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Sammanfattning 

Syftet med arbetet på SSAB Tunnplåt i Borlänge var främst att undersöka och redogöra för 

reservdelars situation i befintliga förrådslokalerna inom verksamhetsområdet. Även nya lokaler 

som skulle kunna fungera som förrådslokaler och dess lagringsmöjligheter utgjorde en viktig del 

i undersökningen. Detta för en utvecklad lagring av reservdelar. Dessutom granskades 

marknadens möjligheter med avseende på lagring för artiklar i olika utformning. Arbetet 

utmynnade i förslag till förbättringsåtgärder som är av betydelse för verksamhetens utveckling 

kring lagring och hantering av reservdelar. Detta på grund av att utformningen och hanteringen i 

befintliga förrådslokaler inte upplevs som tillfredställande med avseende på reservdelarnas 

karakteristiska samt att antalet lagerplatser är för få i förhållande till det egentliga behovet. De 

tillvägagångssätt som användes för att uppfylla arbetets mål var främst en större kartläggning 

med insamling av vitala data. Kartläggningen bestod av intervjuer med inblandade parter, både 

interna och externa, för en så omfattande bild av problemen som möjligt. Vidare utfördes en 

litteraturundersökning för att urskilja möjliga handlingsalternativ för arbetet samt egna studier av 

befintliga och nya förrådslokaler. Därutöver undersöktes marknadens erbjudanden för 

förbättrade förhållanden i förrådslokaler. En klar bild av SSAB Tunnplåts interna logistik och 

lageraktiviteter för reservdelar har erhållits under arbetets gång. Utifrån den bilden dras slut-

satsen att arbetet i och kring förrådslokaler kan effektiviseras samt att SSAB Tunnplåt skulle 

kunna göra insatser i förrådslokalerna för bättre utnyttjande av den tillgängliga golvytan. Ett 

antal förbättringsförslag för respektive studerad förrådslokal samt reservdelshanteringen i stort 

har framtagits inom problembildens avgränsning. Dessa förslag innehåller bland annat 

presentationer för förbättrad utformning i studerade förrådslokaler för fler tillgängliga lager-

platser och hanteringsutrustning som kan behövas. Dessutom innehåller förslagen utökad 

skrothantering såväl som utökningar i underhållssystemet som skulle stödja aktiviteter i 

reservdelshanteringen i större utsträckning.  
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Summary 

The purpose of this assignment at SSAB Tunnplåt in Borlänge was mainly to investigate and 

describe the circumstances for the spare parts stored in storage facilities within the area of 

operation. Even new facilities which could serve as storage rooms and their opportunities for 

storing spare parts were an important part of the investigation. This because of the need for 

improved storing of spare parts. Furthermore, market offers where reviewed for storage of spare 

parts in more tailored designs. The work will culminate in proposals for improvement which is 

of importance for the development surrounding the storage and handling of spare parts. This is 

since the design and management of existing storage facilities is not perceived as satisfactory 

with regards to spare parts characteristics. Moreover, the amount of stock locations is too few in 

relation to the actual need. The approach used to achieve objectives of the work was an advanced 

mapping for collection of vital data. The mapping consisted of interviews with involved parties, 

both internal and external, for the most comprehensive picture of the problems as possible. In 

addition, a literature survey was conducted to identify possible options for the objectives of the 

work as well as a personal study of existing and new storage facilities. Furthermore, the market 

offers for improved conditions in storage rooms were examined. A clear picture of internal 

logistics and warehouse activities for spare parts at SSAB Tunnplåt has been obtained during this 

work. From this picture, it is concluded that work in and around storage facilities can be made 

more efficient. SSAB Tunnplåt should additionally make efforts in the storage facilities for 

better use of the available storage space. A number of proposals for improvement for each 

studied storage facility and spare parts management in general have been conducted. These 

proposals for improvement include presentations to improve the design of the studied storage 

facilities towards enabling more stock locations. The proposals also include additional 

equipment for handling spare parts, scrap handling, as well as expansions of the maintenance 

system which supports activities in the spare parts management. 
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Sammanfattning 
Syftet med arbetet på SSAB Tunnplåt i Borlänge var främst att undersöka och redogöra för 

reservdelars situation i befintliga förrådslokalerna inom verksamhetsområdet. Även nya 

lokaler som skulle kunna fungera som förrådslokaler och dess lagringsmöjligheter utgjorde en 

viktig del i undersökningen. Detta för en utvecklad lagring av reservdelar. Dessutom 

granskades marknadens möjligheter med avseende på lagring för artiklar i olika utformning. 

Arbetet utmynnade i förslag till förbättringsåtgärder som är av betydelse för verksamhetens 

utveckling kring lagring och hantering av reservdelar. Detta på grund av att utformningen och 

hanteringen i befintliga förrådslokaler inte upplevs som tillfredställande med avseende på 

reservdelarnas karakteristiska samt att antalet lagerplatser är för få i förhållande till det 

egentliga behovet.  

 

De tillvägagångssätt som användes för att uppfylla arbetets mål var främst en större 

kartläggning med insamling av vitala data. Kartläggningen bestod av intervjuer med 

inblandade parter, både interna och externa, för en så omfattande bild av problemen som 

möjligt. Vidare utfördes en litteraturundersökning för att urskilja möjliga handlingsalternativ 

för arbetet samt egna studier av befintliga och nya förrådslokaler. Därutöver undersöktes 

marknadens erbjudanden för förbättrade förhållanden i förrådslokaler.     

 

En klar bild av SSAB Tunnplåts interna logistik och lageraktiviteter för reservdelar har 

erhållits under arbetets gång. Utifrån den bilden dras slutsatsen att arbetet i och kring 

förrådslokaler kan effektiviseras samt att SSAB Tunnplåt skulle kunna göra insatser i 

förrådslokalerna för bättre utnyttjande av den tillgängliga golvytan. Ett antal förbättrings-

förslag för respektive studerad förrådslokal samt reservdelshanteringen i stort har framtagits 

inom problembildens avgränsning. Dessa förslag innehåller bland annat presentationer för 

förbättrad utformning i studerade förrådslokaler för fler tillgängliga lagerplatser och 

hanteringsutrustning. Dessutom innehåller förslagen utökad skrothantering såväl som 

utökningar i underhållssystemet som skulle stödja aktiviteter i reservdelshanteringen i större 

utsträckning.  
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Förord 
Jag vill inleda denna rapport om förrådslokaler och reservdelshanteringen, som är genomförd 

på SSAB Tunnplåt i Borlänge, med att tacka alla personer som hjälpt mig. Främst med att 

utföra den granskning av behovet av förrådslokaler men även att fastställa dessa lokalers olika 

attribut som ligger till grund för rapportens resultat. Ett speciellt tack till mina handledare, 

både från Högskolan Dalarnas och SSAB Tunnplåts sida, för guidningen under arbetets gång. 

Ett stort tack även till all personal på SSAB Tunnplåt i Borlänge som funnits till hands vid 

frågor och funderingar från min sida. Det har varit avgörande för att arbetets fortgång och 

resultat. Sist men inte minst vill jag tacka alla de företag och framför allt de kontaktpersoner 

jag fört samtal med under tiden för marknadsundersökningen i arbetet. Ert samarbete och er 

medverkan i arbetet har verkligen uppskattats!  

 

Examensarbetet på SSAB Tunnplåt i Borlänge, som är en del av det treåriga maskiningenjörs-

programmet Industriell Utveckling och Ledarskap, skrivs som en avslutning på ett projekt-

arbete på SSAB Tunnplåt i Borlänge. Detta projektarbete som behandlat reservdels-

hanteringen med avseende på de förrådslokaler som används för lagring av reservdelar samt 

dessa lokalers utformning med hänsyn till deras olika förutsättningar. Rapportens resultat ska 

ge handledarna på SSAB Tunnplåt åtgärdsförslag på de problemen med lagerföringen av 

reservdelar jag under arbetet har granskat och analyserat.  

 

Examensarbetet sträcker sig från vecka 14 till vecka 23 2009 då resultatet redovisas muntligen 

och skriftligen för berörda intressenter. Intressenter som kommer från både Högskolan 

Dalarna och SSAB Tunnplåt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriel Öberg Bustad 

2009-06-09 

Borlänge
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1 Introduktion  

1.1 Bakgrund 

SSAB Tunnplåt i Borlänge är Nordens största tunnplåtstillverkare och ledande i Europa när 

det gäller utveckling och tillverkning av höghållfasta stål. I Luleå och Oxelösund finns 

koncernens masugnar varifrån man levererar de stålämnen, så kallade slabs, som senare 

bearbetas till tunnplåt i Borlänge. Leverans av stålämnen sker via järnväg till Borlänge. Efter 

uppvärmning i varmvalsverkets stora ugnar valsas det 22 cm tjocka stålämnet ned till 

millimetertunna råband. Stålet säljs som varmvalsade band, formatplåt eller bearbetas 

ytterligare. Från verksområdet i Borlänge går varje dygn 200 järnvägsvagnar och 100 lastbilar 

med tunnplåt till kunder inom främst verkstadsindustrin och byggmaterialbranschen. En av 

SSAB Tunnplåts främsta styrkor är deras höga produktkvalité. Aktiebolaget bildades år 1978 

och SSAB Tunnplåt i Borlänge har i dagsläget omkring 2500 anställda. På 1960-talet var 

antalet anställda omkring 6000 stycken. 

 

På SSAB Tunnplåt i Borlänge ansvarar förrådsavdelningen för alla lagerförda artiklar. Detta 

är oberoende av var dessa artiklar är lagerförda. Finns artiklarna i underhållssystemet STINA, 

vilket alla artiklar ska göra, så ansvaras de för av förrådet. Flera intressenter finns för de 

lagerförda artiklar som ligger på de befintliga förrådslokalerna. Dessa kan vara verkstads-

avdelningen, olika produktionslinjer och de två underhållsavdelningarna VSA och VSD. De 

två samverkande avdelningarna i underhållsarbetet, VSA (”Akuten”) samt VSD (”Driftnära 

underhåll”), arbetar i skift respektive dagtid för att underhålla och åtgärda akuta fel samt att 

förebygga dessa. 

 

På SSAB Tunnplåt i Borlänge sköts en stor del av reservdelshanteringen i underhållssystemet 

STINA. I detta underhållssystem kan man bland annat söka efter reservdelar på befintliga 

lagerplatser och titta på lagersaldon för lagerförda reservdelar. Underhållssystemet STINA 

behandlar en större del av det informationsutbyte som arbetet med underhåll och reservdels-

hanteringen genererar. Underhållssystemet utgör också en förutsättning för att 

kommunikationen mellan avdelningar och funktioner skall fungera väl. Underhållssystemet 

infördes år 2003 på SSAB Tunnplåt i Borlänge. 

1.2 Problemställning 

Den strukturerade lagerhållningen på SSAB Tunnplåt i Borlänge för samtliga reservdelar ut-

formas inte i dagsläget på ett optimalt sätt i de flesta förrådslokaler. Förrådslokaler som inte är 

strukturerade med numrerade och standardiserade lagerplatser kan göra att information 

gällande lagerföringen inte kan föras in i och behandlas av det datorstödda underhållssystemet 

STINA. Detta gör att information kan gå förlorad och bli personberoende i hög grad. De 

systematiserade förrådslokalerna och dess ingående lagerplatser som stöds av underhålls-

systemet upplevs som alltför begränsade i förhållande till det egentliga behovet. Detta medför 

en inkonsekvent lagerhållning där alla artiklar inte behandlas likvärdigt. Endast de artiklar 

som ryms i de systematiserade lagerplatserna lagerförs tillfredställande. Med systematiserade 

lagerplatser menas pallställ och liknande som ger reservdelen en egen lagerplats i förråds-

lokalen. Förrådslokaler utnyttjas i allmänhet heller inte optimalt med hänseende till de 

lagerföringsmetoder som används.  
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Reservdelarna på SSAB Tunnplåt i Borlänge har även vitt skilda egenskaper med avseende på 

storlek, vikt, utseende och livslängd. Detta komplicerar lagerföring och reservdelshantering på 

befintliga förrådslokaler ytterligare då exempelvis standardiserade lagerplatser ibland saknas 

för större såväl som tyngre otympliga reservdelar. Reservdelar med låg omsättningstakt eller 

användningsfrekvens på SSAB Tunnplåt binder mycket kapital vilket kan medföra att 

företagets likvida medel minskar. Detta så mycket att värdeskapande investeringar inte kan 

genomföras i den utsträckning som ibland krävs eller är nödvändigt. De många reservdelar 

som finns hör till olika produktionslinjer på verksamhetsområdet som inte kan ersättas av 

substitut då maskinerna och tillhörande reservdelar i många fall är unika för den specifika 

produktionsanläggningen. Det faktum att reservdelarna i många fall är unika gör att priset på 

dessa ofta är högt.  

