett transportband till ett läge där en särskild plockrobot försedd med gripdon 

griper rören på mitten och förflyttar dem till en s.k. ”vagga”. Vaggan är en slags ram för att 

samla rören till en bunt och är placerad på en transportbana. I botten av vaggan är s.k. 

ströläkter placerade och på dessa placeras i sin tur rören. När vaggan är fylld med rör förs den 

iväg på transportbanan till en särskild automatisk bandstation där rören bandas fast på 

ströläkterna med emballageband till ett hanterbart paket som sedan hanteras med gaffeltruck 

(P18). 

 

 Sammanfattning av metoder hos andra företag 

Sammanfattningen av undersökningen hur andra företag packar rullar eller liknande varor 

beskrivs i följande stycken. 

 

Packning av rullar av den typ Mondi Örebro tillverkar på pall och läkt förekommer även hos 

andra aktörer inom pappersindustrin som arbetar med vidareförädling av pappersprodukter 

eller tillverkar särskilt nischade papperssorter från pappersmassa. 

De större tillverkarna som arbetar med baspappersframställning i stora volymer från 

pappersmassa hanterar undantagslöst större rullar i form av lösa kollin. 

 

Hos de två undersökta företagen som tillverkar rör är packningen automatiserad med 

plockrobotar vilka är försedda med två olika typer av gripdon. Metoden som används hos 

Lindab genom gripning med tappar i ändarna på rören är inte aktuellt för Mondi då rullarna är 

hermetiskt förpackade i skyddspapper. Förpackningen skulle då förstöras vid lyft.  

Hos Uponor AB grips rören med ett gripdon vilket skulle kunna tänkas ge viss inspiration för 

utveckling av en lyftmetod av pappersrullar. 

Hos Uponor sker fastspänning med emballageband utförs i en automatisk bandningsstation 

och hos Lindab bandas inga förpackningar. 
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 Kravspecifikation 

Det föreslagna konceptet på en arbetsstation för pallpackning ska uppfylla ett antal krav och 

gärna vissa önskemål för att vara godtagbar. Dessa är framtagna från de faktorer som 

framkom under förstudien, från problembeskrivningen och i samarbete med personalen på 

Mondi.  

 

Kriterium 
Krav = K 

Önskemål = Ö 

Utredning = U 

Reducera stressen för de anställda  K 

Åtgärda de ergonomiska bristerna  K 

Vara smidig och lättarbetad  Ö 

Höja säkerheten genom att trucktrafiken i området reduceras K 

Klara att hantera alla rullar under 1000 kg som ska packas liggande K 

Kortare cykeltid för pallpackningsprocessen än dagslägets 3,25 - 4 minuter K 

Snabb och effektiv metod för bandning av rullarna  K 

Reducera onödiga rörelser K 

Hantera det variationen i produktionsflödet Ö 

Hantera höga produktionstoppar Ö 

Hantera SJ- pallar U 

Ska kunna pallpacka även stående rullar U 

Lätt att hålla ren Ö 
 

Tabell 6.1 Preliminär kravspecifikation för en ny pallpackningsstation. 

I den preliminära kravspecifikationen finns två kriterier som måste utredas vidare, 

utredningen ligger utanför det här examensarbetets avgränsningar. 
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 Resultat 

För att åstadkomma en fungerande lösning för pallpackningsprocessen räcker det inte med att 

enbart ta fram en bra och genomtänkt pallpackningsstation, utan hänsyn måste samtidigt tas 

till övriga faktorer i produktionen som inverkar (P6). 

 Produktionsflöde 

Ett varierande flöde av rullar kommer från produktionen till rullpackningen för att sedan 

pallpackas, vilket har beskrivits i förstudien.  

En faktor som skulle öka förutsättningarna för en väl fungerande pallpackningsprocess är att 

identiska rullar av samma order alltid förs från rullpackningen i parvis följd då det vanligaste 

sättet att packa är två rullar i ett kolli på läkter eller pallar. 

För att åtgärda variationerna i flödet måste antingen produktionen utveckla ett fungerande 

system för detta, eller så måste utformningen av koncepten vara anpassade för att kunna 

hantera variationerna genom någon form av sorteringsanordning och buffertlagring innan 

pallpackning.  

 Bemanning 

Två alternativ skulle kunna lösa bemanningsfrågan för en ny pallpackningsstation. 

 

1. Pallpackningen måste vara bemannad när rullpackningen packar och matar ut rullar. 

De två enheterna kan sägas behöva ”byggas samman” och arbeta synkront med 

varandra vilket kräver att de är bemannade samtidigt. 

