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Sammanfattning  
Ett problem som finns i dag på IVT industrier är monteringen av isoleringen på 
vattentankarna. När isoleringen skall monteras på tanken blir det väldigt högt, så man måste 
klättra på ställningen som tanken är monterad på. Detta ökar risken för arbetsskador, då man 
skulle kunna ramla ner. Det är även väldigt slitsamt för axlarna eftersom man måste jobba med 
armarna högt över huvudet. Vidare är det väldigt svårt att få dit isoleringen, detta gör att man 
får trycka ihop taket på isoleringen med sidorna på isoleringen, vilket är väldigt slitsamt för 
kroppen. Syftet med examensarbetet har varit att utforma en arbetsmetod som ger en bättre 
arbetsställning och att dessutom förbättra flödet genom lokalen.  
 
Rapporten är indelad i: problemgranskning, teoretiska lösningar, utvärdering av lösningarna 
och utforskning av redskap. Förslagen till varje lösning motiveras med för- och nackdelar. 
Därefter redovisas det alternativ som anses komma att fungera bäst på IVT industrier.  
 
Efter att ha undersökt olika lösningar på dessa problem har jag funnit att den bästa lösningen 
är att ha en separat monteringsstation för isoleringen efter det att tanken monterats på 
underdelen. Genom att använda en personlyft kan man montera isoleringen utan att behöva 
klättra på monteringsställningen. Kroppen får en bättre arbetsställning eftersom man slipper att 
jobba med armarna högt. Detta är vad som kommer att rekommenderas till IVT industrier AB. 
Genom att flytta upp monteringsstationerna och flytta teststationerna och påfyllning av 
köldmedlet till den högra väggen får man ett bättre flöde genom lokalen. 
  

 



 



Abstract 
One of today problem at IVT industries would be assembly of insulation on water cisterns. 
The element of assembly insulation on the cistern gets too elevated; hence one has to climb 
onto the stand the cistern is assembly on. This will increase the risk of work related injuries 
when there is a risk of falling down. It’s also rather strenuous on shoulders due to work with 
your arms high above your head. Further, it’s very difficult to get the insulation in place, this 
force us to compress the roof of the insulation with the sides of the insulation, which is very 
strenuous on the body. The purpose of this degree project has been to develop a work method 
with improved work position and improved workflow through the premises. 
 
This paper is divided into: Problem review, theoretic solutions, evaluation of solutions and 
design of tools. Each proposal to each solution is motivated with pros and cons. Then the best-
fitted solution for IVT industries is presented.  
 
After examination of different solutions, I’ve concluded the best solution is to have separated 
assembly station for insulation that is preceded by assembly of cistern to it’s under part. 
Through the use of a personnel lifter assembly of insulation can be done without climbing on 
assembly stand. The body gets an improved work position because you no longer need to work 
with your arms up high. This is the solution that I’m recommending to IVT industries AB. 
Through elevating the assembly stations and move both test stations and refill of coolant to the 
right wall, an increased flow through the premises will be achieved.   
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Montering av isolering på vattentank                                                     1. Inledning 

1 Inledning 
1.1 Företagspresentation 
IVT Industrier AB är sedan 2004 ett dotterbolag till BBT Termotechnik, som är ett företag i 
Bosch gruppen. IVT har i över 30 år utvecklat, tillverkat och marknadsfört värmepumpar och 
är i dag ledande inom Europa. I Sverige finns produktionsanläggningar på två orter, Tranås 
och Katrineholm, huvudkontoret är placerad i Tranås. Där produceras vätske/vatten-
värmepumpar. I Katrineholm produceras främst frånluftsvärmepumper och luft/vatten-
värmepumpar.   

1.2 Bakgrund  
I dag sker montering av isoleringen vid tre identiska stationer. Isoleringen monteras på tanken 
efter att tanken monterats på underdelen. Detta gör att det blir väldigt högt när man skall 
placera dit toppen på isoleringen. Man måste klättra upp på en ställning för att kunna nå att 
montera dit den, detta ökar därför risken för arbetsskador då man kan ramla ner, det är 
dessutom mycket slitsamt för kroppen. Det är även väldigt svårt att få dit isoleringen. Toppen 
skall klämma fast sidorna så det är väldigt små marginaler, detta gör att man får trycka ihop 
taket på isoleringen med sidorna, vilket är väldigt slitsamt för kroppen, särskilt axlarna. Flödet 
i lokalen sker idag i ett sicksackmönster som inte är optimalt.  

1.3 Syfte 
Syftet är att kunna lösa monteringsproblemet på ett bättre sätt än dagens lösning, så att man 
slipper onödiga arbetsskador. Vidare skall en metod för att skapa ett bättre flöde i lokalen 
undersökas. Lösningarna har även ett krav på sig att de inte får bli för dyra. 

1.4 Metod 
Jag har använt mig av problemidentifiering, informationsinhämtning, framtagning av 
lösningsalternativ, utvärdering och dokumentation. Hur det är upplagt beskrivs i kapitel 3. 