1.3 Syfte 

Det huvudsakliga uppdraget består i första hand att undersöka och beskriva situationen i och 

kring de förrådslokaler som redan existerar på SSAB Tunnplåt samt dessa lokalers utformning 

och olika möjligheter till förbättring. Även nya lokaler som kan fungera som förrådslokaler 

och dess lagringsmöjligheter kommer att undersökas i kartläggningen. Denna mer grundliga 

undersökning av rådande förhållanden förväntas senare ge en identifikation om vilka 

möjligheter till lagring som finns eller bör finnas för att optimera lagringen av reservdelar. 

Vidare, för en optimering av lagringen av reservdelar, kommer marknadens alla möjligheter 

studeras med avseende på lagring för artiklar i olika utformning. Dessutom skall arbetet 

utmynna i förslag till förbättringsåtgärder som är av betydelse för verksamhetens utveckling 

kring lagring och hantering av reservdelar i studerade förrådslokaler. 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet med förrådslokaler på SSAB Tunnplåt kommer att behandla intressanta aspekter som 

rör specifika förrådslokaler inom och utanför SSAB Tunnplåts område. Detta inkluderar 

exempelvis lagerföringsmetoder, förrådslayout, arbetsmiljö samt annan utrustning för att 

hantera förrådsförda reservdelar. Frågor som behandlar lagerstyrning, lagersaldo, och 

liknande uppgifter som är mer kopplat till specifika reservdelar kommer inte att hanteras i 

detta arbete. På SSAB Tunnplåt i Borlänge har man så kallade artikelplanerare (beredare) som 

sköter införskaffandet av nya artiklar då saldot har nått sin beställningspunkt i 

underhållssystemet. Detta sköts i nuläget på ett tillfredställande sätt, vilket medför att detta 

arbete inte kommer att beröra den aspekten. Vidare så kommer reservdelarnas egenskaper, 

som storlek och vikt, dock till viss del vara viktigt när utformningen av förrådslokalerna 

utförs. Vald lagerföringsmetod förutsätter bland annat ingående reservdelars storlek och vikt. 

Marknadsknutna frågor som exempelvis diagnoser, prognoser och liknande kommer inte 

heller att hanteras. Vidare hamnar även reservdelar som ligger på Centralförrådet på SSAB 

Tunnplåt utanför detta arbetes avgränsningar. Detta beror på att hanterandet av och strukturen 

kring dessa reservdelar fungerar på ett tillfredställande sätt vid tidpunkten för arbetet. Inte 

heller kommer mindre lokala förrådslokaler behandlas i detta arbete.  

 

Alla förrådslokaler på SSAB Tunnplåt har alltså inte studerats utförligt i denna granskning. 

De förrådslokaler som inte studerats i detta arbete är antingen mindre lokala el- eller 

virkesförråd eller förrådslokaler som SSAB Tunnplåt planerar att flytta eller avveckla. Lokala 

el- och virkesförråd, som endast innehåller små lätthanterliga artiklar, har oftast en ordning 

och struktur som inte upplevs som ett problem. Med lokala förrådslokaler menas lokaler som 

endast innehåller artiklar som utnyttjas i den närliggande produktionen, inga långa transporter 

eller otydlig adressering existerar. Ett fåtal större och tyngre ingående reservdelar betyder 
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förenklad hantering och struktur i förrådslokalen. Således får en liknande granskning över 

dessa mindre lokala samt nedläggningshotade förrådslokaler en ringa betydelse och utelämnas 

i arbetet. En förrådslokal som skulle kunna vara intressant för undersökningen och arbetet 

men som inte ingått är E4:an Bredband. I den förrådslokalen behandlas i dagsläget omkring 

ett trettiotal reservdelar. Denna förrådslokal kommer troligtvis att avvecklas inom en snar 

framtid då en bassäng för en kylsträcka kommer att placeras i lokalen. I bilaga A avses 

rödmarkerade förrådslokaler med gråa rader som sådana förrådslokaler. Avslutningsvis 

innefattar arbetet ingen orientering i olika datasystem för lager- och/eller förrådslokaler. Det 

beror på att underhållssystemet på SSAB Tunnplåt, som kallas STINA, inte upplevs som ett 

problem. Nyligen har även uppdateringar på SSAB Tunnplåt gjorts för att arbetet i underhålls-

systemet ska underlättas, flera avdelningar kommer numera att arbeta i samma standard. Det 

är inte underhållssystemet utan mer det bidrag av information till underhållssystemet som är 

bristfälligt.  

 

Förväntningen är att arbetet med förrådslokaler på SSAB Tunnplåt kommer att resultera i 

bättre hantering och lagring av reservdelar tack vare dessa frågor som är mer knutna till 

förrådslokalernas form och utrustning, inte i så hög grad reservdelars olika karakteristiska. En 

tanke skall också förläggas på att arbetet inte tar avsevärd hänsyn till andra processer på 

SSAB Tunnplåt.     

1.5 Arbetssätt 

Arbetet med förrådslokaler på SSAB Tunnplåt kan uppdelas i tre större block.  

 Kartläggningsblocket 

 Analysblocket 

 Förslagsblocket 

Det första av dessa tre block är kartläggningsblocket. Inom detta första block kommer 

förrådslokaler på SSAB Tunnplåt att undersökas och granskas. Studier av förrådslokaler 

kommer inom detta block att kombineras med en litteraturundersökning för en fördjupad 

kunskap om ämnet samt personliga intervjuer och möten med personal på SSAB Tunnplåt i 

Borlänge. Intervjuerna utförs i en stor omfattning och många avdelningar samt organisatoriska 

nivåer kommer att vara inblandade. Detta för en så rättvis och omfångsrik bild av 

problemställningen som möjligt. Det andra blocket i arbetet kan kallas för analysblocket och 

kommer att behandla och varvas mycket med den information som införskaffats under det 

första blocket. Dessa två block har ingen tydlig gräns mellan varandra utan blocken kommer 

ofta att flyta samman. De stora bitarna i analysblocket är en betydande bedömning av 

kartlagda förrådslokaler, både nya och gamla, för att avgöra dessa förrådslokalers lämplighet 

och möjligheter. Detta med tanke på bland annat ingående artiklar, lagerföring, olika 

kostnader och arbetsmiljöaspekter. Inom analysblocket ingår även en marknadsundersökning 

där potentiella lagerföringsmetoder ska granskas och undersökas. Marknadsundersökningen 

ska bidra med uppslag till förbättringar för berörda förrådslokaler. Det sista blocket handlar 

till stora delar om att frambringa förbättringsförslag och kan kallas förslagsblocket. Detta 

block ska utbringa visioner för förbättrad hantering och lagring av reservdelar på studerade 

förrådslokaler. Även arbetet med hur SSAB Tunnplåt ska hantera dessa förslag samt 

implementera dessa kommer att diskuteras.    

1.6 Rapportdisposition 

Dispositionen för detta arbete och denna rapport kan klargöras genom följande redogörelse: 

Med avseende på den arbetsbeskrivning som föreslogs under inledningen på arbetet samt med 
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en bakgrunds- och problembeskrivning har målen för arbetet formulerats med hänsyn till 

syftet. Detta förklaras mer ingående i kapitlet Introduktion. I samma kapitel anges arbetets 

avgränsningar för att begränsa och underlätta arbetets mängd och omfattning. Vidare i 

rapporten kommer kapitlet om metod, Metod, för arbetet för att uppnå syftet. Där utvecklas 

valen av metoder för insamling och behandling av vital information som är viktig för en 

rättvis och angelägen bild av nuvarande situation för förrådslokaler på SSAB Tunnplåt. I 

kapitlet om den teoretiska bakgrunden, Teori, sammanfattas de relevanta teorier som på något 

sätt anses applicerbara på de förrådslokaler som kartlagts och studerats på SSAB Tunnplåt. 

Vidare knyter teoriaspekterna an till de fakta som behöver undersökas för att förbättra arbetets 

resultat. Hur nuläget ser ut och fungerar behandlas i kapitlet Nulägesbeskrivning. Nuläget 

analyseras och granskas mer ingående i kapitlet Analys. De resultat som arbetet producerat 

presenteras i kapitlet Resultat. Vidare diskuteras förbindelsen mellan dessa resultat och de 

potentiella praktiska förhållandena på SSAB Tunnplåt i kapitlet Diskussion. Slutsatserna för 

arbetet presenteras i kapitlet Slutsatser och där får läsaren ta del av de konklusionerna som 

dras för arbetet. I kapitlet Slutord diskuteras vad som kan behövas göra och studeras på SSAB 

Tunnplåt gällande förrådslokaler för en än förbättrad hantering och lagerföring i framtiden. 

Detta är saker som detta arbete inte behandlar i större utsträckning och som verkligen skulle 

vara intressant för vidare granskning. Referenser samt Bilagor redovisas i egna kapitel som en 

avslutning på rapporten. Referenserna behandlas i kapitlet Bibliografi. 
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2 Metod 
Nedanstående kapitel, Metod, kommer att redovisa och förklara de metoder som använts för 

arbetet. Dessa olika tillvägagångssätt och ansatser har utnyttjats för att den problemställning 

som arbetet haft ska uppnås på ett maximalt sätt. Metoderna har ofta använts parallellt för att 

kritiskt kunna granska och utvärdera den information och kunskap som erhållits. Denna metod 

har valts med anledning av att problemställningen för uppdraget kräver en utförlig kart-

läggning för att förstå den komplexa uppgiften som arbetet med förrådslokaler på SSAB 

Tunnplåt i Borlänge kan innebära. Med åtskilliga intressenter och flera förrådslokaler inom ett 

relativt litet område kan arbetet bli besvärligt att begripa utan ett strukturerat tillvägagångssätt. 

Med en strukturerad metod underlättas inledningen av arbetet och på så sätt förbättras även 

utgången för hela projektet. Denna metod ska bidra till att arbetet med analys och förbättrings-

förslag både underlättas genom kunskapen den överlämnat. Metoden ska även fungera som 

stöd i det fortsatta arbetet tack vare det breda perspektiv på hela problemställningen kring 

förrådslokaler som utvunnits.     

2.1 Kartläggning och datainsamling 

Kartläggning och datainsamling för de olika förrådslokalerna på SSAB Tunnplåt i Borlänge 

fungerar som en inledning på hela arbetet. Detta för att kunna sätt sig in i den problem-

ställning och syfte som hela utförandet har. Kartläggningen av förrådslokaler ska även ge en 

bredare helhetssyn på hur hela organisationen tjänstgör kring reservdelar på olika förråd på 

SSAB Tunnplåt. Detta genomförs på tre liknande tillvägagångssätt: intervjuer, litteratur-

undersökning och egna studier av befintliga och nya förrådslokaler. Även ett fjärde område är 

av största vikt för inredning och utformning av förrådslokaler på SSAB Tunnplåt. Detta 

område utgörs av en marknadsundersökning efter lämpliga lagerföringsmetoder samt andra 

produkter som positivt medverkar till bättre hantering och lagring av reservdelar. Efter det att 

egna studier av förrådslokaler är utfört ska kunskap finnas vad som bör förbättras inom varje 

förrådslokal. Detta utreds vidare i den marknadsundersökning som senare genomförs, där 

fokus ligger på att finna bästa möjliga lagerföringsmetoder samt kostnaderna för detta. Den 

information och kunskap som denna kartläggning och datainsamling ger kommer att utgöra 

grunden för det fortsatta arbetet med analys och förbättringsförslag för verksamhetens 

förrådslokaler.    

2.1.1 Intervjuer 

Intervjuer med anställda från olika hierarkiska organisationsnivåer på SSAB Tunnplåt har till 

uppgift att ge en så omfattande och rättvis bild av verksamheten generellt men förråds-

lokalerna i synnerhet. Intervjuerna har även till uppgift att underlätta och förkorta arbets-

gången med att begripa hela sysselsättningen kring dessa förrådslokaler, vad de innehåller och 

hur de används. SSAB Tunnplåt är en stor stålindustri och utnyttjandet av alla de förråds-

lokaler som finns på området är en aning komplext. Många avdelningar och funktioner inom 

företaget har intressen som inte alltid samstämmer vilket gör denna del av kartläggningen till 

både extra intressant såväl som betydelsefull för resultatet. En viktig del av arbetet kring 

förrådslokaler på SSAB Tunnplåt i Borlänge är att ta del av den befintliga kunskap och 

information som finns inom området. 