 

+ Det kommer aldrig att skapas stora tillfälliga lager.  

+ De leveransklara paketen förs snabbt ut till lagret. 

- Väntetid förekommer för pallpackningspersonalen då inte alla rullar 

pallpackas.  

 

2. Pallpackningen bemannas som i dagsläget men för att det ska vara möjligt måste det 

finnas utrymme för en smidig tillfällig lagring av rullar i anslutning till 

pallpackningsstationen. 

 

+ Reducerar väntetiden för personalen. 

+ Möjlighet att sortera rullar och pallpacka ordervis. 

- Kräver stort utrymme för tillfällig lagring av rullar. 

 Transporter 

Ett fungerande flöde av leveransklara paket till lagret är nödvändig för att kontinuerligt kunna 

hålla igång pallpackningsprocessen. Den primära transporten ska ske med en transportbana 

som går genom väggen i packhallens gavel till lagret där de sedan hämtas med gaffeltruck. 

En tänkbar lösning är att pallpackningspersonalen skulle kunna sköta hämtningen med 

gaffeltruck för placering av de leveransklara paketen i respektive fack.  

Detta kan möjliggöras genom en lösning för en pallpackningsprocess med hög kapacitet som 

kan skötas av en person också skulle medföra att mer tid frigörs för personalen att sköta 

trucktransporter ute på lagret. 

 Rörelser 

För att kunna utforma en effektiv pallpackningsstation som reducerar onödiga rörelser för 

personalen krävs det att processen påbörjas och avslutas på samma ställe istället som i 

dagsläget där många paket pallpackas samtidigt utspridda över en större golvyta.  
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 Delmoment vid pallpackningsprocessen 

Pallpackningsstationen utgör i sig självt ett flertal delkonstruktioner sammansatta till en 

komplett produktionslinje där de olika delmomenten utförs. i följande textstycken beskrivs 

hur de olika huvudmomenten är tänkta att utföras. 

 

Tillfällig lagring 

För att pallpackningsstationen ska kunna fungera smidigt krävs ett tillfälligt lager som 

fungerar som ett slags magasin där rullarna som kommer ur rullpackningen kan lagras upp 

tillfälligt för utjämning i produktionsflödet. 

 

Lyft  

För att skapa en ergonomisk arbetsplats kräver det att rullarna lyfts upp från golvnivå till ett 

särskilt packbord där de placeras på de pallar eller läkter som lagts dit. Syftet med packbordet 

är att kunna arbeta med en ergonomisk stående kroppsställning. Lyftet av rullen ska inte 

primärt göras av en truck då en minskning av trucktrafiken är önskad för att öka säkerheten 

bland de anställda. Utformningen av lyftanordningen ska bidra till en ökad produktivitet och 

inte medföra en flaskhals om produktionstakten i fabriken ökar. 

 

Kilning 

Kilningen av rullarna föreslås ske manuellt på samma sätt som tidigare. Detta eftersom 

momentet dels är snabbt genomfört med manuell metod, dels att momentet också är 

omständigt att automatisera då det kräver en komplex konstruktion alternativt en ren 

industrirobot utrustad med flera olika verktyg. 

Oavsett att momentet förblir manuellt förbättras ändå ergonomin avsevärt för operatörernas 

del då arbetsställningen flyttas upp från golvet. Spikpistolen kan dessutom hängas i ett 

balansblock som är en särskild anordning som medför att verktyget blir ”tyngdlöst” att arbeta 

med. Viss tillrättaläggning av rullarna med brytjärn innan fastspikning av kilarna mot läkt och 

pall kommer fortsättningsvis också att krävas. 

 

Bandning  

Bandningen av rullarna är ett tidskrävande moment och det ställs som krav i preliminära 

kravspecifikationen att reducera tidsåtgången för det momentet. Det innebär att en lösning 

med någon form av automation kommer att vara nödvändig. 

 Pallar och läkter 

Samma pallar och läkter som används i dagsläget ska gå att använda med undantag för 

Europapall eller s.k. ”SJ- pall”. Som det framgår i den preliminära kravspecifikationen ska en 

utredning göras om Europapallarna fortsättningsvis ska packas manuellt då de endast 

förekommer i undantagsfall. 
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 Anläggningsyta 

För att konceptförslagen ska vara genomförbara krävs vissa förändringar av packhallen och 

dess inventarier. Hela den nuvarande golvytan från rullpackningen ner till 

omrullningsmaskinen RM 1 måste frigöras för att ge plats åt en framtida pallpackningsstation. 

