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Förord 
Den här rapporten är mitt examensarbete på högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik vid 
Umeå Universitet. Det är en treårig utbildning som ger 180 högskolepoäng. Arbetet har pågått i 
tio veckor under vårterminens slut och består totalt av 15 poäng. Examensarbetet har utförts hos 
Ålö AB som ligger utanför Umeå. 
 
Jag vill tacka Ålö för det trevliga mottagandet jag fick vid arbetets start. Jag vill framförallt tacka 
min handledare på Ålö, Jonas Hörnlund, som har hjälpt till när det behövts. Jag vill också tacka all 
annan personal som jag har haft kontakt med på företaget under arbetets gång. Det hade varit 
väldigt svårt att genomföra om ni inte hade tagit tid till att diskutera mina idéer och funderingar. 
Jag vill också passa på att tacka David Nilsson på Edmolift som har varit en väldigt bra 
kommunikationskälla vid olika frågor gällande lyftbord. Jag vill också tacka Petter Åkebo på 
Björkstadens Snickeri & Entreprenad AB för att han tog sig tiden till att träffa mig.  

  



 

ii 
 

Sammanfattning 
Detta projekt har utförts på Ålö AB i Brännland. De tillverkar frontlastare till traktorer i fabriken i 
Brännland. I utlastningen staplas frontlastarna på deras specialbyggda pall. Kollit (d.v.s. staplade 
frontlastare och pall) bandas med en handhållen bandmaskin och skickas sedan ut genom porten 
med en motviktstruck.  
 
Ålö har inte varit nöjda med hur stuvningen (stapling av lastare) går till. Uppgiften har bestått av 
att utreda vilka problemen är på stuvningsområdet. Ett lösningsförslag med layout och en 
kostnadskalkyl ska presenteras. Genom att observera, intervjua och diskutera med personal på 
området har en utredande text skrivits där problemen beskrivs. Det största problemet var 
ergonomin när lastarna ska bandas. Den som utför bandningen måste både sträcka sig högt upp 
och sätta sig på knäna vilket inte är bra. Andra problem, såsom oanvänd fabriksyta och 
staplingsproblematik, har också beaktats. 
 
Brainstorming var metoden som användes i början för att snabbt ta fram och sålla bort idéer. 
Utlastningen besöktes vid upprepade tillfällen under projektet för att få nya idéer. Efter ett tag 
kunde en idé väljas för att arbeta vidare på. Idén var ett lyftbord som monteras under marken 
med ett neutralläge vid golvnivån. En truck ska kunna köra över lyftbordet som kan röra sig upp 
och ner. Företag med relevanta produkter identifierades och kontaktades för ytterligare 
information.  
 
Det slutliga lösningsförslaget består av ett lyftbord som är monterat på en gjuten betongplatta 
under golvet. Den kan höjas och sänkas 1 m i vardera riktningen och har ett neutralläge vid 
golvplanet. Bandverktyget hålls upp med hjälp av ett balansblock som sitter monterat i ett 
skensystem ovanför lyftbordet. Kombinationen bidrar till god ergonomi då lyft med armen och 
böjningar på kroppen kan elimineras. Ett layoutförslag på det nya bandningsområdet har skapats. 
Ett Excel-dokument för kostnadskalkylen har skapats som redovisar alla kostnader som förväntas 
uppstå. 
 
Projektet kommer kräva vidare arbete inför en realisering av lösningsförslaget. Ytterligare 
kontakt måste etableras med de mest involverade leverantörerna. Arbetet har gett mig en 
väldigt god förståelse för hur beslutsprocessen kan vara under ett projekt på en arbetsplats. 
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Abstract 
This project has been performed at Ålö AB in Brännland. They manufacture front loaders for 
tractors in their factory in Brännland. In their loading area the front loaders are stacked on their 
custom built pallets. The package (which is the stacked front loaders with a pallet) is banded with 
a handheld strapping tool and is then sent through the discharge port with a forklift. 
 
Ålö has not been satisfied with how the stowage (stacking of front loaders) is operated. The task 
has been to investigate what the problems are at the loading area. A suggested solution with a 
layout calculation of the cost shall be presented. By observing and interviewing personal at the 
area an investigating text has been written where the problems are described. The biggest 
problem was the ergonomics when the loaders are about to be banded. The person that is 
performing the banding have to both reach up high and sit on their knee which is not good. Other 
issues like unused factory floor and stacking problems have also been considered.   
 
In the beginning I used brainstorming as a method to quickly come up with and sift away ideas. 
The loading area was visited repeatedly during the project to get new ideas. After a while an idea 
could be chosen for continuous work. The idea was of a lift table that was mounted under the 
floor with the floor level as a neutral position. A forklift should be able to drive over the lift table 
which can be raised or lowered. Companies with relevant products was identified and contacted 
for further information. 
 
The final solution is a lift table that is mounted on a cast concrete slab under the floor. It can be 
raised and lowered 1 m in each direction and has a neutral position by the floor plane. The 
strapping tool is held up by a spring balance which is mounted in a rail system above the lift 
table. The combination contributes to good ergonomics since lifts with the arm and bending 
knees is eliminated. A layout suggestion of the new banding area has been created. An Excel 
document with the calculated cost has been created that presents all the costs this solution is 
expected to have. 
 
The project will require further work before there can be a realization of the suggested solution. 
Further contact needs to be established with the most involved suppliers. This project has given 
me a really good understanding of how the decision process can be during a project at a 
workplace. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund med kortfattad presentation av företaget 
Ålö är ett marknadsledande företag inom tillverkning och försäljning av frontlastare. På fabriken i 
Brännland utanför Umeå tillverkas frontlastarens ram i en automatiserad svetsanläggning. Dess 
komponenter, såsom verktygsfäste, lagerlådor etc. monteras därefter på i deras monteringslina. 
Själva verktygen tillverkas i Ålös fabrik i Kina. De har flera olika modeller med väldigt varierade 
konfigurationer. Trima och Quicke är deras två olika varumärken, där Trima är den billigare 
varianten och Quicke den mer exklusiva. 
 
Processen för tillverkningen av en frontlastare i Brännland ser ut som följande: Råmaterial 
kommer in via godsmottagningen och skickas till deras höglager. Material plockas sedan i 
kittningsområdet. Kittningen är den process där de detaljer (plåtar och gjutgods) som ska bilda en 
lastarram läggs på en truck med en hållare och sedan skickas till automatsvetsningen. När ramen 
är färdigsvetsad skrapas eventuell svetsstänk bort och därefter målas och ytbehandlas den. 
Frontlastaren monteras sedan och därefter genomförs en provning för att säkerställa att de 
hydrauliska systemen fungerar som de ska. I nästa moment skickas lastaren vidare till processen 
som kallas stuvning. Där staplas och bandas lastarna inför transport med lastbil till 
distributionscentral i Norrköping eller i Tyskland. Det är just stuvningen som detta projekt 
kommer fokusera på. På det området arbetar 
normalt två personer. 
 