1.5 Direktiv och Avgränsningar 
Utrymmena i lokalen är begränsade, därför avgränsas lösningarna till sådana som får plats. Det 
har även funnits önskemål på att det inte får bli för dyrt, så billigare lösningar har prioriterats. 
Hur tankarna kommer till lagringsplatsen har det heller inte tittats närmare på eftersom arbetet 
skulle bli för stort. 
 

1. 
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2 Nulägesanalys 
2.1 Nulägesanalys 
Monteringsanläggningen består av en lagringsplats för tankar, en lagringsplats för isoleringen, 
en lagringsplats för underreden och tre identiska monteringsstationer, se figur 2.4. 
Monteringen består av tre olika delar, en underdel, en tank och isoleringen. Man börjar med att 
fixera underdelen, så att monteringen lättare kan utföras och sedan sker monteringen av 
underredet. Sedan lyfts tanken upp, placeras på underdelen och skruvas fast. Efter detta 
monterar man isoleringen runt tanken. Toppen av isoleringen sätts på sist för att fixera de 
andra delarna. För närmare förklaring se stycke 2.2. 
 
Uppgiften är att kunna lösa detta på ett bättre sätt, till exempel med att kunna montera 
isoleringen innan man monterar tanken. Detta gör att en bättre arbetshöjd kan uppnås och då 
minskas risken för arbetsskador. Jag skall även undersöka om man kan dela upp monteringen. 
Det finns önskemål om att monteringen av tanken sker vid en eller två stationer och att man 
har montering av isolering vid en separat station. 

2.2 Montageplats 
Montageplatsen består huvudsakligen av tre detaljer som skall sammanföras i monteringen. 
Det är underdel med underredet, tank och isolering.  

2.2.1 Underdel 
Underdelen består av en ställning, på vilken tanken skall monteras, och en i mitten sittandes 
pump, som skall sammankopplas med tanken. Underdelen kommer alltid på en vagn för att 
underlätta förflyttning under produktionen. Se figur 2.1. Underredet monteras i 
monteringsstationen. 
 

 
Figur 2. 1 Underdel 
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2.2.2 Tank 
Tanken är av cylindrisk form och skall förvara varmvatten. Den monteras på ställningen på 
underdelen. Se figur 2.2. 
 

 
Figur 2. 2 Tank med lyftanordning 

2.2.3 Isolering 
Isoleringen skall sitta runt omkring vattentanken. Den är utformad av fyra delar, tre till sidorna 
av tanken och en till toppen. Det är nödvändigt att isoleringen till sidorna är tredelad, eftersom 
det sitter rör och olika kopplingar på tanken, som isoleringen ska kunna sitta runt eller komma 
i mellan. Toppen av isoleringen skall pressa samman sidorna. Se figur 2.3. 
 

 
Figur 2. 3 Färdigmonterad med isolering 
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2.3 Layout 
I dag sker monteringen vid tre likadana stationer. Montaget förs genom produktionens olika 
stationer. Stationernas placering gör att montaget förs i ett sicksackmönster genom lokalen 
vilket förlänger transportssträckorna. Se dagens layout i figur 2.4. 

 
Figur 2. 4 Dagens layout.
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3 Metod 
3.1 Arbetsgång 
För att få förståelse i problemställningen började jag med att besöka företaget. Där studerade 
jag hur monteringen sker och diskuterade med personal och handledare om vad de ansåg att 
det finns för problem. Nästa steg var att dokumentera deras önskemål. Därefter delades arbetet 
upp i mindre avsnitt. Förslag till realistiska lösningar och vad som krävs för att dessa ska 
kunna genomföras togs fram.  
Nästa steg var att ta reda på tekniska lösningar på lyftanordningar som finns på marknaden i 
dag och om det finns någon som kan anpassas till vårt problem. Eftersom någon form av 
lyftanordning var med i alla lösningar, bestämde jag mig för att närmare studera vilka regler 
som finns angående säkerheten vid lyft.  
I samband med de olika lösningarna försökte jag finna ett sätt att få ett bra flöde genom 
lokalen. Detta är ett önskemål från företaget i mån om tid. Efter detta granskades de idéer som 
bäst passade kraven. Det som tittades efter var bl.a. en hög flexibilitet och låga kostnader. 
Eftersom IVT är ett växande företag sker förändringar hela tiden så lösningarna måste vara 
flyttningsbara på ett smidigt sätt. Dessa rekommenderades sedan för företaget. 

3.2 Metodkritik 
Det kan finnas bättre lösningar på problemen än de jag presenterar i rapporten. Jag har fått 
jobba utifrån de kriterier som har givits mig och detta kan vara begränsande. Nedanför 
presenterar jag de problem som finns i dag och som skall åtgärdas och de kriterier som har 
givits mig. 
 