De inventarier och installationer som behöver flyttas eller helt tas bort från packhallen är 

följande: 

 

 Den mindre rullresaren som vänder rullar från liggande till stående med tillhörande 

transportbana. 

 Kontorsplatsen för pallpackningen. 

 Lagerplatsen för pallar och läkter. 

 Svängkranen. 

 Zonen för uppställning av truckar och tillfällig lagring av rullar. 

 Stödbenen till ventilationsanläggningen 

 

Den bygel för begränsning av rullbredden som sitter monterad i rullpackningen måste tas bort 

för att alla rullar ska kunna föras ut till pallpackningsstationen. 

Omrullningsmaskinen RM 1 är svår att placera på någon annan plats i fabriken och även 

kostsam att flytta. Två av konceptförslagen tar hänsyn till den där den får stå kvar. 

 

 Utrustning för emballageband 

Eftersom krav ställs på att sänka tiden för bandning har en automatisk bandningsmaskin 

föreslagits för att utföra momentet med att banda fast rullarna på pallar och läkter. 

Den används i alla tre konceptförslag som presenteras under de följande rubrikerna 7.10, 7.11 

och 7.12 och är då av samma modell och utförande i alla tre fallen. 

Från Signode AB som bland annat säljer automatiska bandningsmaskiner föreslogs att en fast 

monterad bandningsmaskin skulle monteras vid transportbanan direkt efter packbordet. Det 

skulle då gå att använda en typ som har en fast skena för bandstyrning, (se fig. 7.1). Det krävs 

med denna maskin enbart en frigång på 20 mm för att föra upp bandet genom exempelvis ett 

spår i en transportbana (P21). 

 

Transportbanan bör vara av kedjetyp där två eller flera parallellt löpande kedjor transporterar 

godset. Frigången för bandet åstadkoms genom att transportbanan är delad och där 

kedjehjulen är av så liten radie att övergången inte påverkar läkterna så att de exempelvis 

fastnar eller välter när de ska föras över skarven mellan transportkedjorna. 

När en läkt kommer i läge mitt ovanför spåret (nr 3 figur 7.1) ges bandningsmaskinen en 

styrsignal och utför en bandningscykel så att rullarna spänns fast. Sedan matas paketet vidare 

tills nästa kommer till läget mitt ovanför spåret och bandning sker igen (P21). 
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Avståndet mellan läkterna har alltså ingen betydelse och det medför att bandningsmaskinen 

kommer kunna banda samtliga rullbredder. 

I de fall ett extra band ska spännas mellan läkterna som extra fixering av rullarna mot 

varandra gör bandningsmaskinen detta så fort den får en styrsignal. 

Bandning på pall sker på samma sätt fast med bandning mellan lastpallsfötterna (P21). 

 

 
Figur 7.1 Automatbandningsmaskinen är placerad i centrum på öppningen mellan transportbanden 

 

Styrning av bandmaskinen 

Bandmaskinen har inget eget inbyggt styrsystem, utan måste få en styrsignal för att utföra en 

bandningscykel. Denna signal kan ges helt manuellt med ett enkelt knapptryck från en 

manöverpanel, eller om så är önskvärt olika grader av automatisering genom styrsystem 

(P21). 

 

Olika utförande 

Signodes bandningsmaskiner finns i ett flertal olika utföranden för olika 

användningsområden.  Den modell som enligt Signode AB bör vara lämpligast för fast 

montage med fast bandledare är Signode MH – TR (P21). 

 

Signode MH – TR  

Max pakethöjd Anpassas efter kundens 

önskemål 

Max paketbredd Anpassas efter kundens 

önskemål 

Inköpspris 400 000 kronor. 

Vikt  800 kg 
 

Tabell 7.1 Teknisk specifikation på automatbandningsmaskin  

 

 

  

Förklaring: 

1. Kedjetransportörer. 

2. Bandledare för bandstyrning  

3. Läkt med urfräst spår för bandet. 
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 Förslag på kompletta konceptlösningar 

Tre olika konceptförslag på produktionslinjer för pallpackning av rullar har utformats utifrån 

den framtagna kravspecifikationen (se tabell 6.1) samt de påverkande faktorer i produktionen 

som beskrivits i kapitel 6. 

Med hjälp en morfologisk matris har de olika framtagna dellösningarna som utgör en form av 

moduler satts samman till dessa produktionslinjer (se bilaga 2).  