1.1.1 Hur går stuvningen till? 
Innan själva stuvningen så testas lastarens 
hydrauliska system för att se till så att de 
fungerar som de ska. Det momentet kallas för 
slutprovningen. När slutprovningen är färdig 
tas lastaren ned från fixturen som den hänger 
på och läggs på en rullbana. På rullbanan, 
under lastaren, läggs det speciella träplankor 
som gör så att lastaren kan rulla på rullbanan. 
Därefter skickas lastaren in i stuvningsområdet 
via rullbanan. 
 
Väl i stuvningsområdet så hakas lastaren fast med två krokar. 
Krokarna hakas fast i var sitt hål i knäplåten på båda sidorna 
på lastaren. Krokarna sitter i en kedja som sitter i en travers. 
Traversen lyfter sedan upp lastaren (se figur 1). Väl i luften 
flyttas lastaren bort från rullbanan. Här kan det ske två saker. 
Antingen flyttas lastaren till en tom specialbyggd pall och 
placeras på den. Pallen finns i flera olika storlekar och det är 
lastarens storlek som bestämmer vilken storlek på pall som 
väljs. Det andra alternativet är att lastaren staplas på en 
lastare som redan står på en pall. Då placeras en 
specialbyggd träkloss framme vid verktygsfästet på den undre lastaren (se figur 2). Det sätts på 
en plastskena på undersidan av lagerlådan på den övre lastaren. Klossen och skenan sätts dit för 
att möjliggöra staplingen. Maximalt tre lastare placeras på varandra och störst lastare hamnar 
underst. Hur de staplas på varandra är kundorderstyrt. Kollit, vilket är vad en pall med staplade 
lastare kallas, flyttas sedan med en motviktstruck till ett område för att bandas (se figur 3). 
 

Figur 1. Lastaren lyfts upp med travers. 

Figur 2. Placerad kloss 
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På bandningsområdet bandas kollit med hjälp av en 
handhållen, elektrisk bandmaskin. Bandet är lindat 
runt en flyttbar rulle och är tillverkad av PET. Innan 
bandning sker placeras skumplast för att skydda 
lastarna mot repor från banden och från skador vid 
transport. Den nedersta lastaren binds ihop med 
den mellersta lastaren och den bandas sedan ihop 
med den översta lastaren. Den nedersta lastaren 
bandas också ihop med pallen. Dessa bandningar 
utförs på tre områden på kollit. På vardera sida om 
kollit och en vid verktygsfästet (se figur 4). 
Cylindrarna till verktygsfästet binds fast innan de 
skickas in till utlastningen. Cylindrarna fixeras i förväg 
för att förhindra att de rör sig när de staplas.  

 

När bandningen är färdig så registreras därefter i systemet Movex att de är redo att skickas iväg 
till kund. Registreringen sker med en scanner som är kopplad till en dator. Kollit lyfts sedan upp 
med tidigare nämnd motviktstruck och flyttas till slussporten och blir därefter upplockad av en 
hjullastare för att placeras utomhus. Om lastarna ska till Nordamerika placeras den vid sidan av 
slussporten för att sedan lastas in i en container.  
 

1.2 Syfte och problemställning 
I dagsläget så fungerar inte stuvningsmomentet optimalt. 
Det finns oanvänd fabriksyta, arbetet är inte ergonomiskt 
(se figur 5) och det är heller inte så effektivt att stapla 
dem ovanpå varandra. Problemen som finns ska 
undersökas för att ta fram lämpliga lösningar.  
 

Syftet med projektet är att ta fram en lösning kring hur 
detta moment kan utföras på ett säkert och ergonomiskt 
sätt. Planen för Ålö är att i framtiden bygga en station för 
bandning som uppfyller ett flertal krav. Genom att ta fram 
ett bra underlag för hur den stationen ska se ut så blir det 
enklare för Ålö att gå vidare med projektet. 
 

1.2.1 Frågeställning 
Här är frågeställningarna som jag valde. 

Figur 4. Färdigbandat kolli. 

Figur 3. Området där lastare bandas i nuläget. 

Figur 5. Utföraren måste sitta på huk vid 
bandning. 
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• Hur kan ergonomin förbättras? 

• Hur ska den nya stuvningsprocessen gå till? 

• Vilka säkerhetsaspekter måste man ta hänsyn till? 

• Hur mycket kommer den nya bandningsstationen kosta? 

 

1.3 Mål 
Målet är att ta fram bra och relevanta underlag i form av ett layoutförslag som Ålö kan arbeta 
vidare med i samband med att projektet fortgår. Målet är även att leverera lösningsförslag på de 
existerande ergonomiska problemen och att ta fram en genomarbetad kostnadsanalys. I arbetet 
ingår även att föreslå en ny lösning av stuvningsprocessen. Arbetet redovisas i en skriftlig 
rapport. Lösningen ska också presenteras för berörd personal på Ålö vid projektets slut. 
 
 

1.4 Avgränsningar 
Projektet är avgränsat till att endast hantera stuvningen. Det inkluderar inte momenten efter att 
trucken har placerat kollit i slussporten. Det inkluderar heller inte slutprovningen, som är 
momentet innan. Projektet kommer endast att utföras under tio veckor eftersom att det är så 
lång tid som står till förfogande. 
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2. Teori  
Eftersom att det här arbetet har handlat mycket om ergonomi så tar jag upp lite relevant 
information kring ämnet och vilka föreskrifter som finns. Jag tar också upp lite om säkerhet på 
arbetsplatsen, framförallt gällande truckar, traverser och lyftbord. Det finns även lite information 
om betong i det här avsnittet. 
 

2.1 Ergonomi 
Ergonomi är en viktig del på arbetsplatser och omfattar arbetsmiljöfrågor där lyft, drag, ljus, 
buller, eller sittande ställningar förekommer. Ergonomi handlar om att arbetet anpassas för 
människan för att få bort förslitningsskador och olyckor. Det är då viktigt att i god tid planera i 
förväg hur ett arbete ska genomföras. Det är många aspekter som måste has i åtanke. 
 
Arbetet bör inte ha tunga lyft, vara repetitivt, vara obekvämt eller ha konstiga arbetsställningar. 
Det kan efter ett tag ge belastningsskador. Stress och högt arbetstempo är faktorer som bidrar till 
belastningsbesvär. Truckförare upplever ofta belastningsbesvär eftersom att de sitter ner på 
samma sätt hela dagen. För de flesta belastningskrävande arbetsuppgifterna kan ett verktyg eller 
ett hjälpmedel ordnas fram. Ett exempel kan vara en vakuumlyft som hjälper till vid lyft av 
exempelvis tunga lådor. [1]   
 
Det bör undvikas att ha saker liggandes som man måste kliva över. Det är inte ergonomiskt och 
det finns risk för att snubbla. 
 