 

Innehållet och frågorna i de olika intervjuerna som genomförts på SSAB Tunnplåt har 

anpassats efter personen i fråga som intervjuats. Förhoppningen är då att respektive 

intervjuperson har bidragit med sin kunskap och expertis på bästa möjliga sätt för en 

förbättring kring reservdelar på förråd. Fokus i denna del av arbetet ligger som sagt i att få 



Bättre utnyttjande av befintliga och nya förrådslokaler på SSAB Tunnplåt 

Thesis No. E 3754 M 

Gabriel Öberg Bustad  

  Page 12(107) 

fram relevant information om befintliga och nya förrådslokaler. Det innebär att den 

information och kunskap som utvunnits i de olika intervjuerna anses som vital för det fortsatta 

arbetet kring dessa förrådslokaler. Förutom interna intervjupersoner har även externa 

kompletteringar gjorts för en än bredare och djupare bild av problemställningen. Dessa 

externa parter har även någon roll i det dagliga arbetet kring förrådslokalerna på SSAB 

Tunnplåt, dock i olika stor omfattning. Först och främst intervjuas handledare och andra 

nyckelpersoner i handledningen kring arbetet för en bredare förståelse av det problem som 

arbetet tillgavs. Senare under arbetets gång har fler områden kartlagts vilket även inneburit 

större utbredning av intervjuerna.       

2.1.2 Litteratursökning 

Litteraturundersökningen har till uppgift att både ge en fördjupad kunskap om problem-

ställningen men även kunna bidra med idéer och förslag till lösningar. Litteratur-

undersökningen har till stora delar löpt parallellt med intervjuerna för att kunna medverka till 

ett bättre utfall av dessa intervjuer.  

 

Litteraturen som granskas är mestadels inriktad på utformning och styrning av förrådslokaler. 

Även andra aspekter som arbetsmiljö och olika typer av utrustning i förrådslokaler är av 

intresse för arbetet. Dessa litteraturstudier har dock ofta begränsningar i att de inte alltid 

stämmer helt överens med verkligheten, på SSAB Tunnplåt i Borlänge i det här fallet. Det 

behöver dock inte vara en nackdel för arbetets kartläggning av förrådslokaler, tvärtom kan det 

ge nya innovationsrika uppslag till förbättringar i olika hänseenden.    

2.1.3 Studier av befintliga och nya förrådslokaler 

För att samtidigt kunna se och reflektera över de resultat som framkom under intervjuerna 

samt litteraturundersökningen behövs en grundlig studie av främst befintliga men även 

tänkbara nya förrådslokaler göras. Några av de aspekter som studeras i denna del av 

kartläggningen är: 

 Antal ingående artiklar samt i stora drag deras vikt och storlek 

 Layout och utformning på lokalen samt möjligheter till förbättringar och/eller 

utökning av förrådslokalens yta för lagring av reservdelar 

 Möjligheter att använda truckar (skjutstativtruck, tvärtruck) 

 Lagerföringsmöjligheter (med avseende på: golvbärighet, golvyta, takhöjd, utnyttjande 

av travers, hyllor med pallställ, hinder i lokalen) 

 Arbetsmiljöaspekter (arbetsplatsens utformning, buller, användning av truckar, 

förekommande ensamarbete etc.)  

 Klimatpåverkan på ingående reservdelar (damm, rening av luft, avfuktning) 

 Konteringsgrupper (artikelgrupper) i samma förrådslokal 

 Störningsmoment i förrådslokalerna som försvårar hantering och arbetet i 

förrådslokalerna 

 Investeringsbehov i lagerlokalen och tänkbara kostnader för detta 

 Kostnader för personal och förrådslokalens utnyttjande 

Dessa kriterier utvärderas både med avseende på hur nuvarande situationen ser ut för dessa 

lagerlokaler men även hur framtida möjligheter till förbättringar skulle kunna övergå till att 

vara. Olika aspekter kommer även att vara av olika stort intresse beroende på förrådslokalens 

utformning, hantering av reservdelar och så vidare.  
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2.1.4 Sökning efter marknadsmöjligheter för lagerföring 

När den egna studien av förrådslokaler på SSAB Tunnplåt är genomförd finns kunskap om de 

förekommande lagerföringsmetoderna. Med avseende på de förbättringsmöjligheter som 

upptäcks ska denna sökning av marknadens möjligheter för lagerföringsmetoder påvisa dessa 

brister för att sedan ge lämpliga förslag på kompletterande eller helt nya lagerföringsmetoder. 

Detta allt utifrån vad och hur förrådslokalens används för men även vilka de ingående 

artiklarnas utmärkande egenskaper är. I sökningen av marknaden efter passande lagerförings-

metoder ska även kostnader för investeringar presenteras och motiveras för framtida 

investeringsbehov på SSAB Tunnplåt. Efter att olika kostnader för liknande produkter hos 

dessa företag har fastställts kommer således lämplig vald produkt inom behandlat område att 

motiveras. Detta görs inte bara beroende på dess pris men även hur produktens funktion skulle 

passa in i förrådslokalerna på SSAB Tunnplåt. Prisuppgifter på företagens produkter erhålls 

genom kontakt på e-mail men även genom utökande telefonkontakt. Bredden och variationen 

på ingående företag i denna undersökning har sitt ursprung från de rekommendationer som 

erhållits från SSAB Tunnplåt samt egna urskillningar under arbetets gång.    

 

Marknadsundersökningen utgörs av en studie av de förekommande lagerföringsmetoderna 

som erbjuds hos företag som säljer liknande produkter. Detta kan vara produkter eller 

eventuella tjänster som skulle kunna förbättra situationen i och kring förrådslokalerna. Viss 

hänsyn kommer under marknadsundersökningen att tas till de lagerföringsmetoder som redan 

finns på förrådslokaler hos SSAB Tunnplåt. Än allt för stor förändring skulle inte vara 

realistisk och inte heller lätt att motivera. Olika system kan finnas hos olika företag som säljer 

liknande produkter inom lagerföring vilket kan medföra problem för SSAB Tunnplåt som då 

eventuellt måste byta system, vilket inte är att föredra.   
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3 Teori 
Detta teorikapitel kommer att beskriva den teoretiska referensram som arbetet utgår ifrån. 

Detta görs med syfte att få en ansenligare grund för att lösa de problem arbetet avser att 

besvara. Avsikten är även att ge läsaren en bredare uppfattning för termer och grundbegrepp 

som kommer att beröras i rapportens senare delar. Vidare kan dessa teoretiska underlag ge 

ökad förståelse och kunskap om aspekter som är nyttiga att ha i beaktande i industriella 

arbetsmiljöer, i detta fall specifikt inriktat på förrådslokaler. Genomförd litteratur-

undersökning avser teorin om information för både förråd och lager som användbart för 

verksamheten på SSAB Tunnplåt. Dessa två begrepp, förråd och lager, blir av den orsaken 

betraktade som jämförliga och många gånger även likvärdiga i följande studie.   

3.1 Arbetsmiljölagar och föreskrifter 

Prevent (2006, sid 35-36) påvisar att Arbetsmiljölagen (AFS 1977:1160) utgår från en 

helhetssyn på arbetsmiljön och behandlar alla de faktorer som kan vara och är av betydelse för 

en utvecklad arbetsmiljö. Det innefattar både fysisk och psykisk såväl som organisatoriska 

och sociala perspektiv. Arbetsmiljölagen är en ramlag som endast innehåller grundläggande 

bestämmelser och allmäna krav för hur en arbetsmiljö bör se ut på en arbetsplats. Arbetsmiljö-

lagen innehåller få precisa regler och bestämmelser utan anger i stora drag vilka krav som 

ställs på en arbetsmiljö samt vilka ansvar som vilar på olika aktörer. Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter kompletterar Arbetsmiljölagen genom att i praktiken ange regler och krav inom 

diverse områden. Dessa föreskrifter är mer detaljrika förkortas AFS, vilket står för Arbets-

miljöverkets författningssamling. 

 

Vidare konstaterar Prevent (2006, sid 35) att i Arbetsmiljölagen anges att arbetsgivare och 

arbetstagare ska arbeta gemensamt och samverka för att frambringa en god arbetsmiljö. 

Arbetsmiljön på arbetsplatsen ska i sin tur vara tillfredställande i förhållande till den eller de 

arbetsuppgifter som utförs samt följa de sociala och tekniska utvecklingarna i samhället i 

övrigt. 

 

Viktiga anledningar till att satsa på en tillfredställande arbetsmiljö enligt Prevent (2006, sid 

62) är ekonomiska aspekter. Ekonomin är avgörande i alla verksamheter. En motiverande 

faktor till att utveckla sin arbetsmiljö och minska sin sjukfrånvaro är att det kan bidra till en 

förbättring av verksamhetens lönsamhet. 

3.1.1 Arbetsplatsens utformning 

I Arbetsmiljöverket författningssamling (2003, sid 9) anges Arbetsmiljöverkets föreskrift om 

arbetsplatsens utformning, AFS 2000:42, och att denna föreskrift gäller utformning av 

arbetsplatser som finns i en verksamhets område. Föreskriften Arbetsplatsens utformning 

definierar en arbetsplats som: ”varje plats inne eller ute där arbete utförs”. 

 

Prevent (2006, sid 150) framhåller och överlägger om vad som är en lämplig storlek på en 

arbetslokal eller en arbetsplats samt att detta ofta beror på flera faktorer, exempelvis 

verksamhetens art, antalet arbetstagare, utrustning och ventilationssystem. Lokalen skall även 

innehålla utrymme för underhållsarbeten och service bakom och ovanför utrustning.   
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3.1.1.1 Belysning 

Belysningen på en arbetsplats ska enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (2003, sid 11) 

planeras, utföras och underhållas i den omfattning som krävs för att förebygga ohälsa och 

olycksfall. Vidare ska belysningen anpassas efter anställdas olika förutsättningar och skall ha 

lämplig spridning och utsträckning. Belysningen skall vara så tillfredställande att man kan 

förflytta sig mellan eller i lokaler med tillfredställande säkerhet och utan onödiga 

anpassningssvårigheter. Belysningen skall även vara utformad så att varningsskyltar, 

nödstoppsdon och liknande inte kan förbises till följd av en svag belysning.  

 

Vid planering av en belysningsanläggning samt vid efterföljande bedömning av belysning 

kan, beroende på typ av arbete, ett antal faktorer enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling 

(2003, sid 46) vara intressanta. Dessa faktorer som bland annat kan behöva beaktas är: 

belysningsstyrka, luminansfördelning, ljusets riktning, kontrast, bländning och ljusfärg. På en 

arbetsplats är det också lämpligt att belysningen planeras och dimensioneras så att den är 

tillräcklig även vid en normal nedsmutsning av belysningsanläggningen.  

3.1.1.2 Ventilation 

Arbetsmiljöverkets författningssamling (2003, sid 12-13) beskriver hur ventilationen i en 

arbetslokal ska vara. Där poängteras att uteluft skall tillföras en arbetslokal i tillräcklig mängd 

samt vara lämpligt placerade med hänsyn till uteluftens föroreningshalt och temperatur. Tilluft 

till arbetslokaler skall vara så föroreningsfri som möjligt, halten av förorening i tilluften ska 

vara väsentligt mindre än vad de hygieniska gränsvärdena anger. Luft skall tillföras en arbets-

lokal på ett, i varje fall, lämpligt sätt samt att besvärligt drag undviks. Ventilationssystemet 

skall kontrolleras samt underhållas regelbundet så att den avsedda effekten kvarstår.  

3.1.1.3 Termiskt klimat 

Arbetsplatser inomhus skall enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (2003, sid 14) 

inneha ett lämpligt termiskt klimat. Det termiska klimatet skall vidare vara anpassat efter 

arbetets natur och art, arbetets tyngd samt om arbetstagaren utför arbetet stillasittande eller i 

rörelse. Värmeinstallationer skall i regel finnas i alla arbetslokaler där arbete utförs året runt.  

3.1.1.4 Transportvägar och gångar 

Arbetsmiljöverkets författningssamling (2003, sid 16-17) beskriver och anger lagar och regler 

för transportvägar och gångar. Där påvisas att transportvägar för tyngre transporter skall vara 

utformade i den grad att de tillåter och klarar av tyngre transporter på hjul. Förbindelseleder 

för gångtrafikanter eller gods skall dimensioneras efter antalet arbetstagare samt arbetets art. 