I stort sett kan vilka kombinationer som helst kan skapas efter egna önskemål. 

Sedan har de viktats mot varandra med hjälp av en beslutsmatris för att kunna ge 

rekommendationer för fortsatt arbete (se tabell 7.2). 

De tre beskrivna konceptförslagen ska inte ses direkta slutliga färdigutvecklade lösningar, 

utan de är föremål för ett djupare utvecklingsarbete för att åstadkomma en lösning som 

eventuellt kan lösa problemen med den nuvarande pallpackningsprocessen. 

 

Kilning av rullarna och den automatiska bandutrustningen som beskrivs i kapitel 6 är den 

samma för alla tre konceptlösningar och kommer inte närmare beskrivas i kapitlet. 

Konceptförslagens omfattning presenteras från zonen där rullarna släpps ut från 

rullpackningen fram till att rullarna förs ut på transportbanan till lagret.  

I alla tre fallen ska rullarna föras från rullpackningen genom det flöde där den mindre 

rullresaren i dagsläget står. 

 Koncept 1 

Detta koncept baseras på en modifierad pelarsvängkram för lyft av rullarna. Packning är tänkt 

att utföras på ett särskilt packbord där läkter eller pallar läggs upp innan rullarna läggs på och 

bandning ska ske med en automatisk bandmaskin. De olika ingående funktionerna förklaras i 

följande textstycken. 

 

 
Figur 7.2. 3D layout på koncept 1  
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 Magasin för rullarna  

I Figur 7.3 visas en princip för ett magasin som utgör en buffertzon där rullarna samlas när de 

kommer från rullpackningen innan de lyfts upp på packbordet. För att det ska vara möjligt för 

svängkranen att gripa rullarna på samma ställe varje gång krävs ett gripläge i form av en 

stoppanordning för den framrullande rullen som är i linje med centrum på pelarsvängkranens 

stomme för att rullen ska hamna i rätt läge. Rullarna släpps fram styckvis till gripläget med 

hjälp av en matningsanordning.  

 

 
Figur 7.3. Schematisk bild på hur matningen av rullar skulle kunna utföras från magasinet i buffertzonen. 

 Lyftanordning  

Konceptet enligt figur 7.2 baseras på en pelarsvängkran som anpassas särskilt för ändamålet.  

Den ursprungliga telfervagnen ersätts med en specialbyggd vagn för tvärrörelsen. På vagnens 

undersida är ett särskilt konstruerat teleskoprör monterat för en ren vertikal lyftrörelse. I 

teleskoprörets ände är en särskild gripklo för att gripa tag om rullarna monterad, 

gripanordningen kan gripa rullar med diameter från 400 – 800 mm diameter (P24).  

Manövreringen av svängkranen sker antingen från en manöverpanel eller i utförande med en 

radiokontroll som operatören bär i ett bälte fäst runt midjan av samma typ som används för 

traverser. Elektriska servomotorer används för vagn- och svängrörelse. Grip- och lyftrörelse 

sker med hydraulik (P24). 

 

En arbetscykel för lyft och placering av en rulle till packbordet ser ut på följande sätt. 

 

 Bommen står med utgångspunkt i lyftläget vid magasinet där teleskopsröret sänks med 

samtidigt som gripklon öppnar sig och griper tag i rullen som sedan lyfts.  

 Bommen utför en svängrörelse på 90˚ till packbordet där teleskopröret sänker ned 

rullen på läkter eller pallar och gripklon släpper taget. 

 Teleskopröret lyfts upp så gripklon går fri från rullen och bommen svängs tillbaka till 

utgångsläget och kan utföra samma arbetscykel igen för att hämta nästa rulle eller 

ställas i viloläge. 

 

 
Figur 7.4. Svängkran med gripklo.(källa [(P24)]) 

Tvärsnitt 

Förklaring: 

1. Magasinet som har en viss lutning. 

2. Matningsanordningen för rullar. 

3. Stoppanordning vid gripläget. 
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 Packbord  

Packbordet är utfört med en helt plan arbetsyta (nr 3, figur 7.5) och är försett med 

markeringar för var pallar och läkter kan placeras vilket medför att pallar och läkter kan 

placeras valfritt efter behov. 

I bordet finns längsgående spår urtagna för kedjetransporter (nr 2, figur 7.5). När paketet är 

klart för bandning sänks packbordet med hjälp av hydraulik (nr 5, figur 7.5) och 

kedjetransportörerna tar över paketet och för det vidare till bandningsmaskinen där rullarna 

bandas fast. 