Dålig belysning i form av dagsljus och dåligt riktade lampor skapar trötthet i ögonen. Det kan 
också bidra till muskelspänningar i nacken, ryggen och axlarna. Det är heller inte bra om det är 
för stor kontrast mellan ljusa och mörka delar på arbetsområdet. Att ha för starkt ljus kan också 
ha negativa konsekvenser. Belysningen ska inte blända. Dålig belysning kan medföra en olycksrisk 
om det är så dåligt att objekt som är på marken inte syns. Väl genomtänkt belysning stärker 
tryggheten för den som arbetar och det förbättrar arbetsprestationen. [2] 
 
Ljud kan ibland uppfattas som störande. Inom industrin är höga ljudnivåer inte alls ovanligt, med 
olika maskiner som går och metall som slås. Dessa höga ljudnivåer kan skada hörseln. Det finns 
regler för buller som både är hörselskadligt och störande. En enkel åtgärd inom 
industriverksamhet är krav på hörselskydd (beror på graden av buller). [3]  
 

2.2 Säkerhet 
Att köra truck innebär flera risker. Vid lyft av pall finns risken att den tappas, eventuellt på 
truckföraren. Om en hög med pallar lyfts samtidigt finns risken att någon faller om staplingen av 
pallarna har varit bristfälligt utförd. Det finns risk att någon blir påkörd eller att trucken kör på 
något, exempelvis en hyllställning. Om det är många truckar i exempelvis ett lager är det viktigt 
att bestämma hur trucktrafiken ser ut och att fotgängare har ett dedikerat område att gå på. 
Stora pelare, väggar eller hyllor blockerar sikt i samband med trucktrafik. Det gäller att ha god 
uppsikt vid sådana områden så att inte olyckor sker. Det gäller både förare och gående. [4] 
  
Vid lyft med traverser eller motsvarande lyfthjälpmedel finns risken att objektet som lyfts gungar. 
Om andra personer är i närheten finns då risken att någon slår i huvudet i objektet. Det finns 
också risk för att objektet som lyfts tappas eller att själva vinschen går sönder pga. 
överbelastning eller utmattning. Risken för allvarliga skador ökar med vikten på objektet. Det är 
viktigt att dimensionera traversen rätt så att den inte havererar. [5] 
 

2.3 Lyftbord 
Ett lyftbord är en plattform eller ett bord som kan höjas och sänkas i vertikal riktning. 
Huvudsakligen består den av fyra delar. Den ena är bottenramen. Det är vanligast att den är 
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utformad för att stå på golvet. Beroende på hur lyftbordet ska användas så finns det lite olika 
utformningar. Ramen ska vara stabil och kraftig. 
 
Nästa del består av saxarna. Saxarna ger en stabil vertikal rörelse och ger stöd till plattformen. 
Två av ändarna är fast i var sin led. De andra ändarna kan röra sig i horisontellt led tack vare sina 
hjul. Saxarmarna är sammanlänkade med en centrumaxel. Mellan båda armarna sitter (generellt) 
två hydraulcylindrar som bidrar till höjning och sänkning. 
 
Plattformen sitter längst upp och det är på den objektet som lyfts ligger. I princip alla storlekar är 
möjliga så länge kompatibilitet finns med lyftbordets andra delar. Det finns flera olika tillbehör 
som plattformen kan utrustas med. 
 
Den sista delen är hydraulaggregatet. Den består av en elektrisk motor, en hydraulisk pump, en 
hydraulisk tank, hydraulcylindrar, rörledningar, ventiler och elektriska kontrollsystem. När bordet 
ska höjas trycks det på en ”upp”-knapp. Då pumpas hydraulolja från tanken in till cylindrarna 
vilket gör att kolven rör sig och bordet höjs. En backventil mellan pumpen och cylindern hindrar 
bakflöde vilket gör att plattformen är kvar på samma höjd när ”upp”-knappen släpps. När ”ner”-
knappen aktiveras öppnas en solenoidventil som låter oljan flöda tillbaka till tanken. Det är 
plattformens egenvikt som trycker ner cylindern och tvingar tillbaka oljan. Det går med en 
flödesventil att välja sänkhastighet. När ”ner”-knappen släpps stängs ventilen och plattformen 
stannar kvar på samma höjd. [6] 
 

2.4 Säkerhetsföreskrifter för lyftanordningar 
Det finns ett flertal föreskrifter gällandet användandet av lyftanordningar och lyftredskap. De 
flesta föreskrifterna måste det tillverkade företaget ta hänsyn till. Det finns också en del 
föreskrifter enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Användning av lyftbord och lyftanordningar” 
som användaren måste ta hänsyn till. Siffrorna nedanför representerar olika säkerhetsföreskrifter 
från Arbetsmiljöverket [7]. De viktigaste som jag kommer behöva ha i åtanke är: 
 
3§, 4§ och 5§ som främst tar upp risker och dess åtgärder. 
 
11§ som handlar om upplyft last. 
 
17§ som handlar om att en lyftanordning endast får lyfta en person om den är konstruerad för 
det. 
 
18§ tar upp kollisionsrisken i samband med lyft eller om det finns risk att andra fordon kan köra 
på lyftredskapet. 
 
20§ reder ut vilka aspekter som måste tas i hänsyn vid val av lyftredskap. 
 
30§ som tar upp att ett lyftredskap ska underhållas regelbundet. 
Resterande (d.v.s. alla) punkter förväntar jag mig att tillverkaren av lyftredskapet tar hänsyn till. 

 

2.4.1 Föreskrifter för lyftbord 
Det finns faktiskt säkerhetsföreskrifter just för lyftbord. De gäller maskindrivna lyftbord av 
saxarmstyp och liknande lyftverktyg som används för att lyfta material eller gods. Det finns några 
allmänna bestämmelser för lyftbord [8]. Här är några av dem: 

• Hastighet vid höjning och sänkning får inte överstiga 0,15 m/s.  

• Maximal last som lyftbordet är dimensionerat för ska markeras. Cylindrar och andra delar 

i hydraulsystemet ska vara dimensionerade för vilket tryck som kan uppstå vid 

användning. 
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• Om hydraulsystemet på något sätt går sönder ska sänkhastigheten begränsas till högst 50 

% över högsta sänkhastigheten. 

• Underhåll av lyftbordet ska ske fortlöpande. 

Resterande beteckningar finns tillgänglig i källförteckningen. 
 

2.5 Allmänt om betong 
Betong är en av det mest använda byggmaterialet och används till allt från husbyggen till broar. 
Betong består av sand, grus, eller bergkross som blandas med vatten och cement. Det är ett 
starkt och väldigt beständigt material. [9]  
 
Det finns flera regelverk för betongkonstruktioner. Exempelvis så gäller sedan 2011 
utförandestandarden SS-EN 13670:2009. Det finns tre olika nivåer av utförandeklass där 1 är den 
lägsta kontrollnivån och 3 den högsta. Det finns också olika härdningsklasser och toleransklasser. 
Det finns också materialstandard SS-EN 206 och dimensioneringsstandard SS-EN 1992. [10]  
 
Det finns mängder av krav som måste följas i samband med att en konstruktion av betong ska 
byggas. Boverket har en handbok som är mycket lämplig att läsa när betong ska vara med i 
bygget eller projektet. Där står det i princip allt som behövs för att genomföra ett säkert bygge. 
[11]  
 
I samband med att en betongplatta ska gjutas placeras isolering under plattan. Isoleringen är 
normalt sett 30 cm. Fukt hålls då borta från betongen. Samtidigt så behövs en dränering. Då tas 
jord bort och ersätts med grus eller makadam (krossad sten). Vatten rinner då undan lättare. 
Sedan behövs eventuellt dräneringsrör. [12]  
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3. Genomförande  
Metoden som användes var en variant på steg för steg-metoden. Den metoden går ut på att 
arbetet har olika steg. För att komma vidare med projektet krävs det att föregående steg är 
avklarat. Dokumentation av allt arbete och framtagna idéer gjordes fortlöpande. 
 