Här är de problem som finns i dag: 
 
     1. Toppen på isoleringen klämmer fast sidorna på isoleringen och det är väldigt små  
         marginaler vilket leder till att det är svårt att få dit toppen. 
     2. Det blir väldigt högt när man skall placera dit toppen på isoleringen och man får  
         klättra på arbetsställningen för att nå och man måste jobba med armarna högt  
         över huvudet. 
     3. Flödet i lokalen kan vara bättre så att man minskar kostnaderna.  
 
Här är de kriterier som givits mig för att lösa uppgiften: 
 

1. Lösningarna får inte bli för dyra. 
2. Lösningarna skall vara så flexibla som möjligt. 
3. Lösningarna har en begränsad yta att vara på.  
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4 Problemgranskning 
4.1 Problemspecifikation 
Placeringen av isoleringens topp är komplicerad och har en stor arbetsskaderisk, eftersom man 
måste klättra på underdelen för att nå upp. Det finns då risk att man kan faller ner. Det är även 
slitsamt för kroppen, då man måste arbeta med armarna över huvudet. Önskemålet är att slippa 
klättra på monteringsställningen för att montera toppisoleringen och att det skall gå lättare att 
appliceras toppen av isoleringen på tanken.  

4.2 Problemområden  
Tankarnas placering på lastpallarna och tankarnas fästanordning är begränsande faktorer.  

4.2.1 Placering på pallen 
Tankarna anländer på olika utformade pallar och är därför placerade på olika avstånd från 
varandra. Detta leder till att tankarna är ibland placerade väldigt tätt inpå varandra. Det gör att 
lyftanordningen måste kunna appliceras om tanken även när det är väldigt lite utrymme runt 
om tanken. Detta komplicerar utformningen av lyftanordningen. 

4.2.2 Tankens fästanordning 
För att montera fast tanken på underredet finns två stag med två hål i varje. Se figur 7.1. Dessa 
täcks av isoleringen och därför bör monteringen av tanken ske innan isoleringen appliceras 
eller fästanordningen ändras. Fästhålen är det samma som håller tanken på plats på lastpallen. 
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5 Informationsinhämtning  
Genom att prata med Carl-Johan Andersson och de andra anställda på företaget har uppslag till 
flera idéer fåtts fram. Carl-Johan föreslog att det skall vara bra att ha två stationer för 
montering av tank och en för montering av isolering, vilket anses vara ett intressant förslag. 
Genom mycket sökning på internet efter användbara lösningar, kom det fram att man måste 
använda sig av någon form av lyftanordning för att lösa problemet. Matz Lenner gav tips om 
att undersöka vilka regler som finns i maskindirektivet, se Arbetsmiljöverket (AFS 1993:10), 
för bland annat olika lyftanordningar.  
De regler som gäller för personlyftar enligt maskindirektivet är: 
 
1. Bordet måste ha en begränsad lyftmöjlighet på högst 3 m. 
2. Det måste vara stabilt så att det inte kan välta. 
3. Ytan måste vara halkskyddad. 
4. Det skall inte kunna stå fler personer på bordet än vad maxvikten tillåter. 
 
Personlyftar är de lyftar som har de största kraven på sig. Bloms AB är ett företag som har bra 
lyftanordningar som skulle kunna tillämpas på det givna problemet. Efter att ha fått tillgång till 
deras katalog kunde jag titta vidare på deras lyftanordningar för att få förslag till lösningar. 
Även företaget Marco AB gav intressanta uppslag, till exempel skulle man kunna använda sig 
av snurrbord. 
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6 Teoretiska lösningar
6.1 Förslag 
Genom sökning på nätet och diskussion med personalen på IVT har jag fått uppslag till en 
massa idéer som skulle kunna vara en lösning på problemen. Vissa idéer som kommit fram har 
jag direkt sorterats bort eftersom jag redan här kan se att de inte är en bra lösning för IVT. Att 
använda sig av ett stort plattformssystem är en av de idéer som tagits bort direkt eftersom det 
skulle bli mycket för dyrt och är väldigt ytkrävande. De förslag på lösningar till de problem 
som presenterats tidigare (presenteras nedanför) är separata lösningar och behöver därför inte 
har något med varandra att göra. En större utvärdering av lösningsförslagens för- och 
nackdelar presenteras i kapitel 7.  
 
Förslag: 
1. Modifiera utformningen på isoleringen. 
2. Sänka ner tanken i golvet så att man får rätt arbetshöjd. 
3. Höja montören till rätt arbetshöjd. 
4. Montering av isolering vid en egen station innan tanken är monterad. 
5. Montering av isolering vid en egen station efter att tanken är monterad. 
6. Layoutförändring så ett rakare flöde skapas. 