Packbordets placering i förhållande till packbordet är förskjutet i sidled. Anledningen till detta 

är att första rullen som placeras på bordet rullas manuellt över till andra sidan så det finns 

plats för att placera nästa rulle bredvid.  

Packbordet bör också av säkerhetsskäl förses med särskilda skyddsanordningar som hindrar 

rullarna från att rulla ned under pågående arbete då rullarna är tunga. Särskilda ljusridåer som 

känner av att ingen personal vistas vid packbordet under pågående uppläggning av rullar bör 

användas. 

 

 
 

Figur 7.5. Schematisk bild över svängkranens placering i förhållande till packbordet samt ett tvärsnitt över det höj- och sänkbara packbordet. 

 Transportbana 

Efter att rullarna pallpackats och därmed förs bort från packbordet (nr 2, figur 7.6) med 

kedjetransporten ska paketet transporteras vidare till automatbandningsmaskinen  

(nr 3, figur 7.6) på en transportbana för att sedan transporteras ut till lagret.  

Med utgång från förutsättningarna i packhallen ska det första steget av transportbanan bestå 

av en kortare transportbana av kedjetyp och finnas direkt efter arbetsbordet. En 

rulltransportbana är förmodligen inte möjlig på grund av att läkterna då skulle rulla mycket 

ojämnt över rullarna och med all sannolikhet fastna helt.  

I anslutning till det första steget av transportbanan efter bandstationen ska en transfervagn 

vara placerad (nr 4, figur 7.6). En transfervagn är en anordning för sidledes förflyttning till 

nästa steg av transportbanan som ska placeras vid väggen och är avsedd att transportera ut de 

färdigpackade paketen till lagret.  

Det är nödvändigt att placera denna transportbana vid väggen eftersom omrullningsmaskinen 

RM 1 är uppställd i änden av packningshallen. Transportbanan ska gå mellan RM 1 och 

väggen för att sedan gå ut genom packhallens gavelvägg och sluta jämte det större 

transportbandet för stora rullar som.  

Detta sista segment av transportbanan kommer även i viss mån att möjliggöra en tillfällig 

lagring av färdigpackade paket innan de hämtas med gaffeltruck för transport till lagret. 

Förklaring: 

1. Pelarsvängkran. 

2. Packbord. 

3. Spår för kedjetransportör. 

4. Kedjetransportör. 

5. Hydraulcylindrar för höjning 

och sänkning av packbord. 
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Figur 7.6. Planskiss över koncept 1. Pallpackningsstation med svängkran. 

Förklaring: 

1. Pelarsvängkran. 

2. Packbord. 

3. Automatisk bandningsmaskin. 

4. Transfervagn. 

5. Kedjetransport. 

 Sammanfattning av koncept 1 

+ Tillverkningen av anläggningen kan göras externt medan monteringen av anläggningen på 

Mondi kan utföras snabbt utan att produktionen påverkas. 

+ Omrullningsmaskinen RM 1 kan vara kvar på den nuvarande platsen. 

- Rullar mellan 400mm – 800mm kommer endast vara möjliga i detta koncept, resterande 

rullar kommer att pallpackas på det traditionella sättet. 

- På grund av den begränsade buffertzonen kräver det att pallpackningen alltid är bemannad 

då rullpackningen är igång. 

- För att färdigställa ett paket krävs det att rullarna som ska packas tillsammans alltid 

kommer i parvis följd. 
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 Koncept 2  

Det här konceptet baseras på att lyfta rullarna till packbordet med ett särskilt konstruerat 

lyftbord och på en effektiv buffertlagring av rullarna i särskilda magasin mellan rull- och 

pallpackningen. En ytterligare fördel är att de största rullarna som i dagsläget förs ut genom 

reservflödet kan här föras ut på transportbanan direkt till lagret. 

 

 
Figur 7.7. 3D layout på koncept 2  

 Vändskiva 

När rullarna förs ut från rullpackningen tas de emot på en vändskiva som är nedfälld i golvet  

(nr 9, figur 7.9).  Vändskivan är försedd med ett stoppläge för rullarna som ser till att rullen 

hamnar på det transportband som finns i vändskivan. Vändskivan vrids sedan 90 grader och 

transporterar rullen vidare till en längre transportbana. Vändskivan ska vara dimensionerad så 

den klarar samtliga rullstorlekar vilket är bredd 3150 mm och vikt 3500 kg.  