Arbetet började med att få en inblick i hur stuvningsmomentet såg ut. Det gav en bra förståelse 
till hur processen går till. I samband med detta inleddes också en utredning för att se vilka 
problem som fanns. Det gjordes genom iakttagelser och intervjuer med personer som arbetar på 
området. Det skrevs sedan en utredande text gällande hur stuvningsprocessen går till idag och 
vilka problem som finns. Den finns tillgänglig hos företaget [13]. 
 
Därefter letades lösningar. För att få en bra bild över alla tankar som dök upp gjordes en 
tankekarta i Windows-appen M8! (se bilaga 1). Det fungerar som en vanlig tankekarta. Dock 
saknades funktioner för att exempelvis ändra färg eftersom att gratisversionen användes. Under 
idéfasen besöktes utlastningen flera gånger. Detta för att prata med anställda och för att 
observera och få inspiration.  
 
Därefter sållades alla idéer för att få bort idéer som inte fungerar. Det fanns ganska många idéer 
som behövde sållas bort. Vill du läsa om dem så kan du läsa i avsnittet ”Diskussion”. Där kan du 
läsa om varför de inte valdes. 
 
Sedan tidigare har det funnits en tanke hos en anställd om ett lyftbord. Kollit ska ställas på den 
och så kan den sedan höjas och sänkas för att underlätta bandningen. Exakt hur det skulle gå till 
visste personerna på avdelningen inte. Det dök också upp en idé om att lyftbordet kunde 
placeras under golvet framför utlastningsporten. Trucken skulle kunna köra över lyftbordet efter 
att bandningen var genomförd för bästa möjliga flöde. Efter en del avvägande av olika lösningar, 
med referens till tankekartan, valdes den idén med lyftbordet att arbetas vidare på.  
 
Det initierades sedan en informationssökning. Det letades information om ergonomi och 
säkerhet. Olika produkter som ansågs relevanta till det här arbetet söktes fram och en del företag 
kontaktades för att få ytterligare information. Det gällde att sålla ut onödiga produkter och göra 
val som var väl genomtänkta. Efter ungefär halva tiden av arbetet var nästan alla produkter och 
tjänster valda. 
 
Ett Excel-dokument sammanställdes gällande hur stor kostnad det skulle bli att ta fram hela 
bandningsstationen. I kostnadskalkylen är då priset på alla produkter som kommer behöva 
beställas och alla tjänster som behövs för att få stationen färdig inräknde. 
 
En kopia på layouten av fabriken tilldelades. Utifrån fabrikslayouten skapades det en layout på 
hur den nya stuvningsprocessen ska se ut. För att göra det användes CAD-programmet Solid 
Edge.  
 
Genom hela arbetet har det förts anteckningar i ett anteckningsblock. I början av projektet fördes 
flest anteckningar eftersom att det var mycket information och idéer som var nödvändiga att få 
ner på papper 
 
 

3.1 Bandning 
Eftersom att det tidigt noterades att det fanns ergonomiska problem med bandningen initierades 
en eftersökning på ett alternativ som belastar mindre eller något typ av hjälpmedel som kan 
underlätta hanteringen av den nuvarande bandmaskinen. Utifrån tips från en anställd 
undersöktes företagen Cyklop, Signode och Fromm. Alla dessa är företag arbetar inom 
emballageindustrin. Det noterades ganska snabbt att handhållna trådlösa (batteridrivna) 
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bandmaskiner är relativt tunga. Den lättaste som hittades är modell P329 från Fromm och den 
väger 4,2 kg. Noterbart att den endast väger 0,1 kg mindre än de lättaste maskinerna från de 
andra två företagen och att bandens bredd är 18 mm. Vikten som är uppskriven är från maskiner 
som kan hantera band med den bredden. 
 
En bandmaskin fungerar på följande sätt: Band placeras i maskinen och den dras åt genom att 
användaren klickar på en knapp. I slutet spänns banden till önskad vald kraft och genom 
friktionssvetsning sätts bandet samman.  
 
Bandtypen som Ålö använder vid bandning är polyetentereftalat (PET). De andra materialen som 
finns tillgängliga är Polypropylen (PP) och stålband. Cyklop kontaktades för att få information om 
de olika bandmaterialen. Stål användes mycket förut inom sågverksindustrin men priset och 
vikten gjorde att man bytte till PET, som har liknande egenskaper. PP används främst inom 
mindre paketering, exempelvis paketering av lådor1. Enligt anställd så är en annan anledning till 
att PET används är för att den kan töjas elastiskt. Det användes stålband tidigare men den töjde 
sig plastiskt, vilket innebar att bandet inte satt åt lika hårt efter transporten (rörelser under 
transport) som direkt efter bandningen2.   
 
Därefter undersöktes det om det fanns något som skulle kunna underlätta lyftet av 
bandmaskinen. Efter lite sökning på internet hittades något som heter balansblock. Ett 
balansblock består av en vajer som är lindad runt en spole inne i ett gjutet block. Verktyget som 
ska användas sitter monterad i en säkerhetsögla längst ut på vajern. När verktyget dras ner dras 
vajern ut och när verktyget släpps så stannar verktyget kvar i luften med hjälp av en 
låsmekanism. Det innebär att det blir väldigt liten belastning på musklerna. 
 
Om det här verktyget skulle kunna användas så måste balansblocket kunna förflytta sig relativt 
fritt i luften (utmed markens plan) annars så kan det bli mer störande än hjälpande. Olika idéer 
om hur förflyttningen av balansblocket kan göras undersöktes. Efter lite sökning hittades ett 
företag som heter Dematek. De tillverkar mängder av olika lyfthjälpmedel, såsom kranar, 
traverser, etc. Deras enbalktravers såg lämplig ut och därmed kontaktades de via mail. De arbetar 
med lösningar för att hjälpa till med rörligheten hos olika verktyg. De hjälper också till med 
lösningar för att lyfta olika objekt. Efter några dagar kom ett svar om att ett skensystem bör vara 
den bästa lösningen då de ska vara väldigt enkla att förflytta. Det bestämdes sedan vilken typ av 
skentravers som ska monteras. 
 
Utöver att bestämma vilken typ av lösning som känns lämplig så behövdes det undersökas hur 
traversen skulle monteras. Efter att ha granskat området så hittades en eventuell lösning. Väldigt 
stora I- eller H-balkar som håller upp existerande traverser sitter förhållandevis bra till för att 
montera dit små I-balkar på undersidan. Tanken med I-balken är att skentraversen ska monteras 
på dess undersida. 
 