Förekommer både gångtrafik samt transportering av gods på förbindelseleder skall det finnas 

ett tillräckligt säkerhetsavstånd mellan gångtrafikanter och övrig trafik. Vidare skall även 

förbindelselederna vara markerade vid behov, helst särskilt tydligt med heldragna 

begränsningslinjer.  

3.1.1.5 Larm och utrymning 

På en arbetsplats skall det finnas möjlighet till utrymning lämpat efter verksamhetens och 

lokalens art. I händelse av fara skall alla arbetsplatser och personalutrymmen på arbetsplatsen 

kunna utrymmas innan olycksfall eller andra kritiska förhållanden inträffar. Detta utvecklas i 

Arbetsmiljöverkets författningssamling (2003, sid 20). Vidare skrivs om antalet utrymnings-

vägar och deras fördelning anpassas efter lokalens beskaffenheter samt arbetsplatsens 

användning och dess utrustning. I regel ska det finnas minst två oberoende utrymningsvägar. 
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Utrymningsvägar samt vägar, dörrar och portar till utrymningsvägar skall hållas fria från 

hinder på arbetsplatsen. På arbetsplatser med exempelvis stor brandrisk eller där olycksfall 

och ohälsa kan inträffa till följd av andra faktorer skall larmanordningar utnyttjas som är 

nödvändigt efter lokalens utformning och arbetets art. Hänsyn bör även tas till eventuell 

arbetsutrustning samt antalet människor som i allmänhet befinner sig i eller runt lokalen. 

Larmanordningen skall ge signaler som tydligt kan uppfattas av alla som berörs av faran. 

Även tydligt utsatta utrymningsplaner skall finnas på lämpligt belägna platser.  

3.1.1.6 Underhåll  

Arbetsplatser och arbetslokaler skall enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (2003, sid 

26) underhållas på ett så tillfredställande sätt att olycksfall och ohälsa undviks och förebyggs. 

Arbetet med underhåll skall ske regelbundet och enligt, på förhand uppgjorda, rutiner som är 

anpassade efter användningsfrekvensen på arbetsplatsen samt utrymmets funktion. Tekniska 

anordningar skall underhållas så att säkerhetsnivån bevaras samt att funktionen inte försämras. 

Syftet med rengörning på en arbetsplats från arbetsmiljösynpunkt är bland annat att motverka 

risker för olycksfall och ohälsa. I en städad lokal minskar exempelvis risken för brand i 

ansamlat damm, vilket utvecklas i Arbetsmiljöverkets författningssamling (2003, sid 91).      

3.1.2 Användning av truckar 

Föreskriften från Arbetsmiljöverket, Användning av truckar (Arbetsmiljöverkets författnings-

samling 2006, sid 5-6), gäller användning av truckar samt utbytbara delar till dessa. Det är 

vitalt att en riskbedömning av truckar utförs innan arbetet påbörjas för att förutse och bedöma 

de eventuella risker och olycksfall som kan inträffa vid arbetet. Det man undersöker är då 

bland annat egenskaperna hos trucken, hur trucken ska användas, miljön där trucken ska 

användas och arbetstagarens kunskap och utbildning om truckarbete. Eventuella åtgärder ska 

också tas så att risken för olycksfall minimeras. Truckar i arbetet får också endast utnyttjas om 

produkterna är godkända enligt de lagar och föreskrifter som gällde när de äntrade marknaden 

eller togs i drift.  

 

Användning av truckar ska planeras och genomföras så att ohälsa och olycksfall minimeras 

och förebyggs, detta menar Arbetsmiljöverkets författningssamling (2006, sid 7-8). Vidare 

påvisas att truckar även endast får brukas i godkända miljöer där krav för användandet 

uppfylls. Trucktrafiken skall också i högsta möjliga mån avgränsas från gående människor 

och annan verksamhet där personer befinner sig. Arbete med truckar ska även organiseras så 

att sikten i körriktningen är tillfredställande från förarplatsen. Kraven på förarens utrustning är 

den att föraren måste använda skyddsskor. Vidare måste föraren ha tillräcklig kunskap och 

förfoga över ett skriftligt tillstånd för att få använda trucken. Detta personliga tillstånd 

utfärdas av arbetsgivaren. En truck ska även kontrolleras och underhållas med en regel-

bundenhet anpassad efter körförhållandena och tillverkarens rekommendationer. Uppfyller 

inte trucken säkerhetskraven får den under inga omständigheter användas förrän bristerna 

åtgärdats.  

3.1.3 Ensamarbete 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om ensamarbete (Arbetsmiljöverkets författningssamling 1982, 

sid 3-10) gäller de personer, som i arbetet, är med om social eller fysisk isolering. Med fysisk 

isolering avses situationer där utföraren av arbetet inte kan få kontakt med andra människor på 

arbetsplatsen utan användning av tekniska kommunikationshjälpmedel. Med social isolering 

avses situationer där utföraren av arbetet befinner sig bland andra människor, men där 

förhållandena är sådana att denne inte kan räkna med deras hjälp i en kritisk situation. Vid 
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planeringen och anordnandet av ensamarbeten ska arbetstagarens möjligheter till kontakt med 

andra människor beaktas. Särskilt ska uppmärksammas att arbetstagaren har tillräcklig 

utbildning, information och instruktion för att utföra arbetet ensam. Det är oupphörligen 

arbetsgivarens ansvar att säkerställa att arbetstagarens kvaliteter som utför ensamarbete 

uppfyller dessa krav. Särskild hänsyn ska även tas till arbetstagarens fysiska och psykiska 

förutsättningar för att utföra arbetet. Åtgärder ska alltid tas, av arbetsgivaren, så att den 

eventuella risken för skador vid arbetet inte kan öka till följd av ensamheten. Innebär ensam-

arbetet ansenlig risk för skada genom olycksfall ska arbetsgivaren organisera arbetet så 

nödsituationer snabbt kan besörjas. Kan godtagbar säkerhet inte uppnås får arbetet inte utföras 

i ensamhet. Även då arbetet innebär en stor psykisk påfrestning på arbetstagaren ska det 

eftersträvas att arbetstagaren kan få direktkontakt med medarbetare. Med direktkontakt 

menas, enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (1982, sid 3-10), att exempelvis tiden 

som arbetstagaren är ensam samt att denna ska begränsas genom att möjligheter erbjuds till 

personlig kontakt med andra människor utan att tekniska hjälpmedel behöver användas. Detta 

kan inträffa på raster och pauser, vid besök eller arbetsrotation. För att en skadad arbetstagare 

snabbt ska kunna få stöd och hjälp eller att få en akut risksituation att redas upp är det viktigt 

att skadan eller situationen upptäcks i tid. Arbetstagaren bör också omedelbart få svar på 

anrop eller larm samt att beredskap ordnats för snabb hjälpinsats.  

 

Arbete nattetid kan störa arbetstagares biologiska rytm och risken för olycksfall och 

felhandlingar är därför större än på dagen. Arbetsmiljöverkets författningssamling (1982, sid 

8) framhåller detta och eftersom riskerna och påfrestningarna ökas vid arbete nattetid är det 

således avgörande att planera verksamheten så att ensamarbete förläggs på natten endast om 

arbetsuppgiften kräver det.  

3.1.4 Buller 

Föreskriften från Arbetsmiljöverket om buller, Buller (Arbetsmiljöverkets författningssamling 

2005, sid 5), avser icke önskvärt ljud av olika slag. Bullerföreskriften omfattar både störande 

såväl som hörselskadligt ljud på arbetsplatser.  

 

Människans möjligheter att avskärma sig från ljud i vardagen och i arbetslivet kan vara 

problematiskt enligt Prevent (2006, sid 173 och 177-178). Detta därför att behovet av uppehåll 

och avbrott i arbete med hög ljudnivå är väsentligt. Buller kan ha skadliga påföljder såsom 

hörselskador i olika omfattning, exempelvis tinnitus och andra hörselnedsättande effekter. 

Överskrids de gränsvärden (se tabell 1) som förekommer ska arbetstagaren få tillgång till 

hörselskydd i arbetet. Dessutom ska arbetstagare få utbildning och information om riskerna 

med en hög bullernivå. Hörselskydd ska användas vid behov arbetstagare ska erbjudas 

hörselundersökningar. Vidare ska arbetsplatser med hög bullernivå skyltas och uppmana 

besökare att använda hörselskydd med anledning av risken för hörselskada.  

Tabell 1 Kontrollpunkter vid buller 

Insatsvärden Innebörd (Arbetsmiljöverket) Undre (dB) Övre (dB) 

Daglig 

bullerexponeringsnivå 

”Ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå 

normaliserad till en åttatimmars 

arbetsdag. Omfattar allt buller på 

arbetsplatsen, inklusive impulsbuller”. 

80 85 

Maximal A-vägd 

ljudtrycksnivå 

”Maximal A-vägd ljudtrycksnivå 

bestämd med tidsvägningen ”F” (Fast) 

enligt standarden SS-EN 61672-1”. 

- 115 
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Impulsstoppvärde ”Maximal C-vägd momentan 

ljudtrycksnivå mätt med ett instrument 

med stigtid mindre än 50 μs”. 

135 135 

Gränsvärden    

Daglig 

bullerexponeringsnivå 

(se ovan)  85 

Maximal A-vägd 

ljudtrycksnivå 

(se ovan)  115 

Impulsstoppvärde (se ovan)  135 

Med A-vägd ljudtrycksnivå avser Arbetsmiljöverket: ” Vägt medeltal av ljudtrycksnivån inom 

det hörbara frekvensområdet mätt med vägningsfilter A enligt standarden SS-EN 61672-1, 

anges i enheten dB”. Med C-vägd ljudtrycksnivå avser Arbetsmiljöverket istället: ”Vägt 

medeltal av ljudtrycksnivån inom det hörbara frekvensområdet mätt med vägningsfilter C 

enligt standarden SS-EN 61672-1, anges i enheten dB”. 

 

I Arbetsmiljöverkets författningssamling (2005, sid 9-10) menas att åtgärder genast bör vidtas 

om bullernivå uppmäts till ett värde som överskrider de övre insatsvärdena på en arbetsplats. 

Arbetet ska då rikta in sig mot att reducera bullernivån i riktning mot källan. Gränsvärdena 

som anges i tabell 1 får inte överskridas, inträffar detta bör arbetsgivaren ta omedelbara 

åtgärder för att reducera utsättandet av den höga ljudnivån.  

3.1.5 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverkets 

författningssamling 2008, sid 7-8) gäller för alla arbetsgivare i Sverige. Med systematiskt 

arbetsmiljöarbete menas i Arbetsmiljöverkets föreskrift: ”Arbetsgivarens arbete med att 

undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i 

arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”. Det systematiska arbetsmiljö-

arbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta fysiska, 

psykiska och sociala arbetsförhållanden av betydelse för arbetsmiljön. Alla medarbetare ska 

också ges möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet av arbetsgivaren. På 

arbetsplatsen ska det förekomma en arbetsmiljöpolicy hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens 

verksamhet ska utformas för en förebyggande och tillfredställande arbetsmiljö. Även rutiner 

kring arbetsmiljöarbetet i verksamheten ska upprättas. Det är arbetsgivarens ansvar att fördela 

arbetsuppgifter, tilldela befogenheter, bedöma risker i arbetsmiljön samt se till att arbetstagare 

har tillräckliga kunskaper för sin arbetsuppgift. Arbetsgivaren har även ansvar för 

rehabilitering av arbetsskador hos arbetstagare.  

3.1.5.1 Uppgiftsfördelning  

Arbetstagare som angetts en arbetsuppgift av en arbetsgivare skall enligt Arbetsmiljöverkets 

författningssamling (2008, sid 10) bland annat få tillgång till information om existerande 

förebyggande arbetsmiljöförhållandena och lämna synpunkter om arbetsmiljön. Dessa 

synpunkter kan behandla valet av arbetstagare, riskbedömningar, åtgärder för förebyggande 

arbetsmiljöarbete såväl som personlig arbetsutrustning och arbetsskadeanmälningar.  

 

Vidare menar Arbetsmiljöverkets författningssamling (2008, sid 16-17) att arbetstagare ska i 

arbetsmiljöfrågor företrädas av lokala eller regional skyddsombud. Tillsammans utgör arbets-
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givare, arbetstagare och skyddsombud den grupp som arbetar med arbetsmiljöfrågor och 

samverkan dessa. Skriftlig dokumentation skall finnas som stöd och hjälpmedel i arbetsmiljö-

arbetet. Skriftliga dokument som omfattar rutiner, arbetsmiljöpolicy och likartade handlingar 

behöver inte upprättas i företag med mindre än tio anställda. Dokumentationen behöver ofta 

anpassas efter den arbetsmiljö och de förutsättningar som finns i verksamheten och ska även 

finnas tillgänglig för medarbetare.   