 Buffertzoner  

I packhallen får åtta eller nio buffertzoner plats vilka utgör magasin för rullarna belägna längs 

transportbanan. Buffertzonerna är de gulmarkerade fälten i mitten av figur 7.8. 

Rullarna förs av och på transportbanan med hjälp av kickrar som är placerade vid alla 

buffertzoner. Genom att lagra rullarna på det sättet möjliggörs en rad fördelar vid hanteringen. 

 

 Rullarna kan enkelt sorteras efter ordernummer i magasinen för ett sedan föras till 

pallpackning i ordningsföljd.  

 Magasinen kan fyllas på med rullar även när pallpackningen inte pågår vilket medför 

att processen inte är lika styrd av rullpackningen. 

 

Styrning av buffertzoner 

Konstruktionen medför att buffertlagringen lämpligen sköts av personalen vid rullpackningen 

eftersom den processen är beroende av ett fungerande kontinuerligt utflöde av rullar. 

En viss grad av automation kommer då att vara nödvändig men medför samtidigt att det extra 

momentet för personalen rullpackningen blir minimalt och inte innebär störningar av de 

övriga arbetsmomenten. 
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 Lyftbord 

Lyftanordningen utgörs av ett specialbyggt lyftbord som fälls ned i golvet (nr 4, figur 7.9).  

Bordet placeras längs långsidan av packbordet för rullarna. 

En eller två rullar åt gången är tänkta att kunna rullas över från transportbanan på lyftbordet 

där sedan en särskild infälld anordning centrerar dem för att de ska hamna symmetriskt på 

läkter och pallar. Lyftbordet lyfter upp rullarna i nivå med de läkter eller pallar som redan är 

placerade på packbordet och tiltas en aning mot packbordet så rullarna sätts i rörelse och 

rullar över. 

Pallar och läkter är i den här lösningen tänkta att föras över till packbordet från ett särskilt 

pallmagasin (nr 8, figur 7.9). 

 
 

Figur 7.8. Lyftbord och packbordet  

 Packbord 

Packbordet är detsamma som i koncept 1. Operatören placerar läkt eller pall på packbordet 

och kilarna spikas fast. Från lyftbordet (nr 4, figur 7.8) rullas rullarna över på läkter eller 

pallar för att stoppas av kilarna (nr 1, figur 7.8). Momentet som återstår för operatören är att 

slå i kilar från andra sidan, innan paketet skickas iväg för bandning. 

Packbordet bör också förses med motsvarande skyddsanordningar som beskrivs för koncept 1 

under rubrik (7.10.3 Packbord). 

 

 Transportbana 

Transportbanan (nr 3, figur 7.9) är av bandtyp och går från vändskivan och stannar vid olika 

buffertzoner där en kicker (nr 2, figur 7.9) för rullen av från bandet.  

Rullar som ska föras från buffertzonerna till packbordet matas fram från magasinen och förs 

upp på transportbanan av en kicker och förs vidare längs transportbanan för att stanna framför 

lyftbordet där en kicker för rullen av från bandet och upp på lyftbordet (P25). 

Rullar som inte ska pallpackas kan transporteras hela vägen ut genom öppningen i väggen ut 

till lagret där servicetrucken kan hämta upp rullarna. Transportbanan ska vara dimensionerad 

för att klara även de största rullarna som i dgasläget förs ut genom reservflödet. Det finns 

transportbanor på marknaden som utan vidare klarar de störtsta rullarna som Mondi hanterar 

(P25). 

Förklaring:  

1. Kil. 

2. Läkter eller lastpallar. 

3. Packbord. 

4. Lyftbord. 
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Figur 7.9. Planskiss över koncept 2. Pallpackningsstation med lyftbord. 

Förklaring: 

1. Befintligt transportband. 

2. Kicker  

3. Transportband. 

4. Lyftbord 

5. Kedjetransportbana. 

6. Automatbandningsmaskin 

7. Höj och sänkbart packbord.  

8. Magasin för pallar och läkter. 

9. Vändskiva. 

 

 Sammanfattning av koncept 2 

+ I buffertzonerna kan en större mängd rullar hanteras 

+ Sortering av rullar efter ordernummer i de olika buffertzonerna  

+ Ordrar som måste levereras omgående kan packas i första hand. 

+ Genom att transportbandet löper hela vägen till lagret kan de rullar som inte ska 

pallpackas föras direkt till lagret för hantering utan att servicetrucken behöver kör in i 

packhallen. 