6.1.1 Utformning av isolering 
Isoleringen till värmepumparna består av flera delar: toppen på isolering och sidorna på 
isoleringen. I dag så har man en liten fals på de olika delarna så att toppen av isoleringen löper 
utanför sidorna av isoleringen så att man kan hålla fast sidorna av isoleringen med toppen. Om 
man låter sidorna löpa utanför toppen kan denna monteras innan tanken lyfts upp och man 
slipper att klättra så mycket. Se figur 6.1. Det enda som skulle krävas är att man har ett litet 
trappsteg på sidan av monteringsplatsen. Då når man att sätta dit en koppling som även 
monteras dit, utan att få dåliga arbetsställningar. 

 
Figur 6. 1 Utformningsförslag för isoleringen 

6.1.2 Sänka ner tanken i golvet 
Genom att göra hål i golvet kan man använda sig av ett lyftbord som kan både höja och sänka 
arbetsobjektet. Detta gör att man slipper ytkrävande anordningar som är i vägen för 
monteringen. 

13. 
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6.1.3 Höja montör 
Genom att höja upp montören, istället för att sänka ner arbetsobjektet, slipper man att göra hål 
i golvet. 

6.1.4 Montering vid egen station innan behållaren är monterad 
Om man isolerar innan man monterar dit behållaren kan man lyfta upp den på ett justerbart 
bord och uppnå den rätta arbetshöjden. Bordet kan ha en roterande skiva för bättre åtkomst. 
Efter att isoleringen är på plats kan man lyfta upp den på vagnen.  

6.1.5 Montering av isolering vid egen station efter att tanken är monterad 
Genom att montera isoleringen vid en egen station, slipper man tänka på att det måste finnas 
plats för de andra monteringarna, till exempel när man ska koppla samman tanken med 
pumpen.  

6.1.6 Layoutförändringar för ett rakare flöde 
Genom att flytta upp monteringen av vattentanken och isoleringen till där köldmedels- 
påfyllning och teststationerna är, får man ett rakare flöde. 
 

14. 
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7 Utvärdering av lösningar  
7.1 Utvärderingar av lösningar 
I detta avsnitt behandlas de olika lösningsförslagens eventuella för- och nackdelar. 

7.1.1 Utformning av isolering 
Om man ska ändra konstruktionen finns det vissa för- och nackdelar. Fördelen med att ändra 
utformningen av isoleringen, se figur 6.1 , är att det blir enklare att applicera toppen av 
isoleringen. Toppen kan då läggas på plats innan man lyfter upp tanken och då slipper man 
klättra på arbetsställningen. Nackdelen är att toppen av isoleringen inte kan användas till att 
hålla fast sidorna av isoleringen. Detta går att lösa genom att sätta dit några extra bitar av en 
tejp, som redan används vid monteringen, för att hålla sidorna av isoleringen på plats. Detta 
blir dock kostsammare i längden eftersom det går åt mera tejp. Det finns även en viss risk för 
värmeförlust, men den anser jag vara försumbar eftersom isoleringen inte ändrar tjocklek. Om 
man skall konstruera om isoleringen skall detta ske i samband med utbyte av pressverktyget, 
som man regelbundet måste bytas ut på grund av slitage. Eftersom konstruktörerna på 
företaget nyligen har genomfört ändringar på isoleringen, genom att fräsa ut lite mer i toppen 
av isoleringen för att förenkla arbetet vid monteringen, är de inte så intresserade av att göra 
ytterligare ändringar på isoleringen. Den nya isoleringen har inte kommit hem än och är 
därmed inte testad, så det återstår att se om det kommer att fungera. Nytt är att urfräsningen i 
toppen är lite större så att toppen av isoleringen inte skall sitta så tajt. Detta är tänkt att 
underlätta monteringen av isoleringen. Fördelen med mitt förslag är att isoleringen behåller sin 
ursprungliga tjocklek, vilket den inte kommer att göra med konstruktörernas nya urfräsning. 

7.1.2 Sänka ner tanken i golvet 
För att kunna sänka vattentanken måste man göra en grop i golvet. I gropen sänks 
arbetsobjektet ner så att montören kan stå på golvet och ändå få rätt arbetshöjd. En fördel är att 
man får rätt arbetshöjd, oberoende på hur kort/lång man är. Denna lösning medför ingen extra 
utrustning runt monteringsstationen som kan vara i vägen för själva monteringen. Nackdelen 
med förslaget är att företaget expanderar och därför sker en konstant förändring av fabriken. 
Därför kan det vara icke önskvärt att behöva göra gropar i golvet som sedan kanske snart 
måste fyllas igen och göras om på en ny plats. Om IVT bestämmer sig för att man inte behöver 
flytta monteringsstationerna anser jag detta kunna vara en bra lösning. 

7.1.3 Höja montör 
Genom att höja montören med hjälp av en lyftanordning slipper man förstöra golvet och ändå 
få den önskade arbetshöjden. Problemet är att det är svårt att anpassa sådana lyftan- ordningar 
till de befintliga monteringsplatserna. De tar stor plats och oftast finns det krav på olika räcken 
runt lyftanordningen, som gör att de är i vägen för själva monteringen. Då lyfthöjden inte 
behöver vara stor kan man eventuellt välja att använda en lyftanordning utan räcken. Vilket 
leder till att lyfthöjden är begränsad, se kapitel 5 för kravspecifikation på personlyftar. 