För att hitta lämplig balkstorlek så besöktes begroup.se. Det är ett företag som tillverkar balkar i 
flera olika profiler och dimensioner. Profilerna som undersöktes var IPE-balkar och bitar av KKR 
(kallformat konstruktionsrör). Hålprofilen är tänkt till att svetsas på som en sänkande länk mellan 
den stora traversbalken och IPE-balken som ska sträcka sig över hela traverslängden. Lämpliga 
dimensioner på valda balkar valdes därefter.  
 
 

3.2 Byte av truck? 
Det fanns funderingar på om trucken som används för närvarande är lämpligast vid den typ av 
arbete som utförs. Trucken som används för tillfället är en Linde E30. Det är en motviktstruck 

                                                           
1 Andreas Askebäck, Cyklop AB, e-post 2019-04-03 
2 Per Gustavsson, Ålö AB, muntlig källa 2019-04-01 
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som klarar 3 ton vid en tyngdpunkt på 600 mm. Vikten på lasten uppskattas enligt anställda 
maximalt ligga på ca. 2,1 ton om pallen som kollit står på räknas in i vikten.  
 
För att få fram bra information kontaktades Toyota truckar (eller BT som det hette innan) via 
mail. Det frågades om vilken typ av lastare som är mest lämplig om maximal vikt är 2,1 ton och 
om maximal area på pallen är 1450x3150 mm med en höjd på max ca. 2,5 m. Det specificerades 
att trucken endast åker korta sträckor (10-15 m) och att den körs på en öppen yta. Det nämns 
också vilken lastare som används för tillfället. Efter några dagar mottogs ett svar från Toyota3.  
 
I svaret anses det att en Toyota Traigo 80-35 är en lämplig modell för arbetet. Det är, precis som 
Linden, en motviktstruck. En motviktstruck kan kortfattat förklaras enligt följande: En truck har 
en motvikt längst bak i trucken för att förhindra att den tippar vid lyft. Det nämns också att den 
principiella skillnaden mellan den modellen och Linde E30 inte är så stor. Den största skillnaden 
är hur kapaciteten mäts upp och att Toyotan kan lyfta 500 kg mer. Utifrån deras svar så 
beslutades det att det inte fanns någon anledning till att den nuvarande trucken kommer behöva 
bytas ut. Genom att inte byta truck kan pengar sparas.  
 

3.3 Hjälpmedel för att ta bort kedja 
I utredningen konstaterades det att det fanns ett problem när kedjan från traversen ska tas bort 
när den tredje lastaren har placerats. Då började det letas efter någon lösning på hur det 
arbetsmomentet skulle kunna förbättras. Efter lite skissande kom idén med en pinne med en 
ögla. Öglan ska då användas för att ta tag i kroken och dra ut den ur hålet i lastaren. 
 
För att se ifall det skulle fungera togs ett sopkvastskaft. På änden spikades en spik fast och böjdes 
till en ögla. Sedan provades den av en anställd. Den gick att använda men det var något 
besvärligt. Det var alldeles för svårt att ta loss och det krävdes för mycket precision. En anställd 
berättade att hon ville ha en klyka istället, på samma sopkvastskaft som öglan. Då spikades två 
spikar fast på änden av skaftet och böjdes till en klyka. Sedan prövades den praktiskt. Om 
krokarna från traversen stoppades in från utsidan så kan krokarna enkelt stötas ut om traversen 
sänks. Det fungerade väldigt bra vid test.  
 
Slutligen ritades en enkel modell upp i Solid Edge. 
 

3.4 Lyftsystem 
När det var bestämt att det var ett lyftbord som skulle monteras in under marken kontaktades 
företaget Mittcon. Då nämndes det vilken bordsarea som önskades och hur stor den maximala 
lasten skulle vara. Anledningen till att de kontaktades var för att Ålö har ett litet lyftbord från 
dem. Svar kom in efter några dagar om att de skulle undersöka det vidare och återkomma 
senare.  
 
Ungefär tre veckor in i arbetet tipsade en klasskamrat om företaget Edmolift. De kontaktades via 
mail där önskade specifikationer presenterades. De svarade inom några dagar. I svaret fanns det 
specificerat hur mycket liften klarar, hur stor bordsarean är, hur långt ner botten på lyftbordet 
måste vara monterad för att röra sig +/-1m från markplan, och vad priset för ett lyftbord är. Det 
nämndes också att lyftbordet väger ca. 3 ton. I samband med att detta blev presenterat uppstod 
ett litet problem. Hur ska lyftbordet sitta fast? 
 
Tanken om att gjuta en platta i marken dök då upp. En gjuten platta tyckte kontaktpersonen på 
Edmolift också var rimligt. Därmed inleddes en informationssökning om betong. Svensk Betong 
kontaktades för att ta reda på om det skulle vara möjligt att gjuta en platta i marken under ett 

                                                           
3 Henrik Åkerlund, Toyota Material Handling, e-post 2019-04-02 
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industrigolv. De rekommenderade att kontakta något av deras medlemsföretag. Företaget som 
sedan kontaktades svarade aldrig.  
 
Utifrån rekommendation från min handledare kontaktades Björkstadens Snickeri & Entreprenad 
via telefon. Det är ett lokalt företag som har utfört arbeten hos Ålö tidigare. Situationen beskrevs 
för honom och han kunde träffas på Ålö veckan efter. Han bad om layout och annan relevant 
information för att kunna ta fram ett pris på arbetet. 
 
Det funderades mycket på säkerhet eftersom att lyftbordet har rörliga delar som kan innebära en 
klämrisk. Utifrån ett svar via mail så följer Edmolift lyftbordsnormen EN-1570-1. Det fanns en 
tanke om att ha någon typ av sensor som sitter på golvet runtom lyftbordet. Efter kontakt via 
mail så kom informationen om att det finns ett säkerhetssystem som förhindrar klämrisken. Om 
något skulle komma i kläm stannar lyftbordet. 
 
Edmolift kontaktades flera gånger under arbetet när det fanns olika frågor eller funderingar. 
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4. Resultat 
I det här avsnittet kan det läsas om resultatet från arbetet. Det presenteras tre underrubriker 
som presenterar olika delar av resultatet. 
 

4.1. Hur ska nya stuvningsprocessen se ut? 
Stegen mellan slutprovning och staplingen är i princip oförändrad. Lastaren lyfts upp med travers 
och placeras på pall eller en annan lastare.  
 
Det tillkommer också en förändring när personen ska ta ner traverskedjorna från den tredje 
lastaren när de är staplade på varandra. Då ska ett handhållet hjälpmedel/verktyg användas för 
att ta loss kedjorna. Verktyget är i princip en klyka av metall på en pinne. Detta kräver att 
krokarna sätts in på lastarens utsida. När traversen sänks blir det enkelt att ta loss krokarna från 
lastaren.  
 
Följande moment kommer vara den största förändringen. När ett kolli är färdigt körs det till 
bandningsstationen som ligger vid utlastningsporten. Ytan där bandningen skedde har nu 
frigjorts. Det är ungefär 15–20 m2 ledig yta som nu är fri. Kollit placeras på lyftbordet. Själva 
bandningen utförs på samma sätt som tidigare. Skillnaden är att bandmaskinen sitter fast i ett 
balansblock som sedan sitter fast i ett skensystem. De flyttbara bandrullarna är fortfarande kvar. 
Detta kan ses i bilaga 2. 
 