3.1.5.2 Risker 

Med risker i arbetet menar Arbetsmiljöverket i dess författningssamling från 2008 (sid 22 och 

24-25): ”sannolikheten för att ohälsa eller olycksfall i arbetet skall uppstå och följderna av 

detta”. Risker finns både på kort och lång sikt och risken för en arbetsuppgift avgörs från 

beroende på fallets karaktärsdrag. Risker ska undersökas systematiskt, vilket kan göras genom 

att använda skyddsronder eller liknande ronder. Bedömningen av en risk i arbetet görs i 

förhållande till allmäna erfarenheter i verksamheten och befintliga rutiner för arbeten. En 

utredning bör genomföras om riskbedömningen gett utslag för en arbetsuppgift eller en 

utrustning. Utredningen, som kan göras i förebyggande syfte, bör fokuseras på vad som 

förorsakat risken ifråga. Åtgärder verkställs utefter riskbedömningen. Där söker man källan 

till risken för att åtgärda denna. När åtgärder inte kan utföras direkt bör en handlingsplan för 

risken upprättas samt senare även en uppföljning på riskens omfattning.  

3.1.5.3 Riskbedömning 

Riskbedömningar i verksamheter ska alltid följas av förslag, beslut och genomförande av 

åtgärder vilket krävs för en utvecklad arbetsmiljö med reducerade risker. Detta poängteras av 

Prevent (2006, sid 81) och man vidareutvecklar detta med att dessa åtgärdsförslag kan upp-

delas i tre större områden. Dessa är tekniska förändringar som exempelvis förändrade 

produktionsmetoder, förbättrad utrustning eller liknande och organisatoriska förändringar som 

förslagsvis utbildning, ändrad bemanning eller planering och information. Den tredje och sista 

gruppen omfattar nödlösningar som personlig skyddsutrustning.  

3.2 Trucktyper, traverskran och väggsvängkran 

BT Förarutbildning från 2003 (sid 10) uppvisar att enligt SMS (Svensk Maskin Standard) är 

en truck ett lastbärande eller dragande motordrivet närtransportfordon. En lyftande truck är 

utrustad med ett lastorgan som är avsedd att lyfta, sänka och bära gods inom ett begränsat 

område. Vanligaste lyftorganet är gaffeln. Olika truckar används för olika uppgifter inom 

området, beroende på godsens specifika beskaffenheter samt lokalens utformning och 

möjligheter.  

 

Arbetsmiljöverket definierar i dess författningssamling (2006, sid 5) en truck efter följande 

kännetecken: ”Självgående arbetsutrustning avsedd att med gaffelarmar eller andra lyft-

aggregat med liknande funktion, lyfta, sänka och bära gods inom ett begränsat område och 

huvudsakligen användas på plana och hårdgjorda underlag”.  

 

Varje trucktyp representerar enligt BT Förarutbildning (2007, sid 247) en egen kurs som 

föraren måste klarat av och behärska de kunskaper som brukas på den nivån. Detta innebär att 

föraren måste ha utbildning som täcker samtliga de trucktyper som han eller hon ska befatta 

sig med  
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3.2.1 Skjutstativtruckar 

Skjutstativtruckar (se figur 1) lyfter gods genom att både bära lasten framför den främre 

hjulaxeln för att balansera godset med sin egen tyngd men även genom att stödbenen kan 

skjutas fram och tillbaka. BT Förarutbildning (2003, sid 11-14) påvisar detta och fortsätter att 

beskriva att skjutstativtrucken är utrymmessnål eftersom att stödbenen, som förs in under 

lastbäraren, bär lasten innanför stödytan. Namnet på denna typ av truck kommer av att stativet 

kan skjutas ut och in på stödbenen. Denna trucktyp blir då mycket utrymmessnål. Skjutstativ-

trucken klarar både utrymmessnål stapling i mycket höga pallställ såväl som snabba för-

flyttningar vid till exempel lastning och lossning av lastbil från markplanet. Skjutstativtrucken 

kan hantera både standardpallar från lång- och kortsida.  

 

Figur 1 Skjutstativtruck 

 

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd samt BT Förarutbildning (2008, sid 15 och 

60) beskriver en skjutstativtruck som en staplande truck med stödben. Stativet kan förskjutas 

framåt längs stödbenen så att gafflarna går fritt för stödbenen och kan ta pallen från golvet 

eller pallstället, lyfta den och dra stativet med gafflar och medföljande pall in mot centrum 

mot trucken. Skjutstativtruckar laddas med hjälp av ett batteri. Batteriet lagrar den energi som 

trucken förväntas förbruka under ett skifts körning. Skjutstativtrucken används för att stapla 

gods inomhus i exempelvis lager och terminaler  

 

En skjutstativtruck är enligt Institutet för transportforskning (2002, sid 138) en mångsidig 

lagertruck som exempelvis kan utnyttjas för in- och uttag samt interna transporter på ett 

verksamhetsområde. Beroende på om de flesta lyften med trucken ska göras på låg eller hög 

höjd bör skjutstativtrucken anpassas därefter. Skjutstativtruckar kan exempelvis innehålla en 

förprogrammerad hämtningsnivå där gafflarna automatiskt anpassar sig efter lyfthöjden. 

Andra exempel på hjälpmedel kan vara ett lutningsbart ryggstöd eller en vridbar förarstol.  

3.2.2 Sidlastare 

Sidlastaren (se figur 2) är, till skillnad från skjutstativtrucken som är en trucktyp B, en truck-

typ C (BT Förarutbildning 2007, sid 11). Sidlastarens stativ kan skjutas i spår på samma sätt 

som skjutstativ trucken kan. Lasten dras in och läggs på lastutrymmet under transporten. 

Skillnad mellan sidlastaren och skjutstativtrucken är att pålastningen av gods hos sidlastaren 

sker i tvärgående riktning inte i längsgående riktning som hos skjutstativtrucken.  
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Figur 2 Sidlastare 

 

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd och BT Förarutbildning (2008, sid 61) 

observerar att en sidlastare hanterar långgods, tyngre och längre artiklar, som exempelvis rör 

eller axlar hos stålgrossister samt virke på brädgårdar.  

 

En stor fördel med en sidlastare är att gångbredden i lagerlokalen endast behöver motsvara 

truckens bredd, med tillägg av en viss marginal. Detta menar Institutet för transportforskning 

(2002, sid 147) och de menar även att en annan fördel är att transporthastigheten är relativt 

hög jämfört med andra trucktyper. En nackdel med hantering av gods med en sidlastare kan 

vara att föraren måste vrida på nacke och rygg vid avlastning och hämtning av gods. Detta kan 

justeras genom att använda en justerbar förarstol.  

 

3.2.3 Motviktstruckar 

Motviktstruckar (se figur 3) bär lasten utanför sin stödyta enligt en beskrivning från Institutet 

för transportforskning (2002, sid 118). Denna stödyta begränsas av linjer dragna mellan 

truckens stödpunkter och mot underlaget. Eftersom lasten som motviktstruckarna bär strävar 

efter att tippa trucken framåt men truckens egenvikt motarbetar detta scenario. För att öka 

lastkapaciteten kan man fästa en särskild motvikt längst bak på trucken för att öka egenvikten. 

Därifrån kommer konceptet motviktstruck. Dessa finns i två grundtyper, tre- och fyrhjuliga, 

stödytan är dock lika stor för båda typer.  
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Figur 3 Motviktstruck 

 

Institutet för transportforskning (2002, sid 120-121 och 124) menar vidare att motviktstruckar 

är den vanligaste trucktypen och kan användas för att hantera flera typer av gods. Den enda 

typen av gods som vanligtvis inte passar för hantering med motviktstruck är långgods. 

Motviktstrucken är således i hög grad allsidig och utnyttjas i de flesta verksamhetsområden. 

Följande storleksklasser finns för motviktstruckar: 

 Lätta motviktstruckar (0-2,99 tons lyftkapacitet) 

 Medeltunga motviktstruckar (3-7,99 tons lyftkapacitet) 

 Tunga motviktstruckar (8-16,99 tons lyftkapacitet) 

 Tyngsta klassen av motviktstruckar (17-90 tons lyftkapacitet) 

Innan motviktstrucken börjar utnyttjas bör man definiera hur miljön kommer att förefalla. Ett 

betydelsefullt exempel kan vara om trucken ska utnyttjas inomhus eller utomhus.  

 

En nackdel enligt BT Förarutbildning (2003, sid 14) med motviktstruckar är att dessa oftast är 

stora, utrymmeskrävande och tunga eftersom de måste balansera lasten med sin egen vikt. Det 

finns både eldrivna och förbränningsmotordrivna motviktstruckar. De eldrivna utnyttjas mest 

inomhus medan de motviktstruckar som har en förbränningsmotor mest används utomhus.  

3.2.4 Traverskran 

En traverskran, som ofta benämns enbart travers, består av en åkbar brygga och ett rörligt 

lyftmaskineri. Beskrivningen från Institutet för transportforskning (2002, sid 177 och 181) 

vidareutvecklas med att traversbryggan är uppbyggd av en eller flera balkar och traversen 

drivs av mellan 2-4 åkverk längs två parallella löpbanor. Traverskranen används mestadels för 

hantering och omplacering av tyngre och otympligt gods. Eftersom traverskranen inte fordrar 

någon golvyta kan andra aktiviteter utföras på den golvyta som finns under traversen. En 

annan fördel med utnyttjande av traverskranar kan vara att traversen dimensioneras efter drift-

förutsättningarna. Några av begränsningarna och nackdelarna med traverser är risker för kö- 

och väntetider, sämre golvutnyttjande jämfört med användning av truck samt att traverser 

kräver förstärkta byggnadsstommar. Traverskranar är antingen utformade som rälsgående, för 

tyngre gods, eller underhängande, för lättare gods. Vid anskaffning av en traverskran är det 

vitalt att bestämma i vilken maskingrupp traverskranen ska verka. Med detta menas antalet 

drifttimmar per dygn samt belastningsgraden.  
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3.2.5 Väggsvängkran 

Institutet för transportforskning (2002, sid 271-272) beskriver en väggsvängkran (se figur 4) 

som en platsbunden utrustning i en lokal som används för hantering av olika varianter av 

gods. Vid hantering av gods med lägre vikt och storlek kan en väggsvängkran vara ett bra 

alternativ till exempelvis en traverskran. Operatören kan med en väggsvängkran snabbt och 

exakt transportera gods utan at behöva ha längre kö- och väntetider. Operatören kan utan 

assistans utföra transporten på egen hand, väggsvängkranar är mer lätthanterliga än de större 

traverskranarna. Vanligt förekommande lyftkrafter för väggsvängkranar är 50-1000kg. 

Väggsvängkranar är bundna till lokalens väggar och kranens placering i lokalen är därför 

vitalt för ett effektivt utnyttjande. Innan användning bör även en kontroll av monteringsfästen 

på väggen utföras så att en tillfredställande säkerhetsgrad uppnås.  

 

Figur 4 Väggsvängkran 

3.3 Lagerföringsmöjligheter 

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd och BT Förarutbildning (2008, sid 44) 

beskriver en lagerlokal som ett område där människor, truckar och gods ska samsas om 

utrymmet. I lagerlokalen blir det även allt viktigare att lagra artiklar och hantera gods på en så 

liten yta som möjligt för att hålla nere kostnaderna för kapitalbindning, enligt Transport-

fackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd och BT Förarutbildning. 

 

Waters (1991 sid 256) utvecklar syftet med en lagerlokal och menar att det är att förvara 

artiklar någon gång i deras resa mellan en leverantör och en kund. De essentiella platserna i en 

lagerlokal är godsmottagning, lagerplats, avgångsplattform, materialhanteringssystem och 

informationssystem. Avsikten med inredningen och layouten på en lagerlokal är ofta att 

minimera den totala kostnaden för artiklars genomströmning. Den huvudsakliga föränderliga 

kostnaden för lagerförda artiklar med avseende på lagerlokalens layout är tiden att finna den 

lagerförda artikeln. Restriktioner i en lagerlokals layout kommer bland annat från tillgänglig 

yta, materialhanterande utrustning samt total investering i lager. Mycket av begränsningarna i 

val av layout sätts beroende på ingående artiklars egenskaper. Förutom artiklars olika känne-

tecken beror även lagerlokalens layout på utförandeformen som artiklar förflyttas från 

exempelvis lagerplats till avgångsplattform. Waters (1991, sid 477) menar även att den årliga 

totala kostnaden för lagerlokaler ligger omkring på 25 % av dess värde. Detta beroende på 

antalet ingående artiklar samt dessa artiklars olika egenskaper och design. 
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En lagerlokal bör enligt Carter och Price (1993, sid 36-37) ses som en resurs som existerar i 

organisationer för att förse denna med en service. Beroende på standarden på denna service 

kommer organisationens övergripande effektivitet påverkas olika mycket. Relationen mellan 

lagerlokaler och övriga enheter är därför vitala för ett allsidigt gott resultat för organisationen.  