7.1.4 Montering vid egen station innan tanken är monterad 
Om man skall montera isoleringen innan vattentanken monteras uppstår vissa problem. Ett av 
dem är att infästningen till behållaren döljs av isoleringen. En omkonstruktion av tankens 
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fästen måste utföras. Genom att förlänga infästningen med 70 mm och flytta hålen med lika 
mycket, kan man lösa detta problem. Se figur 7.1. Ett ytterligare problem är att de befintliga 
lyftanordningarna måste konstrueras om. Enligt Carl-Johan Andersson har man tidigare 
försökt med andra lösningar på lyftanordningen, som att använda sig av sugpropp, men detta 
resulterade i att man tappade ett antal tankar. I dag ser lyftanordningen ut som en klo med fyra 
ben. Se figur 7.2. De öppnas och stängs med hjälp av en kolv. För att man skall få bästa 
gripförmåga är benen i en vinkelrät linje med kolven vid stängningsläget. Annars finns det risk 
att lyftningsanordningen inte orkar greppa ordentligt och att man tappar tanken. Det är svårt att 
hitta andra lösningar till lyftproblemet, eftersom isoleringen ligger som ett hölje runt tanken 
och inte får skadas. Genom att förlänga kolven som sitter längst upp med ca 70 mm uppnår 
man samma gripförmåga med isoleringen monterad som vid dagens lyft. Den andra delen som 
måste konstrueras om sitter längst ner på benen. Där sitter en krok fastsvetsat för att få 
stadigare grepp kring vattentankens bottenkant. Se figur 7.1 och figur 7.2. Eftersom 
isoleringens tjocklek är 34 mm måste krokarna förlängas. Genom att förlänga krokarna med 35 
mm går det att greppa kring tankens bottenkant, med isoleringen monterad, på ett bra sätt. Se 
figur 7.1. Svårigheten som uppstår är att man måste kunna lyfta upp tanken utan isoleringen 
och sedan kunna lyfta ner tanken med isoleringen monterad. Kolven längst upp måste vara av 
samma längd som den är nu för att kunna lyfta enbart tanken, utan att få sneda vinklar på 
benen vilket försämrar greppningsförmågan. Dock måste kolven vara förlängd för att kunna 
lyfta med isoleringen monterad. Detta kan göras genom att ha en ställbar kolv längst upp som 
har tre till fyra lägen. Kolvens längd kan ändras med en kontrollanordning. Man vill ha ett läge 
där gripdonet är stängt och endast greppar tanken, ett annat där gripdonet är stängt och greppar 
med isolering monterad och ytterligare ett eller två öppna lägen. Om man gör dessa 
förändringar på den befintliga lyftanordningen kan man montera isoleringen innan tanken är 
monterad. Om man placera ett höj- och sänkbart arbetsbord som bara används för monteringen 
av isoleringen vid varje befintlig monteringsstation, kan man få mycket bättre arbetshöjder. 
För vidareutveckling av lyftanordningar till denna lösning se stycke 7.2. 

 
Figur 7. 1 Idéskisser 
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Figur 7. 2 Lyftanordning 

7.1.5.1 Montering av isolering vid egen station efter att tanken är monterad 
Med en egen station för monteringen av isoleringen slipper man att tänka på tidigare 
monteringar som kan medföra komplikationer och man behöver heller inte konstruera om 
lyftanordningen. Ett problem är att eventuella lyftanordningar för montering av isoleringen 
kan vara i vägen för de andra monteringarna som sker vid den befintliga stationen. Det som 
kan bli ett problem är att om man skall ha en monteringsstation för isoleringen måste man 
använda någon form av personlyft. Detta gör att denna station eventuellt kräver en lite större 
golvyta än tidigare. Eftersom det finns tillgång till extra utrymme i lokalen genom ett litet rum 
som inte utnyttjas till fullo i dag anses detta inte vara något problem. Väggarna ska rivas ner så 
att rummet blir en del av den större lokalen. Detta utrymme får användas till nya idéer, se 
figur 7.3. Därför tycker jag att det här förslaget kan vara en bra lösning. För vidareutveckling 
se stycke 7.2 om olika lyftanordningar. 
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Figur 7. 3 Extrarum som skall bort 

7.1.5.2 En isoleringsstation och två underdelsstationer 
I dag används tre identiska stationer, där all montering sker vid en och samma station. Om 
man delar upp arbetet så att man får två stationer för montering av vattentank och en station 
för montering av isoleringen, så slipper man att riskera att eventuella lösningar för montering 
av isoleringen är i vägen för resten av monteringarna. Detta gör att man inte får fler 
monteringsstationer än vad man redan har och att man kan behålla två av stationerna nästan 
identiska med hur de ser ut i dag. Det leder till att man minskar kostnaderna för eventuella 
förändringar av monteringsplatserna, eftersom förändringen bara behöver ske vid en av 
stationerna. Tanken och underredet tar lite längre tid att montera än isoleringen så därför anses 
denna lösningen ha en bra balans så att man inte får någon flaskhals. 