- Omrullningsmaskinen RM 1 måste flyttas  
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 Koncept 3 

Det här konceptet är en kompromiss mellan koncept 1 och 2. Det baseras dels på samma 

lyftbord, packbord, vändskiva och buffertzoner som används i koncept 2 och dels på samma 

lösning som används i koncept 1 med transfervagn och transportbana bakom 

omrullningsmaskinen RM 1. 

 

 
Figur 7.10. 3D layout på koncept 3  

 Utformning av koncept 3 

Alla ingående konstruktionsdelar är beskrivna i de tidigare två koncepten. I figur 7.11 

preciseras vilka de ingående delarna är.  

Konceptet utformades med hänsyn tagen till placeringen av omrullningsmaskinen RM 1 och 

svårigheterna med att flytta denna.  

Om koncept 3 byggs och RM 1 i ett senare skede flyttas från platsen krävs enbart en mindre 

ombyggnad för att bygga om det till koncept 2. 
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Figur 7.11  Planskiss över koncept 3. Pallpackningsstation med lyftbord och transfervagn. 

Förklaring: 

 

 Sammanfattning av koncept 3 

+ Omrullningsmaskinen RM 1 behöver inte flyttas. 

+ Enkel att bygga om till koncept 2. 

- Färre buffertzoner. 

- Rullar som inte ska pallpackas måste fortfarande hämtas av servicetrucken vid 

reservflödet. 

 

  

1. Befintligt transportband. 

2. Kicker  

3. Transportband. 

4. Lyftbord 

5. Kedjetransportbana. 

6. Automatbandningsmaskin 

7. Höj och sänkbart packbord.  

8. Magasin för pallar och läkter. 

9. Vändskiva. 
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 Viktning av konceptförslagen 

De olika konceptförslagen har och deras styrkor och svagheter har utvärderats med hjälp av 

en beslutsmatris där de olika kriterierna från kravspecifikationen i kapitel 5 tilldelats bedömda 

viktfaktorer som sedan multiplicerats med bedömda betyg för varje utvärderingskriterium 

som bedömts för varje konceptförslag. 

Beslutsmatrisen är en förenklad variant av en s.k. Kesselringmatris [2]. Egentligen ska 

viktfaktorerna beräknas med hjälp av en särskild viktbestämningsmatris. Men beslutet togs att 

det ändå skulle räcka med att bestämma dessa med en ren bedömning med avseende på 

projektets karaktär och att det ännu bara befinner sig i ett inledande skede. Betygen på 

utvärderingskriterierna däremot går att bestämma med ren bedömning [2]. 

 

Kriterier Viktfaktorer 
Bedömning av 

konceptförslag 

  1 2 3 

Minska stressen för de anställda  10 2 4 4 

Åtgärda bristerna som framkom i ergonomirapporten 15 5 5 5 

Smidig och lättarbetad process 10 2 4 4 

Öka säkerheten genom att trucktrafiken minskas i 

området 
7 3 5 3 

Hantera alla rullar som ska packas liggande 9 3 5 5 

Inte medföra flytt av RM 1 12 5 1 5 

Minska onödiga rörelser 5 2 4 3 

Hantera det varierande flödet i produktionen 11 1 5 4 

Hantera produktionstoppar 9 1 5 3 

Bedömningspoäng för konceptet 24 38 36 

Total viktad bedömningspoäng 253 367 367 
 

Tabell 7.2. Beslutsmatris 

Av de tre konceptförslagen fick koncept 2 och 3 lika hög total viktningspoäng och är utifrån 

detta lämpliga att studera på en djupare nivå och utveckla vidare. Koncept 1 rekommenderas 

också trots den lägre viktningspoängen ändå i viss mån studeras vidare för att grundligare 

klarlägga dess egenskaper mer ordentligt. 

Det ska tilläggas att arbetet med konceptutvecklingen som ryms inom ramarna för det här 

examensarbetet ännu befinner sig på en inledande nivå och att ytterligare konceptförslag 

lämpligen utarbetas och utvärderas djupare.  
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 Offert på komplett anläggning från Core Link AB 

Under konceptutvecklingen kontaktades företaget Core Link AB som är specialiserade på 

lösningar av det här slaget. Core Link AB har ett dotterföretag, Trancel Systems AB som utför 

konstruktionsarbete av anläggningar av den typ som beskrivs i lösningsförslagen. 

Trancel Systems AB utarbetade ett förslag på en anläggning för hantering och pallpackning av 

rullar snarlik konceptförslag 2 och lämnade följande budgetförslag (P23). 