Kollit höjs eller sänks till lämplig nivå för personen som bandar. Detta görs med en handhållen 
kontroll/dosa. Lyftbordet kan som max ändras +/- 1 m från golvplan. Personen som bandar 
slipper då att böja sig ner/sträcka upp armen. För att minska klämrisken är bordet utrustat med 
en funktion som gör att lyftbordet stannar om något kommer i kläm (mellan golv och lyftbord vid 
sänkning). När bandningen är slutförd sänks lyftbordet till normalläget (golvnivå) och lastarna 
scannas och skickas iväg, antingen genom slussporten eller till containern till höger. När lastaren 
skickas ut genom slussporten kör trucken över lyftbordet.  
 

4.2. Vad behöver göras för att ta fram en stuvningsstation? 
Detta kommer kräva en hel del inköp. En ny handhållen bandmaskin med en upphängningsbygel 
ska köpas in från Signode. Bygeln är nödvändig för att hänga upp bandmaskinen i ett balansblock. 
Ett balansblock ska alltså också köpas in. För att smidigt kunna flytta bandverktyget behövs det 
ett skensystem som balansblocket monteras på. De två fasta delarna ska vara ca. 5 m långa och 
den rörliga delen ska vara ca. 6 m. Skensystemet kommer från Dematek och det ska monteras på 
en balk. 
 
Den valda balken är en IPE-balk från BE Group. Då köps två 12,1 m (standardlängd) långa balkar. 
Det köps också en rektangulär KKR (bit om möjligt). Den kapas till fyra enmetersrör. Se bilaga 3 
för exakta specifikationer. Rören svetsas fast på ovansidan på var sin sida av IPE-balken. Andra 
sidan av röret svetsas sedan fast på undersidan av de stora balkarna som tillhör traversen som 
redan sitter uppsatt (se figur 6). De ditsvetsade balkarna ska alltså sträcka sig från den ena 
traversbalken till den andra. Därefter monteras skensystemet fast i IPE-balken (precis framför 
slussporten). 
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Figur 6. IPE-balkarna monteras på den röda I-balken 

Fyra industrilampor köps in från Retinalighting på 30 W styck. Dessa placeras på ovansidan av de 
två IPE-balkarna. Dessa placeras så att ljuset kommer från fyra riktningar. Lamporna kan riktas för 
att undvika bländning. 
 
Ett lyftbord beställs från Edmolift (se figur 7). Det är 
ett hydrauliskt lyftbord med 8 tons maximal kapacitet 
och måtten 3400x1750 mm. Lyftbordet måste 
monteras 1,7m ner från golvplan. Det innebär att 
golvet måste tas bort först. Golvet måste skäras ut för 
att passa lyftbordets dimensioner. Eftersom att 
lyftbordet inte kan bära upp sin egen vikt så måste det 
finnas något stöd i botten. Marken under grävs upp 
och där gjuts en betongplatta (1,7 m ner från 
markplan). Innan plattan kan gjutas måste det göras 
en analys av markgrunden för att se ifall den kan 
grävas upp.  
 
 Lyftbordet monteras på betongplattan med betongbult. Hydraulaggregatet placeras externt 
ovan mark. I samband med installation så måste representanter från Edmolift vara på plats för 
att göra en riskbedömning för att lyftbordet ska kunna CE-märkas. Detta görs pga. den ovanliga 
användningen av lyftbordet. 
 
När lyftbordet är monterat ska det tydligt markeras på plattan var pallen ska ställas. Det ska 
finnas markeringar för alla pallstorlekar. Markeringarna målas på lyftbordet. Dessa markeringar 
ska färgkodas. Det ska också finnas markeringar (likt linjer på en bilväg) för var trucken ska köra 
när den både ska placera en pall och köra över lyftbordet. Det ska också finnas en varningsskylt 

Figur 7. Lyftbord som ska användas vid 
bandning (källa: Edmolift) 
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(eller motsvarande) som säger att en person inte får befinna sig på lyftbordet samtidigt som den 
opereras. 
 
En kostnadskalkyl finns tillgänglig i bilaga 3. I den finns det länkar till allt som ska köpas.  
 

4.3. Hjälpmedel för att ta bort kedja 
Hjälpmedlet består till grunden av ett sopkvastskaft. I änden monteras en klyka som består av en 
plåt som har blivit bockad 30-45° två gånger samt ett kvastfäste. Dessa två detaljer är svetsade 
samman till en detalj. Klykan sitter fast genom att två korta skruvar med storleken M3 skruvas 
fast i de två hålen på kvastfästet. 
  
De är tillverkade ur aluminiumplåtar. Cylindern (kvastfästet) har en godstjocklek på 1 mm och en 
innerdiameter på 24 mm. Den bockade plåten är 2 
mm tjock. Se figur 8 för att se hur den ser ut. 
Längden på kvastskaftet bör vara ca. 1,5 m. 
 
För att ta bort kedjan måste krokarna sättas i hålen 
från utsidan annars fungerar det inte. När kedjan 
sänks vinklas krokarna inåt och kan hakas loss med 
klykan. 
 

4.4 Jämförelse mellan nuvarande lösning och 
lösningsförslag 
 
I följande tabell finns en jämförelse med hur 
stuvningen är idag och mitt lösningsförslag. Utifrån olika kategorier kan poäng från ett till fem 
delas ut där 1 är dåligt och 5 är bra. Det finns en multiplikator som indikerar vikten av kategorin. 
 

Kategorier Multiplikator Nuvarande lösning Lösningsförslag 

Ergonomi vid 

bandning 

5 2 5 

Effektivitet 3 3 4 

Tid för bandning 3 3 2 

Kostnad 4 5 2 

Utnyttjande av 

utrymme 

3 2 4 

 Summering  54 63 

 
Utifrån tabellen är lösningsförslaget bättre än den lösning som finns i nuläget. 

  

Figur 8. Klyka för att ta bort kedja. 
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5. Slutsatser och diskussion 
 

5.1 Diskussion 
 

5.1.1 Ergonomi 
Jag hade specificerat i mina mål att jag skulle ha lösningsförslag på alla ergonomiska problem 
som fanns inom stuvningen. Det visade sig vara ganska svårt eftersom att mycket av tiden gick åt 
till att hitta lösningar kring bandningsstationen. Så det ergonomiska problemet med att gå upp på 
en plattform för att sätta traverskrokarna i lastaren (när den lyfts från rullbanan) har jag inte 
någon lösning på.  
 
Eftersom att den här lösningen med lyftbord inte kan testas (om man bortser från klykan) så går 
det inte att exakt veta om det medför någon ergonomisk förbättring. Lösningarna är baserade på 
ergonomisk teori men det utesluter inte att något annat problem kan dyka upp. Man kan inte 
veta om det fungerar innan man har arbetat på stationen en viss tid. Avlastningen för 
bandmaskinen med balansblocket bör vara en god ergonomisk lösning. 
 