7.1.6 Layoutförändringar för ett rakare flöde 
Genom att föra produkten fram och tillbaka genom lokalen ökar produktens 
tillverkningskostnader, eftersom transporttiden genom produktionen blir längre. För att minska 
transporttiderna mellan olika produktionsenheter i fabriken, och därmed minska kostnaderna, 
vill man få ett så rakt flöde som möjligt med korta sträckor mellan stationerna. Genom att 
flytta smådelslagret där man förvarar diverse skruvar och muttrar till det vänstra övre hörnet, 
eftersom det är dessa stationer som använder lagret mest, minskas hämtningssträckan för 
lagerdelarna. Flyttar man upp monteringen av vattentankar och isoleringen skapar man ett 
rakare flöde som bidrar till minskade transportsträckor och därmed minskade kostnader, för att 
se hur dagens flöde går genom lokalen se pilarna i figur 2.4. Man måste därigenom placera om 
teststationerna och påfyllningen av köldmedlet och genom att placera dem längst vid den 
högra väggen får man ett rakare flöde runt lokalen där transportssträckorna mellan stationerna 
minskar, för att följa den nya flödesgången se pilarna i figur 7.4. Ställer man avfalls-
containrarna där monteringsstationerna brukar vara får de en central plats där alla kan nå dem 
smidigt. Följer man förslaget i 7.1.5.2, där man använder sig av två monteringsstationer för 
montering av tank och en station för montering av isolering så ser layouten ut som figur 7.4. 
För dagens layout se figur 2.4. Detta skapar ett bra flöde som gör att transportsträckorna 
minskar mellan stationerna och därmed kostar mindre. 
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Figur 7. 4 Layoutförändringar för bättre flöde. 

7.2 Lyftanordningar  
Jag har tittat en del på lyftbord och kommit fram till att om man använder sig av ett singel 
saxigt lyftbord med en vridbar rundskiva, så slipper man röra sig runt bordet. Se figur 7.5.  

 
Figur 7. 5 Singel saxigt lyftbord med rundskiva från Marco. 

Eftersom rundskivan är vridbar har montören tillgänglighet runt hela monteringen utan att 
behöva ha tillgänglighet runt hela lyftbordet. Detta gör att man har större möjlighet att placera 
bordet eftersom man bara behöver åtkomst från en sida. Detta är en bra lösning om man vill 
montera isoleringen på tanken innan man monterar tanken på underredet. Jag har även 
undersökt möjligheten till att använda sig av lyftbord för att kunna höja montören. Det som 
verkade passa bäst var personlyftar hos Bloms AB. De har en höjdintervall på 50-250 mm eller 
165-655 mm. Se figur 7.6 och figur 7.7. 
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Figur 7. 6 Personlyft med ett höjdintervall på 50-250 mm. 

 
Figur 7. 7 Personlyft med ett höjdintervall på 165-665 mm. 