 

 Kostnad totalt för hela projektet: 10 000 000 kronor ± 20 %. 

 Leveranstid från projektstart: 10 månader. 

 Avser komplett anläggning monterad och igångkörd. 

 
Figur 7.12. Planskiss över komplett anläggning för pallpackning från Trancel Systems AB. Källa [(P23)]. 

 
Förklaring från Trancel Systems AB:  

1 Vridbar bandtransportör med mottagare 8 Höj och sänkbar stoppstation 

2 Bandtransportör 15m 9 Höj och sänkbar plastlamelltransportör 

3 Bandtransportör 15m 
10 Plastlamelltransportör i tre parallella delar med två höj och 
sänkbara balkar för bandning av rullar med läkt. 

4 Nio stycken Ramper 11 Signode automatisk bandningsmaskin MH-TR 

5 Bandtransportör 15m 
12 Plastlamelltransportör med två höj och sänkbara balkar för 

bandning av rullar med läkt. 

6 Bandtransportör 18m  

7 Avstötare  
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 Diskussion  

 Utvärdering av resultat 

Det här examensarbetet har resulterat i tre olika konceptförslag som vi anser är såpass 

genomtänkta och realistiska att de ligger till grund för ett fortsatt utvecklingsarbete av 

pallpackningsprocessen. 

Vi har gjort bedömningen att de föreslagna koncepten har kapacitet att hantera 

volymökningen av rullar som ska pallpackas och att de skulle ge en avsevärd förbättring av 

arbetsmiljön för personalen.  

Djupare studier av de föreslagna koncepten är nödvändiga och under examensarbetes gång 

kontaktades företaget Core Link AB som har mångårig erfarenhet av den här typen av 

hantering inom pappersindustrin. Core Links dotterföretag Trancel Systems AB utarbetade ett 

konceptförslag med tillhörande budgetoffert som delgavs oss i slutskedet av det här 

examensarbetet. De bedömde de föreslagna koncepten som fullt realiserbara (P22, P23). 

Vid fortsatt utvecklingsarbete kan med sannolikhet ytterligare dellösningar och kompletta 

koncept att utarbetas och utvärderas. 

Med detta sagt kan dock ingen garanti lämnas att koncepten löser problemen med dagens 

process. För att avgöra det måste djupgående studier göras för att klargöra om ett föreslaget 

koncept verkligen har tillräcklig kapacitet för att klara hanteringen av den framtida 

volymökningen av rullar som ska pallpackas.  

En genomgående risk- och säkerhetsanalys måste också göras för att avgöra vilka 

säkerhetsanordningar anläggningen måste förses med och hur de påverkar konstruktionen av 

de ingående delarna då detta inte berörts under examensarbetets gång.  

Det här examensarbetet har också ytterligare bekräftat att den nuvarande 

pallpackningsprocessen inte är hållbar i förlängningen och kräver åtgärder inom en snar 

framtid. 

 Fortsatt arbete 

Under det fortsatta utvecklingsarbetet av pallpackningsprocessen på Mondi rekommenderar vi 

att mer ingående studier och djupare analyser görs av de resultat som presenterats i det här 

examensarbetet eftersom utvecklingsprocessen ännu bara befinner sig i ett inledande skede. 

Alla de ingående funktionerna i de föreslagna koncepten måste studeras och analyseras 

noggrant om de är möjliga eller inte för att sedan ligga till grund för en detaljkonstruktion. 

Ordentliga simulationer av en komplett anläggning i CAD- miljö är att rekommendera då mer 

noggranna cykeltider för processerna kan bestämmas för att avgöra om de är användbara eller 

inte. Den fortsatta utvecklingen görs lämpligen i samarbete aktörer som nämnda Core Link 

AB då de har mångårig erfarenhet från pappersindustrin med bland annat hantering av rullar. 
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 Slutsatser 

Utvecklingsprocessen med att ta fram en ny produktionslinje och nya arbetsmetoder för 

pallpackningen har i och med det här examensarbetet inletts och ligger till grund för ett 

fortsatt utvecklingsarbete. 

De föreslagna koncepten är inga bestämda slutlösningar utan ska ses som inledande studier 

över hur en framtida produktionslinje rimligen kommer att vara utformad. 

Vi är däremot med egen bedömning säkra på att de föreslagna koncepten skulle förbättra 

ergonomi och säkerhet för personalen och att vi härmed har inlett arbetet med att påverka 

flera människors framtida livskvalitet på ett positivt sätt 
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