5.1.2 Alternativa lösningar 
Det fanns många idéer som skulle kunna ha gett alternativa lösningar. Det är bara att kontrollera 
min tankekarta. Ett exempel är när jag skulle bestämma mig hur lyftbordet skulle fästas. Det dök 
upp en idé där plåtflänsar (eller liknande) skulle sitta i botten av lyftbordet. Dessa flänsar skulle 
sedan gå upp utmed lyftbordet och fästas i golvet. Efter att jag kontaktade Edmolift så fick jag 
svar om att ingen har gjort det tidigare. Det (och att det troligtvis kräver mycket mer beräkning 
för dimensioneringen) blev anledningen till att den idén skrotades.  
 
Det fanns först en tanke om att ha en golvlucka med en trappa som leder ner under golvplanet. 
Luckan var till för när lyftbordet skulle servas. Då skulle det vara enkelt att gå ner under marken. 
Det ansågs inte vara nödvändigt efter att jag fick information om att hydraulaggregatet kan 
monteras externt från lyftbordet. Det innebär att aggregatet kan monteras ovanför golvet. 
Eftersom att service nu kan utföras utan att behöva gå ner under golvet så finns det ingen 
anledning till att montera dit en golvlucka. Det är därför de har en mörkare färg i Excel-
dokumentet. 
 
Det skulle kunna gå att sätta upp en till skena ovanför bandstationen så att två personer kan 
banda samtidigt. Min idé var att en person ska genomföra bandningen men det skulle lika gärna 
kunna gå med två personer. Det gäller då att personerna som utför bandningen har koll på sina 
bandverktyg så att det inte finns någon risk att de kanske slår i varandra. Det bör finnas någon 
stötdämpare i skensystemet som hindrar de två rörliga skenorna att slå i varandra för hårt.  
 
Jag har inte gjort någon specifik ritning till hjälpmedlet (klykan) som ska ta bort kedjan från 
lastaren. Anledningen till det är för att det inte finns någon specifik design eller något speciellt 
utseende som behöver följas. Det är endast en visuell beskrivning (se figur 7). Så länge plåten inte 
är vass någonstans så ska det inte vara något problem. Det fanns först en tanke med att ha 
klykan i plast för att förhindra att eventuella repor uppstår om man kommer emot lastaren. 
Istället valdes aluminium då det är svetsbart och har låg densitet. Personerna som arbetar på 
stuvningsområdet sa att det inte fanns någon risk för repning även om metall används. Jag litar 
på deras ord. Fördelen med att använda metall istället för plast är att man inte behöver beställa 
något genom specialtillverkning. Den kan istället tillverkas på fabriken. 
 
En idé var att personen som bandade skulle bli upplyft av någon typ av lyftdon. Tanken var att 
personen hade ett mobilt lyftdon som skulle användas för att banda lastarna. Dock ansågs det 
vara för otympligt och idén skrotades.  
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Det fanns också en tanke om att ändra på sättet som lastarna staplas. För tillfället staplas de 
ståendes på varandra åt samma riktning. En idé var att ställa lastare omlott varandra på en pall. 
Det vill säga att den andra lastaren vänds åt andra hållet och placeras i samma nivå med var sin 
sida av ramen runt varandra. Idén skrotades pga. att de lägger in normalstora pallar mellan 
lastarens ram. Därmed fylls tomrummet på insidan av kollit ut rätt bra. Förutom det så skulle det 
bli det problem med transport då lastarna kommer ta upp mer plats. Det innebär att det kommer 
vara svårt för dem att få plats. Därmed skrotas den här idén också.  
 
Det fanns också tankar om att bandningen skulle ske automatiskt. Problemet är att det är så små 
utrymmen som banden ska träs igenom och därmed är det väldigt svårt att automatisera.  
 

5.1.3 Arbetets gång 
Något som jag inte hade väntat mig var att det skulle vara så mycket kontakt via mail till olika 
företag som det faktiskt var. Jag märkte att om det var något som man funderade på (främst 
gällande någon produkt) så var det enklast att fråga företaget. De flesta företagen svarade och 
gav bra svar inom ganska kort tid. Vissa svarade dock inte vilket man kanske kunde förvänta sig.  
 
Jag har haft ganska regelbundna och korta möten med min handledare. Vi har då diskuterat lite 
olika lösningar och idéer och om de är möjliga. Han har då också fått lite inblick i hur jag ligger till 
med arbetet och vad jag har gjort. Jag tycker att det har fungerat bra och de anställda på Ålö har 
varit hjälpsamma om jag har undrat över något. 
 
Jag kan konstatera att schemat som jag gjorde i projektplanen inte stämde överens med vad jag 
faktiskt gjorde. Jag arbetade förhållandevis lite i Solid Edge med ritningen och modellen av 
klykan. Istället arbetade jag väldigt mycket med att leta efter olika produkter som var nödvändiga 
för denna typ av lösning. 
 
Arbetsmetoden har fungerat bra för mig. Innan arbetet hade jag inte fastställd någon specifik 
metod som arbetet skulle genomföras utifrån. Ganska snabbt så insåg jag att ha olika steg 
fungerade bra för den typen av arbete som utfördes. Jag tror att det är svårt att i förväg 
bestämma en viss typ av metodik om utföraren aldrig har utfört något liknande arbete tidigare.  
 

5.1.4 Negativa aspekter, problem och oklarheter 
Det finns vissa prisuppgifter som är väldigt svåra att ta fram. Det gäller främst priserna för olika 
tjänster. Jag fick inget svar från Dematek gällande priset på deras skensystem. De svarade på mail 
men har inte lämnat mig någon prisuppgift. Istället är priset satt utifrån vad min handledare 
berättade för mig. Det är också väldigt svårt att veta om exakt alla kostnader som kommer spela 
in i det här. Det lär vara arbetskostnader, administrativa kostnader, fraktkostnader etc. 
 
En negativ aspekt med klykan som jag skapade är att det innebär att personen som staplar, inte 
längre har en hand fri. Förutom klykan så håller personen i kontrollen till traversen. Jag vet inte 
hur stort problem det kan vara exakt. Det kan vara så att personen inte vill använda klykan av just 
den anledningen. Eventuellt så får klykan stå bredvid när den inte används och när den ska 
användas så får personen lägga ifrån sig kontrollen och plocka upp den. Det blir lite som att 
ergonomi krockar med effektivitet. 
 
Säkerheten kring lyftbordet är väldigt viktigt. Eftersom att användningen av det är så 
okonventionellt så krävs det att det är personer från Edmolift på plats för att göra riskanalyser. 
Det finns självklart risker med att köra en fullastad truck ovanpå ett hydraulstyrt lyftbord men jag 
litar på att Edmolifts dimensioneringar är korrekta. Det viktiga är att bordet används på rätt sätt. 
Personligen tror jag att det är den här delen som kan slå spärr i stationens framtid. Blir det för 
riskfyllt?  
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Slitning på lyftbordets platta lär uppstå efter ett tag i samband med att trucken har kört över den 
väldigt många gånger. Jag har inte någon specifik lösning på det. Antingen så byts den ut mot en 
ny reservdel. Det skulle också kanske gå att sätta dit någon typ av slitskydd. Det är svårt att säga 
om slitningen endast kommer vara kosmetisk eller om det kommer att skadas efter en viss tid. 
Det är väldigt svårt att säga. Jag har i alla fall inte kommit på någon lösning på det eventuella 
problemet. 
 