Personlyften i figur 7.6 skulle kunna användas till de befintliga stationerna för att höja 
montören och vid en egen station för montering av isolering. Fördelen är att den inte tar stor 
plats. Personlyften i figur 7.7 kan användas till förslaget där man har en separat 
monteringsstation för isoleringen. Fördelen med denna personlyft är att den har ett stort 
höjdintervall.  
Nackdelen med personlyften i figur 7.7 kan vara att den inte har tillräckligt stort höjdintervall 
och nackdelan med personlyften i figur 7.7 är att räckena kan vara i vägen. Efter diskussion 
med Torbjörn Friberg visade det sig att personlyften i figur 7.6 går att få även med ett 
höjdintervall på 50-350 mm eller 50-450 mm vilket gör den till ett väldigt bra alternativ. 
Bloms är också öppna för specialbeställningar om man vill ha något speciellt mått, de har olika 
tillbehör till lyftborden. För prisuppgifter på lyftanordningar och tillbehör se B-1.  
Eftersom det redan finns bra lösningar på olika lyftanordningarna som kan användas för att 
lösa monteringsproblemen har jag inte gått djupare in på de regler som gäller för person-lyftar 
som presenterades i kapitel 5, de är redan kontrollerade och godkända i Sverige. Jag tycker 
dock att det kan vara bra att veta vad det är för regler som gäller. 
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7.3 Kostnadsdiskussion och sammanfattning av utvärdering av 
lösningar  
De önskemål som IVT har satt är att lösningen på problemet skall vara billig, flexibel och ta så 
lite plats som möjligt. Den skall även förenkla monteringen på bästa sätt. Efter utvärdering av 
de olika lösningarna med avseende på dessa önskemål anser jag att lösningen på problemen 
som beskrivs i denna rapport är två stationer för montering av tank och underrede och en 
station för montering av isolering. Monteringen av isoleringen sker efter att vattentanken har 
monterats. Genom att använda detta förslag slipper man konstruera om lyftanordningen. Det 
behövs heller ingen personlyft till stationerna för montering av vattentank och underrede. 
Detta gör att det är stor åtkomst runt dessa monteringsplatser så att det är lätt att montera. Till 
stationen för montering av isoleringen rekommenderas personlyften i figur 7.6, denna ger en 
bra åtkomst runt monteringsobjektet. Genom att använda detta förslag får man en bra 
arbetshöjd som gör att det blir lättare att montera isoleringen. Eftersom man redan har 
konstruerat om isoleringens topp anses detta underlätta monteringen ytterligare. Fördelen med 
det valda förslaget är att endast en investering behövs. Det är en personlyft. Kostnaden ligger 
mellan 10 000-12 000 kr beroende på vilken storlek och höjdintervall man vill ha. Kostnaderna 
på samtliga lösningarna som fallit bort anses i längden bli högre, till exempel ett singel saxigt 
bord som det skulle krävas tre stycken av kostar ca 15 000 kr styck och då tillkommer mellan 
4900-6300 kr styck för rundskivorna, se B-1. 
För att förbättra flödet och minska transporttiderna mellan stationerna i fabriken 
rekommenderas förslaget i stycke 7.1.6. De tre monteringsstationerna som skall modifieras 
flyttas då upp i lokalen och teststationerna och påfyllningen av köldmedlet flyttas mot den 
högra väggen så att ett rakare flöde och minskade transportsträckor ges. För att se hela 
förslaget på layoutförändringarna så att man skall kunna få en förbättring av flödet, se 
figur 7.4.  
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8 Lösningsförslag 
Montageplatserna har två stationer för montering av vattentank och underrede och en station 
för montering av isolering. Vattentanks- och underredslagren är lättåtkomligt placerade för de 
två monteringsstationerna. Monteringsstationerna för montering av tank och underrede ser ut 
som dagens monteringsstationer. Isoleringslagret är placerat lättåtkomligt för 
monteringsstationen av isoleringen. Montageplatserna är också uppflyttade i ett rakare flöde, 
se layouten i figur 7.4. Stationen för montering av isoleringen har nu en lyftanordning enligt 
figur 7.6 och är placerad mellan isoleringslagret och där själva monteringen sker. 
Lyftanordningen placeras där för att inte vara i vägen för inkörningen av vagnen som 
monteringen sker på och för att lättare kunna nå isoleringen. Vagnen kommer från tidigare 
monteringsstationer enligt pilarna i figur 7.4 vilket är på motsatt sida av montageplatsen sett 
från isoleringslagret. Till varje station finns det en arbetsbänk, se figur 2.1. På den arbetsbänk 
som tillhör monteringsstationen där isoleringen monteras är överflödiga attiraljer, som endast 
används vid de två andra stationerna, nu bortplockade; så att det istället finns utrymme för att 
stapla isolering där.  Då slipper man att gå upp och ner på lyftanordningen för att hämta ny 
isolering så ofta. Vid montageplatsen för montering av isolering är lyftanordningen till 
tankarna bortplockad. Lyftanordningen kan man ha som reserv till de två stationerna som 
monterar tank och underrede. 
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9 Resultatdiskussion 
Monteringsproblemet skulle kunna lösas på andra sätt än de som finns med här men eftersom 
det finns önskemål på att hålla ner kostnaderna så har dessa inte tagits med i rapporten. Det är 
också så att när man samlar information för att kunna lösa problemen är det lätt att missa 
något. Det kan ha kommit ut andra bra idéer som skulle kunna tillämpas till en bra lösning. Det 
är inte säkert de har publicerats än eller så kan jag ha missat dem. Dagens informationsflöde är 
så stort så att det är svårt att samla in all information. Efter att ha följt de olika kriterierna som 
satts upp av företaget tycker jag att mina lösningar är väldigt bra och har en hög trovärdighet. 
Man måste dock tänka på att skall omstrukturering ske i fabriken inom en snar framtid så är 
det inte lönsamt att göra vissa förändringar, förslaget som leder till förbättrat flöde är en sådan 
förändring. Det kostar pengar att strukturera om lokalen och är förändringen inte på längre sikt 
är den inte lönsam. 
 

25. 



 

26. 



 

Källförteckning 
Muntliga källor 
Matz Lenner, universitetslektor, IKP, LiTH 
Carl-Johan Andersson, produktionstekniker, IVT Industrier AB 
Torbjörn Friberg, försäljningschef på Bloms AB 
Personalen som jobbar i monteringsstationerna för montering av tank och isolering, IVT 
Industrier AB  
 
Internetkällor 
Följande hemsidor besöktes under perioden 2005-05-10 och 2006-03-10. 
 