3.3.1 Val mellan befintlig byggnad eller nybygge 

Vid reflekterande över om befintliga byggnader eller nybygge ska fungera som ett förråd eller 

lager bör man som företag enligt Institutet för transportforskning (2002, sid 337) ta hänsyn till 

byggnadens plats i materialhanteringsflödet i verksamheten. Vid utnyttjande av en befintlig 

byggnad undviks kostnader för nybygge, istället måste dessa lokaler ofta ombyggas med 

avseende på golvegenskaper och apparaturer. Ombyggnationer av befintliga lokaler sker ofta 

under drift vilket innebär större investerade resurser samt en längre byggtid. Ett nybygge 

menas enligt Institutet för transportforskning (2002, sid 337) innebära att några av dessa 

problem löses men att detta förutsätter alternativanvändning av gamla lokaler.   

3.3.2 Fristapling 

Fristapling är, efter en beskrivning av Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd och 

BT Förarutbildning (2008, sid 44), en lagerföringsmetod där artiklar staplas direkt på golv-

ytan. Denna lagerföringsmetod är vanlig för skrymmande gods i stora volymer, exempelvis 

isoleringsmaterial.  

 

Institutet för transportforskning (2002, sid 297) vidareutvecklar resonemanget och beskriver 

fristapling som en billig, kompakt och flexibel lösning som ofta endast kräver truck, eller 

andra lyfthjälpmedel, för godshantering i lagerlokalen. Vissa krav ställs dock på godsets 

hållfasthet samt golvets planhet. Större skrymmande gods förvaras ofta enligt 

fristaplingsprincipen.  

3.3.3 Pallställslagring 

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd och BT Förarutbildning (2008, sid 44) 

redogör för pallställ (se figur 5) som den vanligaste utrustningen för att lagerföra artiklar och 

förvara alla typer av gods som ligger på pallar. Genom att bygga ihop flera sektioner av 

pallställ med mellanliggande truckgångar kan man lagra en stor mängd gods på en liten 

golvyta. Viss pallställslagring har breda gångar där truckar kan mötas. Ett annat sätt att 

använda pallställslagring är att endast en truck åker i varje gång, detta kallas 

smalgångslagring. 

 

Figur 5 Pallställ 
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Ett pallställ för lagring består av ett antal olika komponenter. Dessa är enligt BT Förar-

utbildning (2003, sid 33-34) bland annat bärbalkar, pallstopp, olika bärplan och påkörnings-

skydd. Pallställ finns i olika höjder upp till 7-8 meter allt efter vad leverantören erbjuder. 

Vanligen kan också höjden på pallställen justeras med hjälp av skarvning upp till 15-30 meter. 

Pallställ kännetecknas av att varje last som vidarebefordras kan föras vidare oberoende av 

andra laster. Pallställ produceras i olika öppningsmått, från 950-2750 millimeter.  

 

Institutet för transportforskning (2002, sid 297 och 301) menar att pallställ kännetecknas av 

att de ingående lastenheterna kan manövreras oberoende av varandra, vilket gör metoden 

lämplig vid stora sortiment på lager. Vid utökning av sitt befintliga pallager eller vid 

projektering av ett nytt kan tillgänglig golvyta storlek utgöra en begränsning i val av höjd på 

pallställen. Den bästa lagerekonomin erhålls om lagrets geometri samt valet av hanterings-

utrustning får styras av: 

 Behovet av antalet lagerplatser 

 Hanterings- och användarfrekvensen 

 Graden av individuell åtkomlighet 

 Belastningen vilket lagret dimensioneras efter  

3.3.4 Grenställ 

Grenställ (se figur 6) utnyttjas oftast enligt BT Förarutbildning (2003, sid 35-36) för förvaring 

av längre typer av gods som exempelvis axlar. Grenställ, som på grund av likheterna, även 

kallas julgransställ, består av pelare med horisontella armar för godsets förvaring. Godset 

placeras i grenstället genom att använda exempelvis sidlastare eller traverser.  

 

Figur 6 Grenställ 

 

Institutet för transportforskning (2002, sid 303) tillägger att de horisontella armar som 

förvarar godset på grenstället görs ibland kortare ju högre upp på grenstället man kommer. 

Med denna åtgärd underlättas åtkomligheten samt hanteringen av de gods som grenstället 

förvarar.  

3.3.5 Flergångslastpall 

Flergångslastpallar är något som ofta används i industrin och Institutet för transportforskning 

(2002, sid 70) beskriver att de kan tillverkas i bättre virke, plast eller metall. Dessa pallar är 

ofta utförda efter en viss standard, några av dessa standardiserade storlekarna är EUR-, 

dubbel- och enkeldäckspall. Dessa pallar har måtten 800 x 1200 mm. Storleken och 

utformningen på dessa pallar gör att de lämpas sig för både en- och tvåvägshantering. Den 

maximalt tillåtna lasten för pallarna är 1000kg men lasten på pallen kan uppgå till 1500kg om 
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lasten är jämnt fördelad. EUR-pallen har standardiserats inom Europa beträffande mått, 

material, konstruktion och spikning.  

3.4 Lagerutformning 

Oavsett vilket system man som tillverkande företag väljer att använda sig av för styrning av 

befintliga lager, anger Arnold och Chapman (2004, sid 316) några fundamentala aspekter för 

denna styrning. Tillverkande företag måste hålla reda på artiklar så dessa kan finnas snabbt 

och enkelt, reducera total insats för att finna artiklar samt lagra artiklar på ett systematiskt vis. 

Arnold och Chapman (2004, sid 316) framhåller vidare några väsentliga metoder som tillverk-

ande företag kan bruka vid utformning av lager: 

 Gruppera funktionellt liknande artiklar tillsammans 

 Gruppera flitigt använda artiklar tillsammans såväl som lättillgängligt 

 Gruppera fysiskt liknande artiklar tillsammans 

Arnold och Chapman (2004, sid 316) menar att det finns två grundläggande system för 

positionering av enskilda artiklar i lagerlokaler: Fast samt Flytande lokalisering. Båda dessa 

system kan enligt Arnold och Chapman (2004, sid 316) användas och kombineras effektivt i 

de tre ovan nämnda punkterna om utformning av lager. Enligt Institutet för transportforskning 

(2002, sid 35) kan både vid fast och flytande lokalisering är det vanligt att förrådsplatsen väljs 

med avseende på artikelns uttagsfrekvens.  

 

Enligt Institutet för transportforskning (2002, sid 37) påverkas utformningen av förråd av en 

rad olika egenskaper hos ingående artiklar. Somliga av dessa egenskaper är vikt, dimension, 

staplingsbarhet hos artikeln samt hanterbarheten med olika typer av hanteringsutrustning. 

Institutet för transportforskning (2002, sid 37) menar även att styrningsprincipen för förrådet 

kan påverkas av administrativa förutsättningar. Exempel på detta kan vara sortimentet storlek, 

uttagsfrekvens samt förrådshållen mängd av varje ingående artikel. Carter och Price (1993, sid 

67) påvisar även på att volymen hos ingående artiklar har stor betydelse.   

 

En viktig aspekt för de ingående artiklarna i en lagerlokal enligt Carter och Price (1993, sid 82 

och 84-86) är kvalitén. Det finns flera sätt för att inom organisationer fastställa de kontroll-

punkter som behövs för en tillfredställande kvalité på lagerförda artiklar. Detta kan göras 

exempelvis genom gemensamma rådslag inom organisationer där olika intressenter deltar. 

Detta för att tillsammans, i regelbundna intervall, avgöra och besluta om standardnivåer för 

lagerförda artiklar definierat av företagspolicyn. Några av de fördelar som finns med att 

bestämma standardnivåer kan exempelvis vara reducerat behov av lageryta, förbättrad 

lagerkontroll samt mindre behov av administration i lagerlokaler. Nackdelar som kan före-

komma är bland annat minskad flexibilitet och färre val för användaren.          

3.4.1 Fast lokalisering  

Enligt Arnold och Chapman (2004, sid 316) har alla artiklar på lager i fast lokalisering egna 

och specifika lagerplatser.  

 

Institutet för transportforskning (2002, sid 34-35) utvecklar denna definition som att lager-

platser i detta system helst ska ligga intill varandra. Information om vilka lagerplatser som är 

tillgängliga ges av förrådspersonalen som sköter inläggning och hämtning av artiklar i de 

befintliga lagerplatserna. Även ett eventuellt datasystem ska styra lagerplatser i de förråd som 
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finns. Fördelarna med fast lokalisering är exempelvis att hämtningen av artikel underlättas, 

risken för felplacering reduceras samt att systemet ger en bra överblick över lagerplatser. En 

nackdel kan vara att förrådsutrymmet utnyttjas dåligt. (Institutet för transportforskning 2002, 

sid 34-35)     

3.4.2 Flytande lokalisering  

Arnold och Chapman (2004, sid 316) menar det i flytande lokalisering lagerförs artiklar var än 

det finns en lämplig lagerplats. 

 

Institutet för transportforskning (2002, sid 35) påpekar att flytande lokalisering innebär att 

artiklar kan placeras på valfri förrådsplats inom ett visst område. Tillvägagångssättet kan här 

exempelvis vara att förrådspersonalen väljer en lämplig plats för artikeln eller att förråds-

styrsystemet väljer den mest lämpliga platsen för artikeln.  

3.4.3 Optimering av pallsektioner i en lagerlokal 

Arnold och Chapman (2004, sid 313-314) lägger fram följande formel för optimering av 

antalet pallsektioner som bör finnas i en lagerlokal: 

Antalet pallsektioner som fordras: Lagerförda artiklar på pall ÷ Höjden på pallsektionen  

3.4.4 Inhyrning av externa faciliteter 

I vissa situationer kan det för en organisation vara behövligt att söka externa resurser för att 

täcka sitt behov av lagerplatser. Detta anser Carter & Price (1993, sid 65-66) samt att 

motiveringen till ett liknande beslut kan vara exempelvis brist på resurser eller tillfälliga 

förändringar i kundens efterfrågan. De problem som inhyrning av externa faciliteter kan 

innebära är bland annat transportförbindelse, kostnader för lagring i den externa faciliteten 

samt jämförelse av avståndet mellan organisationens och den externa lokalens lokalisering. 

Innan utnyttjandet av den externa faciliteten kan påbörjas bör ett gemensamt kontrakt 

framställas samt undertecknas av båda parter. Kontraktet skall bland annat klargöra ansvars-

fördelningen, olika kostnader samt uppsägning.  

3.4.5 Lagersystem för identifiering 

I nuvarande situation har många industrier komplexa och omfattande lager vilket enligt Carter 

och Price (1993, sid 92) medför ett stort behov för ett system för identifiering och 

klassificering av artiklar kan utföras. Några av de faktorer som bör tas i beaktande vid 

utformning av ett system för identifiering är exempelvis omfattningen på artiklarna samt om 

systemet är datoriserat eller manuellt.   

3.4.6 Kostnader för lager 

Det finns enligt Carter och Price (1993, sid 139-140) ett antal olika baskostnader för alla 

organisationer som lagerför artiklar. Några av dessa är:  

 Materialhanteringskostnader: utnyttjande av exempelvis lokaler, utrustning och 

arbetstid. 

 Underhåll av lager: beroende på ingående artiklar måste lagerlokalen uppnå ett visst 

värde för olika tillstånd i lagerlokalen som värme, kyla, torrhet etc. Liknande 

klimatpåverkande aspekter måste uppfyllas för att förbättra livslängden hos ingående 

artiklar. 
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 Skötsel av lager: exempelvis kontroll av lagerkvitton och större problem som bör 

åtgärdas.   

3.5 Lagerhållning 

Arnold och Chapman (2004, sid 233) menar att finansiellt sett är en bra lagerförteckning över 

ingående artiklar i lager väldigt betydelsefullt för tillverkande företag. Detta för att lagrade 

artiklarna representerar approximativt 20-60% av det tillverkande företagets totala tillgångar.  