Något som kan vara negativt med den nya bandningsstationen är att bandningen kommer gå 
långsammare. Lyftbordet höjs och sänks relativt långsamt vilket innebär att det kan ta tid innan 
nästa bandning utförs. Det borde vara bra om det finns någon systematik över 
bandningsordningen. Hur det ska gå till bör vara upp till personerna som utför bandningen. 
Eventuellt skulle två personer kunna banda samtidigt. Precis som med klykan så kan det bli en 
krock mellan ergonomi och effektivitet. 
 
Platsen där hydraulaggregatet ska monteras är inte bestämt. Jag tror inte att det är ett stort 
problem eftersom att den kan placeras på många ställen. Dock måste det utföras rördragning om 
aggregatet ligger mer än 5 m bort. Det bör heller inte vara något problem men det är värt att 
notera. 
 

5.1.5 Vad ska det vara på det gamla bandningsområdet? 
Eftersom att området för bandning förflyttas så finns det nu öppen yta på det gamla området. Jag 
har valt att inte ta med det här avsnittet i resultatet då jag anser att det inte finns någon specifik 
lösning. Istället finns det lite förslag. 
 
En ny hyllsektion för pallar skulle kunna sättas upp där om det finns behov för det. Högarna med 
pallarna som lastarna ställs på skulle kunna placeras där. Det skulle kunna vara ett buffertområde 
för färdigstaplade lastare. Det är upp till vad personalen på Ålö anses vara lämpligt. 

 

5.2 Slutsats 
Projektet kräver fortsatt arbete. Ålö får ha vidare kontakt med främst Edmolift och Björkstadens. 
Det som presenterats är idéer och grunder till hur stuvningsprocessen skulle kunna gå till samt 
hur mycket det kommer kosta. Eftersom att arbetet har varit ganska brett så är inte alla aspekter 
inräknade. Vissa av de problem som nämnts i diskussionen bör undersökas vidare. De saker som 
jag rekommenderar att ändra på är sådant som kommer att minska kostnaderna. Planera 
inköpen noga. Prata med alla inblandade parter så att det inte uppstår några missförstånd. 
 
Ett framtida projekt skulle kunna vara att beräkna hur stor påfrestningen hela stationen har på 
betonggrunden. Då kan plattan dimensioneras utifrån vibrationer och lastvariationer som 
uppstår när trucken kör över lyftbordet. Detta förutsatt att Ålö väljer den lösningen. 
 
Alla frågor i ursprunglig frågeställning har blivit besvarade. Dock blev det säkerhetsmässiga inte 
särskilt ingående. Det mesta står besvarat i riskanalysen som gjordes i början och i teorin om 
säkerhetsföreskrifter. 
 
Arbetet har gett mig en god insikt för hur beslutsprocessen och hur kontakt med olika företag 
kan se ut. Jag har fått en väldigt bra bild över hur processen har gått till. Jag har fått stor 
möjlighet till att arbeta självständigt vilket har varit väldigt givande. Det har också gett mig bra 
underlag för hur ett område eller station ska byggas upp och hur förarbetet för det kan ser ut. Jag 
hade aldrig gjort något liknande vilket gjorde det mer utmanande. 
 
Efter presentation på Ålö så tyckte de att det var ett bra förslag. Det uppkom diskussion mellan 
dem. Det här lösningsförslaget kan användas framöver när ytterligare idéer ska tas fram för att 
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lösa problemen som finns. Den här rapporten skickas till dem och lämnas till de anställda för att 
läsa igenom.  
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

 
 
Här presenteras den nya layoutens utseende. Bandningsstationen uppritad tillsammans med 
uppritade balkar. Uppe till vänster var förra bandningsområdet som nu är fri area. Det finns även 
en part-fil för Solid Edge på verktyget som tar loss kedjorna från den tredje lastaren.  
 
Processen ser ut som följande enligt följande steg: 

1. Lastaren plockas upp med travers 

2. Lastare staplas (precis som tidigare) 

3. Kolli plockas med truck och körs till lyftbordet 

4. Kollit bandas på lyftbordet 

5. Kollit lastas ut (truck kör över lyftbord) 
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Bilaga 3 

 

Produkt/tjänst Kostnad (exklusive frakt)[kr] Leverantör/tillverkare Märke/betäckning Kommentar Länk

Bandmaskin + Upphängningsbygel 23 500 Signode BXT3-19

https://www.signode.se

/produkt/bandningsverk

tyg/bxt3-19/ 

Skensystem 70k-80k Dematek

pris inkl. montering. Ej 

fått svar från företaget.

https://www.dematek.s

e/produkter/kbk-

lattraverssystem-och-

skensystem/kbk-

enbalkstraverser-

hangtraverser/ 

Balansblock 942 - 2 360 Esska

95210TCN9337, 952150001500, 

52000817 (art.nr.)

Har tre förslag att välja 

på www.esska.se

IPE-balk S275JR dim 80 1 468 BE Group 1101301021 (art.nr.)

Kan utnyttja hela 

balkarna. 2x behövs

https://www.begroup.s

e/produkter/stal-

stalror/balk/ipe/ 

KKR rektangulär balk 160x80x6 S355J2H 4821 BE Group 1200214100 (art.nr.)

Ej nödväntigt att köpa 

om det redan finns. 

2x1m behövs

https://www.begroup.s

e/produkter/stal-

stalror/halprofiler/kkr-

rektangular/ 

Industrilampa 4x 2 500 Retinalighting Neptunus LJ 30W

x4 + moms. Vald 

utifrån 

rekommendation

https://retinalighting.se

/produkter/neptunus%2

0lj.html 

Lyftbord 250 000 Edmolift Montering ej inkl i pris

https://www.edmolift.s

e/sv/hem 

Golvlucka 6600 Ahlsell BV86 

Hål 800x600mm (finns 

fler storlekar)

https://www.ahlsell.se/

10/byggsortiment/ventil

er-

inspektionsluckor/ventil

er-och-

inspektionsluckor/inspe

ktionsluckor/365664-

309e7467/

Stege 2 745/1 980 StegCentralen SKEP273-6, GUNZ62004

dessa två ej 

nödvändiga, hydr.sys 

kan placeras ovan mark

https://www.stegcentral

en.se/ 

Totalt 382 962

Betongplatta Björkstadens S&E

Kontakta Petter 

angående pris. (ej fått 

svar än)

Skenssytem montering

Balkar montering

Lyftbord montering

Borttagning och sågning av golv

Grävning

Inspektion och förhandsgranskning

Frakt

Pris bör inte påverka 

totala priset mkt

Totalt >500 000

Med tillagda tjänster 

lär priset överstiga 

500000kr