AFS 1993:10. (1993) Maskiner och vissa andra tekniska anordningar.  
                                      (www.av.se/dokument/afs/afs1993_10.pdf) 
IVT Industrier AB        (www.ivt.se) 
Bloms AB                     (www.bloms.com)  
Marco AB                     ( www.Marco.se) 

27. 

http://www.av.se/dokument/afs/afs1993_10.pdf
http://www.bloms.com/
http://www.marco.se/


 

28. 



 

Bilageförteckning 
Bilaga 1. Prisförslag på lyftbord och olika tillbehör 
 

Figurförteckning 
Figur 2. 1 Underdel ................................................................................................................3 
Figur 2. 2 Tank med lyftanordning .........................................................................................4 
Figur 2. 3 Färdigmonterad med isolering ..............................................................................4 
Figur 2. 4 Dagens layout. .......................................................................................................5 
 
Figur 6. 1 Utformningsförslag för isoleringen .....................................................................13 
 
Figur 7. 1 Idéskisser ............................................................................................................ 16 
Figur 7. 2 Lyftanordning ..................................................................................................... 17 
Figur 7. 3 Extrarum som skall bort ..................................................................................... 18 
Figur 7. 4 Layoutförändringar för bättre flöde. .................................................................. 19 
Figur 7. 5 Singel saxigt lyftbord med rundskiva från Marco. ............................................. 19 
Figur 7. 6 Personlyft med ett höjdintervall på 50-250 mm. ................................................ 20 
Figur 7. 7 Personlyft med ett höjdintervall på 165-665 mm. .............................................. 20 

29. 



 

30. 



Bilaga 1 

Prisförslag på lyftbord och olika tillbehör 
 
Artikel Företag Artikelnr Höjdintervall storlek Pris 
Personlyft 750*750 
mm figur 7.5 

Bloms 
AB 

BL-5278-001 50-250 mm  Ca 10 000 
kr 

Personlyft 750*1000 
mm se figur 7.5 

Bloms 
AB 

BL-5278-010 50-250 mm  Ca 11 000 
kr 

Personlyft figur 7.5 Bloms 
AB 

 50-350 mm  580 kr mer 

Personlyft figur 7.5 Bloms 
AB 

 50-450 mm  1000 kr 
mer 

Personlyft figur 7.6 Bloms 
AB 

Bl-5346-100 165-655 mm  Offerteras 

Rundbord till lyftbord 
1000 kg figur 7.4 

Marco Nr 5 tillbehör  Ø 900 mm Ca 7500 kr 

Rundbord till lyftbord 
1000 kg se figur 7.3 

Bloms 
AB 

EL-33259  Ø 750 mm 4900 kr 

Rundbord till lyftbord 
2000 kg se figur 7.4 

Bloms 
AB 

EL-33260  Ø 850 mm 5900 kr 

Rundbord till lyftbord 
2000 kg se figur 7.4 

Bloms 
AB 

EL-33260  Ø 1150 
mm 

6300 kr 

Grindar till ett en 
saxigt lyftbord 

Marco Nr 11 
tillbehör 

  5000 kr 

Singel saxigt lyftbord Marco    Ca 15 000 
kr 
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Sammanfattning 
 
Ett problem som finns i dag på IVT industrier är monteringen av isoleringen på vattentankarna. När isoleringen 
skall monteras på tanken blir det väldigt högt, så man måste klättra på ställningen som tanken är monterad på. 
Detta ökar risken för arbetsskador, då man skulle kunna ramla ner. Det är även väldigt slitsamt för axlarna 
eftersom man måste jobba med armarna högt över huvudet. Vidare är det väldigt svårt att få dit isoleringen, 
detta gör att man får trycka ihop taket på isoleringen med sidorna på isoleringen, vilket är väldigt slitsamt för 
kroppen. Syftet med examensarbetet har varit att utforma en arbetsmetod som ger en bättre arbetsställning och 
att dessutom förbättra flödet genom lokalen.  
 
Rapporten är indelad i: problemgranskning, teoretiska lösningar, utvärdering av lösningarna och utforskning av 
redskap. Förslagen till varje lösning motiveras med för- och nackdelar. Därefter redovisas det alternativ som 
anses komma att fungera bäst på IVT industrier.  
 
Efter att ha undersökt olika lösningar på dessa problem har jag funnit att den bästa lösningen är att ha en 
separat monteringsstation för isoleringen efter det att tanken monterats på underdelen. Genom att använda en 
personlyft kan man montera isoleringen utan att behöva klättra på monteringsställningen. Kroppen får en bättre 
arbetsställning eftersom man slipper att jobba med armarna högt. Detta är vad som kommer att rekommenderas 
till IVT industrier AB. Genom att flytta upp monteringsstationerna och flytta teststationerna och påfyllning av 
köldmedlet till den högra väggen får man ett bättre flöde genom lokalen. 
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