 

För att maximera produktiviteten och minimera kostnader bör, enligt Arnold och Chapman 

(2004, sid 313), tillverkande företag i sin lagerhantering och lagerhållning arbeta med följande 

uppgifter: 

 Maximera utnyttjande av ytan 

 Effektiv tillämpning av arbetskraft och utrustning 

- Alla lagerförda artiklar skall vara enkla att finna och identifiera 

- Flytta artiklar effektivt både inom lagerlokalen och mellan produktion och 

lagerlokal 

 

Arnold och Chapman (2004, sid 319) menar att tre saker måste vara exakta vid lagerhållning 

av artiklar. Dessa är: 

 Artikelbeskrivning (artikelnummer)  

 Kvantitet 

 Lokalisering av artikeln 

Oexakt lagerhållning kan exempelvis leda till lägre produktivitet, oplanerade stopp och 

överskott i lager (Arnold & Chapman 2004, sid 320). Det som kan orsaka oexakt lager-

hållning är: 

 Obehöriga uttag av artiklar från lager 

 Osäkrade lagerplatser 

 Undermålig kunskap hos personal 

 Försumlig systemförning av transaktioner av artiklar från lager 

 Undermåligt system för transaktioner av artiklar från lager 

3.5.1 Inventering av lager 

En ABC-analys är tillvägagångssätt att kategorisera artiklar vilket reflekterar mödan värd att 

applicera för inventeringskontroll. Denna analys beskrivs utförligt av Waters (1991, sid 509) 

och analysen kallas även både Pareto-analys såväl som 80/20-regeln. Med 80/20-regeln menas 

att 80 % av inventerade artiklar behöver 20 % av uppmärksamheten, medan de övriga 20 % av 

artiklarna behöver 80 % av uppmärksamheten. En ABC-analys klassificerar tre kategorier för 

lagerförda artiklar, dessa kategorier är A-, B- och C-artiklar. A-artiklar är dyrare och behöver 

speciellt omhändertagande, B-artiklar som ordinära och i behov av normalt omhändertagande 

och C-artiklar som billiga och i ringa behov av vårdande aktiviteter. En ABC-analys påbörjas 

med en kalkyl av de totala årliga användningsmängderna för de lagerförda artiklarna. I 

kalkylen hamnar A-artiklar överst och C-artiklar underst om kalkylen ställs upp efter fallande 

användning.  
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Carter och Price (1993, sid 49-50) utvecklar ABC-analysens påföljder och menar vidare att 

lagerlokalens placering för de ingående artiklar kan utformas efter denna princip. Det skulle 

innebära att artiklar med högre användarfrekvens och högre betydelsegrad placeras närmare 

ingång och utgång.  

 

Arnold och Chapman (2004, sid 323) menar att det finns två grundläggande sätt för företag att 

granska, inventera, sin lagerhållning. Dessa två utförandeformer är Periodisk och Cyklisk 

inventering. Att ha uppsikt över lagerhållningens exakthet är viktigt men än viktigare är, 

enligt Arnold och Chapman (2004, sid 323), att granska systemet för att finna orsaker till 

möjliga underskott i lagerhållning och effektivt avlägsna dessa underskott.  

3.5.1.1 Periodisk inventering 

Periodisk inventering av lagerförda artiklar sker enligt Arnold och Chapman (2004, sid 324) 

ofta årligen och det primära syftet med denna metod är att satisfiera de finansiella 

intressenterna hos företaget. Detta genom att visa att lagerhållningen verkligen är exakt och 

representerar värdet på lagerförda artiklar. Tre perspektiv utgör en god förberedelse för att den 

periodiska inventeringen ska ge så bra resultat som möjligt. Dessa är sortering, tydlig 

identifiering av artiklar samt god träning för personal i tillvägagångssättet för den periodiska 

inventeringen.  

 

Enligt Arnold och Chapman (2004, sid 324) består och genomförs den tidskrävande 

periodiska inventeringen i fyra faser:  

1. Räkna artiklar och anteckna resultatet på ett kvitto 

2. Verifiera att kvittot stämmer genom förslagsvis omräkning 

3. Samla in kvitton och lista artiklar för varje avdelning/lagerlokal/förråd/område 

4. Granska kvitton för att upptäcka skillnader mellan räknat och systemfört antal     

3.5.1.2 Cyklisk inventering 

Cyklisk inventering är ett tillvägagångssätt att granska sin lagerhållning kontinuerligt under 

verksamhetsåret. Detta framställer Arnold och Chapman (2004, sid 324) och de menar vidare 

att de uträkningar och granskningar av artiklar på verksamhetens lager och förråd verkställs 

efter ett förutbestämt schema. Med hänsyn på dess betydelse undersöks artiklar frekvent eller 

sällan under verksamhetsåret. Huvudtanken med cyklisk inventering är att några valda artiklar 

ska granskas varje dag, beroende på schemat. Detta schema anger hur många gånger artiklar 

på lager ska räknas och granskas. Med cyklisk inventering blir felaktigheter inte alls lika 

långvariga tack vare regelbundna granskningar.  

3.5.2 Streckkod 

Institutet för transportforskning (2002, sid 48 och 50-51) redogör för streckkod som en teknik 

utvecklad för identifiering och märkning av gods. Streckkoden är ett typsnitt som är läsbart av 

maskiner och dessa koder kan inkludera information om alfanumerisk och/eller numerisk art. 

Den läsbara informationen på koden företräds av linjer och olika stora mellanrum. Detta 

bildar element av digital karaktär, det vill säga ettor och nollor. Då informationen för 

märkning eller identifiering skall dokumenteras, läsas och användas krävs i denna metod ett 

system för att utveckla en fungerande lösning. Streckkodssystemet består av ett antal olika 

komponenter. Några exempel på dessa komponenter är symbol, märkningsteknik, märknings-

utrustning, läsutrustning samt kommunikation med dator. Exempel på den läsutrustning som 
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kan användas för streckkoder är exempelvis laserskanning, ljusstråleskanning samt OCR 

(Optical Character Recognition). OCR innebär att man på maskinell väg kan läsa klartext.  

3.6 Samverkan och samarbete 

Företag och organisationer möter numera, enligt Monczka et al (2000, sid 1), ett allt större 

motstånd på marknader de är verksamma i samt större och högre krav från konsumenter. Detta 

på allt från produktkvalité såväl som service på olika tjänster. Företag har därför allt som ofta 

som mål att bli så kundfokuserade, pålitliga och kostnadseffektiva som möjligt. Detta genom-

förs genom att tillhandahålla marknaden värde via en eller båda av de två primära värde-

nivåerna. Dessa två nivåer är leverering av värde samt skapande av värde. Båda dessa nivåer 

fordrar ledningens och anställdas engagemang och involvering för att öka och överträffa 

slutkunders tillfredsställelse. Detta gäller externa såväl som interna kunder för organisationer. 

 

Följande del ger en teoretisk beskrivning och bild av hur samverkan och samarbete kan ske i 

organisationer. Avsnittet kan läsas kursivt om läsarens fokus ligger på verksamheten och 

arbetet i förrådslokaler på SSAB Tunnplåt i Borlänge. Denna teoridel ger ändå den teoretiska 

beskrivningen bakom hur samarbeten och samverkan mellan avdelningar kan se ut. Något 

som indirekt berör och påverkar arbetet i och kring förrådslokaler på SSAB Tunnplåt. 

3.6.1 Nätverkssynsättet 

ARA-modellen (se figur 7) visar samverkan i industriella nätverk. Modellen beskrivs i 

Håkansson och Johansson (1992, sid 28-34) och den består av tre fragment, Aktörer, Resurser 

och Aktiviteter. I modellen definieras aktörer som den variabel som kontrollerar både resurser 

och/eller utför aktiviteter. I dessa aktiviteter använder aktörerna särskilda resurser för att ändra 

andra resurser på skilda sätt. Resurser beskrivs som medel som används av aktörer när de 

utför aktiviteter. Genom dessa cirkulära definitioner kopplas aktörerna, resurserna och 

aktiviteterna samman.  

 

 

Figur 7 ARA-modellen (Källa: Håkansson och Johansson 1992) 
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3.6.1.1 Aktörer 

Håkansson och Johansson (1992, sid 28-34) beskriver en aktör som allt från individer, grupper 

av individer, delar av företag, företag till grupper av företag. I industriella nätverk finns det 

aktörer på varierande nivåer i organisationer. Dessutom beskrivs att aktörer har fem olika 

kännetecken. För det första utför de och kontrollerar aktiviteter. Vidare så utvecklar 

Håkansson och Johansson (1992, sid 28-34) med att dessa aktörer har relationer till varandra 

genom utbyte av processer. För det tredje så grundlägger aktörerna sina aktiviteter genom 

kontroll över resurser. Där skiljer man på direkt och indirekt kontroll över resurser. Direkt 

kontroll är baserat på ägande av resurser medan indirekt kontroll är baserat på relationer med 

andra aktörer. För det fjärde så är aktörer målorienterade. Det generella målet för aktörer är 

som regel att öka deras kontroll över nätverket. Den sista delen berör aktörernas olika kunskap 

om aktiviteter, resurser och andra aktörer i nätverket. Denna kunskap är först och främst 

utvecklad genom erfarenheter i anslutning till aktiviteter i nätverket.  

3.6.1.2  Aktiviteter 

En aktivitet förekommer enligt Håkansson och Johansson (1992, sid 28-34) när en eller flera 

aktörer kombinerar, utvecklar, utbyter eller skapar resurser genom utnyttjande av andra 

resurser. Eftersom aktörer har olika kännetecken är två grundläggande typer av aktiviteter 

urskiljbara, transfer och transformation. Genom transformationsaktiviteter blir resurser 

ändrade på något sätt. Dessa aktiviteter är alltid direkt kontrollerade av en aktör. Transfer-

aktiviteter överför den direkta kontrollen från en aktör till en annan. Dessa aktiviteter länkar 

också samman transformationsaktiviteter mellan aktörer. Transferaktiviteter är aldrig 

kontrollerade av bara en aktör och blir därför påverkade av relationen mellan de ingående 

parterna. En komplett aktivitetscykel innehåller alltid både transfer- och transformations-

aktiviteter i olika stor mängd. Detta innebär således att en enskild aktör inte ensam kan 

kontrollera en hel aktivitetscykel.  

3.6.1.3 Resurser 

För att utföra de olika typerna av aktiviteter, transformations- eller transferaktiviteter, krävs 

det resurser av olika slag. Detta menar Håkansson och Johansson (1992, sid 28-34) och att alla 

dessa resurser också är kontrollerade av aktörer, antingen av enskilda eller också flera aktörer. 

Resurser är också olikartade eller heterogena. Eftersom möjligheterna till användande av 

resurser är obegränsade innebär detta att resurser aldrig kan specificeras korrekt. Det går 

aldrig heller att definitivt specificera hur en särskild resurs kan kombineras med andra 

resurser. Kombinationerna av resurser kan alltid utvecklas. Vid utförande av olika aktiviteter 

krävs olika former av resurser. Resurser kan karaktäriseras främst genom aktörerna som 

kontrollerar dem. Ju mindre tillgängligheten för en resurs är desto viktigare blir kontrollen 

över den resursen samt insatsen för att skaffa kontroll över resursen. Ett annat kännetecken för 

resurser är användandet av dessa i aktiviteter. Det tredje kännetecknet är resursernas mång-

sidighet.      

3.6.2 Interaktionsmodellen 

Varje relation i en organisation och mellan organisationer är beroende av övriga aktörer på 

samma nivå, vilket Bjerhammar (2000, sid 2-4) redogör för. Interaktionsmodellen (se figur 8) 

visar interaktionssynsättet mellan eller i organisationer. Interaktionsmodellen visar att mellan 

eller inom företag, där en relation till varandra upplevs, pågår en interaktionsprocess. Inter-

aktionsprocessen har en kortsiktig samt en långsiktig aspekt. Den kortsiktiga aspekten utgörs 

av de utbytesepisoder som äger rum mellan eller inom organisationer. En utbytesperiod som 

sker över kort sikt innebär att till exempel produkter eller tjänster utbytes i episoder mellan 
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parterna. Medan den långsiktiga aspekten utgörs av själva relationen mellan dessa båda parter. 

För att underlätta samspelet anpassar parterna sig till varandra, enligt Bjerhammar (2000, sid 

2-4). När två parter har haft en relation under en längre period kan den relationen bli så 

”invand” att de ingående parterna slutar att ifrågasätta olika rutiner och riktlinjer som används 

i samarbetet. När man kommit till detta stadie säger man att relationen har 

”institutionaliserats”. Detta innebär att dynamiken i relationen har gått förlorad.  

 

Figur 8 Interaktionsmodellen (Källa: Bjerhammar 2000) 

3.6.3 Roller i samarbeten 

En leverantör av en vara eller en tjänst mellan eller inom företag ska enligt Monczka et al 

(2000, sid 137-139 och sid 151) fungera som en fullvärdig medlem i den struktur som 

upprättats för samarbetet. Ju mer komplext bidraget är från leverantören desto mer behöver 

leverantören delta i samarbetet. Ju mindre komplex problemet är desto mer kan leverantören 

endast fungera som stöd i arbetet. Olika sätt att få leverantören involverad görs primärt genom 

högsta ledningens stöd tidigt i arbetet. Viktigt är också att man sätter tydliga roller för 

samarbetet, tydliggör ansvarsområden samt skriver avtal som verkligen uppmuntrar 

leverantören att delta aktivt i samarbetet. Målsättningsprocessen är vitalt för alla samarbeten.  
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4 Nulägesbeskrivning 
Arbetet med utveckling och förbättringar i och kring alla befintliga förrådslokaler som finns 

på SSAB Tunnplåt för närvarande är redan i full gång. Detta arbete ska fungera både som en 

komplettering till det material och den information som redan har införskaffats och används. 

Arbetet ska även fungera som ett verktyg för framtida insatser och investeringar på SSAB 

Tunnplåt i Borlänge gällande förrådslokaler. Nedanstående kapitel ska presentera hur nuläget 

på SSAB Tunnplåt vad gäller reservdelshanteringen i stort men förrådslokaler i synnerhet ser 

ut. En klar och tydlig bild av nuläget bör erhållas för att kunna lägga fram de mest gynn-

samma förbättringsförslag som går att finna för lagerutformning och lagerhantering av 

reservdelar på förrådslokaler. Nuläget kommer att beskrivas utifrån två huvudrubriker, 

Reservdelshanteringen på SSAB Tunnplåt och Förrådslokaler på SSAB Tunnplåt. Dessa två 

huvudrubriker kommer även att finnas i resterande delar av rapporten. Detta för att skapa en 

så tydlig och enkel utformning av arbetet för läsaren att följa som möjligt.  

 

SSAB Tunnplåt behandlas som ett civilt skyddsobjekt. Det innebär att industriområdet som 

verksamheten finns på är hemligt till följd av totalförsvarstekniska skäl. Vid händelse av krig 

ska SSAB Tunnplåt fortsätta kunna producera stål till försvarsmakten. Med anledning av det 

så får denna rapport inte publicera någon grundlig karta eller ritning över verksamhets-

området. Verksamhetsområdet ska vara skyddat och varje byggnads funktion och ingående 

verksamhet ska förbli hemlig.  

4.1 Reservdelshanteringen på SSAB Tunnplåt 

I detta kapitel presenteras intressanta aspekter inom reservdelshanteringens breda område 

samt hur de behandlade områdena fungerar i nuvarande situation.  

4.1.1 Underhållssystemet STINA 

Reservdelshanteringen på SSAB Tunnplåt stöds av ett databaserat underhållssystem som 

internt kallas STINA. Detta underhållssystem hanterar ett omfattande informationsflöde. 

Underhållssystemet är tänkt att fungera som ett verktyg och hjälpmedel i verksamheten men 

trots tillämpningen av underhållssystemet förekommer problem gällande reservdels-

hanteringen. Ett problem som uppmärksammats vid hanteringen av reservdelar är att artiklar 

”försvinner” någonstans i flödet mellan olika anläggningar men även i förrådslokaler. Till 

följd av ett antal skilda anledningar som exempelvis brist på lagerplatser samt standardiserade 

sådana kan informationen om artiklarnas fysiska placering gå förlorad. Artiklarna går inte 

alltid att finna med hjälp av underhållssystemet vilket i sin tur bidrar till att informationsflödet 

vid reservdelshanteringen blir personberoende i alltför stor utsträckning. Kontrollen av reserv-

delar upplevs emellanåt som både otillfredsställande och ostrukturerad samt att förändringar 

upplevs som betydelsefulla för verksamheten. Även utnyttjandet och sammansättningen av 

vissa befintliga förrådslokaler inom området upplevs som olämpligt. 

 

Reservdelarna som ligger i befintliga förrådslokaler på SSAB Tunnplåt finns registrerade i 

underhållssystemet STINA. Underhållssystemet anger där exempelvis kvantitet, artikel-

nummer samt lagerplatser, om det finns tillgängligt, för respektive reservdel. Underhålls-

systemet anger inte i detalj utseendet, vikten samt andra fakta som beskriver reservdelarnas 

egenskaper. Då underhållssystemet fylls med uppgifter genererar det värdefull informations-

data och förenar samtidigt medarbetarna från berörda enheter och avdelningar. Att 

komplettera underhållssystemet STINA med utökad information är ett förhållandevis 

okomplicerat arbete. Strax innan tiden för kartläggningen uppgraderades den tidigare 
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versionen av underhållssystemet STINA. SSAB Tunnplåt införde underhållssystemet STINA 

under år 2003. Denna nya version är bättre anpassad för verksamheten och skall bidra till en 

enklare hantering av bland annat reservdelar och arbete i underhållssystemet samt den 

information som underhållssystemet behandlar. Införandet av den nya versionen påverkar 

dock inte arbetet om förrådslokaler i allmänhet och reservdelar i synnerhet i större ut-

sträckning. Den mest grundläggande skillnaden mellan den gamla och nya versionen av 

underhållssystemet STINA är att alla berörda enheter fortsättningsvis kommer att arbeta i 

samma modul. Tidigare förstod de olika inblandade avdelningarna inte varandra på ett 

optimalt sätt och man samverkade, på grund av arbete i olika moduler, inte i arbetet kring 

reservdelarnas hantering och flöde. 

4.1.2 Förrådsarbete 

På SSAB Tunnplåt i Borlänge är det Centralförrådet som ansvarar för alla lagerförda artiklar. 

Det betyder att alla de reservdelar som ligger på en lagerplats i en förrådslokal ansvaras för av 

Centralförrådet. På SSAB Tunnplåt i Borlänge finns sammanlagt omkring 53 000 stycken 

artiklar som klassas som reservdelar. Till det kan tilläggas att SSAB Tunnplåt i dagsläget 

förfogar över ungefär 32 500 stycken systemförda lagerplatser i de befintliga förrådslokalerna. 

Alla de reservdelar som finns registrerade i underhållssystemet STINA har även ett varsitt 

artikelnummer vilket fungerar som reservdelens benämning. Ett annat identifikationsnummer 

som existerar inom området är objekt-ID.  Detta nummer anger mer i detalj var reservdelen 

ingår, med tanke på både de anläggningar och maskiner som finns på SSAB Tunnplåt. 

Olyckligtvis finns omkring 10 700 stycken reservdelar utan ett sådant identifikationsnummer. 

Det försvårar arbetet med att veta om reservdelen verkligen är nödvändig samt var den ska 

användas. Skrothanteringen av reservdelar på SSAB Tunnplåt utgår oftast från detta nummer, 

men eftersom numret inte alltid existerar kompliceras skrothanteringen. SSAB Tunnplåt har i 

nuvarande situation ingen organisatorisk funktion för internlogistik som behandlar reserv-

delar. Detta finns dock för slutprodukterna, plåtrullar eller coils som de också kallas.  

4.1.2.1 Inköp av utrustning 

Inköp av olika lagerföringsutrustning och metoder görs på SSAB Tunnplåt oftast genom att 

förrådsarbetare skickar en inköpsanmodan till inköpsavdelningen på SSAB Tunnplåt. Inköps-

avdelningen skickar sedan en inköpsorder till företaget Ahlsells som man har ett avtal med. 

De skickar sedan denna order vidare till berört företag och sköter sedan hela inköpsprocessen 

åt SSAB Tunnplåt. 

4.1.2.2 Tompallshantering 

Tompallshanteringen på SSAB Tunnplåt ses också det som en viktig aspekt på arbetet i 

förrådslokaler. Tompallar ska skickas eller transporteras av en extern chaufför till Central-

förrådet för att där efter sändas vidare till Dala Emballage som hanterar dessa tompallar. 

Studier av förrådslokaler har visat att detta arbete kan lämna lite övrigt att önska eftersom 

exempelvis Reservdelsförråd 3 och 6 har en stor mängd tompallar i eller i nära anslutning till 

dem. Om tompallshantering står även angivet i SSAB Tunnplåt Arbetsplatshandbok, APH, 

där samtliga arbetsinstruktioner och rutiner som finns för verksamheten är samlade.          

4.1.3 Samarbete och samverkan mellan avdelningar och funktioner 

En tydlig kommunikation på SSAB Tunnplåt vid arbetet är vitalt för att förkorta den tiden 

som information inte finns tillgängligt i underhållssystemet. Kommunikationen är även en 

viktig del för att sammanföra alla de aktiviteter som sammankopplas med hantering av 

reservdelar. Förrådsavdelningen har ansvar för alla reservdelar som ligger lagrade på 
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förrådslokaler. Det är också oftast förrådspersonalen som ansvarar för in- och uttag av 

reservdelar. När större reservdelar behöver flyttas och som använda motviktstruckar inte 

förmår lyfta och där tillgång till traverskran inte erhålls, tar förrådsavdelningen hjälp från 

transportavdelningen. De kan tillhandahålla fordon och hanteringsutrustning med större 

lyftkapacitet. Arbetet med reservdelar och förrådslokaler är aningen komplex och flerartat 

vilken motiverar en stor delaktighet av förrådsavdelningen. Tydliga roller är viktigt på SSAB 

Tunnplåt för en förbättrad och utvecklad verksamhet. Detta gäller således även för arbetet 

kring reservdelar och förrådslokaler. De problem som kan uppstå sammanhänger med alla de 

olika intressenterna för lokaler överlag på SSAB Tunnplåt. Om en byggnad är ledig så dröjer 

det inte länge förrän någon placerar något material där, även om förrådsavdelningen har 

reserverat lokalen. SSAB Tunnplåt består av många olika avdelningar, som kan kallas öar, 

som ofta också har sin egen kultur. Skilda kulturer orsakar många intressekonflikter och 

missförstånd i reservdelshanteringen.     

4.2 Förrådslokaler på SSAB Tunnplåt 

Centralförrådet är i dagsläget utgångspunkten för allt arbete i befintliga förrådslokaler på 

SSAB Tunnplåt. Från Centralförrådet, där även reservdelar lagras, utgår förrådspersonalens 

arbete från. För närvarande finns nio stycken större förrådslokaler som tillhandahåller 

reservdelar till verksamhetens olika produktionslinjer.  Förutom dessa större förrådslokaler 

som behandlas i detta arbete finns även lokala el- och virkesförråd.   

4.2.1.1 Dynamate 

Dynamate är ett företag som sköter fastighetsunderhåll och arbeten på SSAB Tunnplåt i 

Borlänge. Dynamate är en extern partner som numera har sitt lokala kontor inom SSAB 

Tunnplåts verksamhetsområde. Tidigare skötte man på SSAB Tunnplåt fastighetsarbeten 

själva, för närvarande sköter alltså Dynamate allt sådant arbete i samarbete med SSAB 

Tunnplåt.  

4.2.2 Arbetsmiljöaspekter 

Arbetsmiljön i alla arbetslokaler är en viktig aspekt på SSAB Tunnplåt i Borlänge. Förråds-

lokaler som granskats utgör dock en viktig skillnad från vanliga arbetsplatser. I dessa förråds-

lokaler vistas sällan människor och här lagras reservdelar med speciella behov på lokalerna. 

Således är den fysiska arbetsmiljön det primära fragmentet att kontrollera samt se till den är 

på en tillfredställande hög nivå för både personal och ingående reservdelar.  

 

De mest vitala fakta som behövs för en grundlig kartläggning av förrådslokaler här väldigt 

mycket ihop med arbetsmiljöaspekter. Bland dessa kan nämnas belysning, klimat, transport-

vägar och underhåll på reservdelar i förrådslokalerna.  

4.2.2.1 Ensamarbete 

Ensamarbete är något man på SSAB Tunnplåt vill undvika i förrådslokalerna för att undvika 

olyckor och förbättra säkerheten i arbetet. Utbildning anses som en viktig del av arbetet och 

där påpekas att ensamarbete bör undvikas. Ensamarbete förekommer mestadels i mindre 

slang- och elförråd som inte studerats i detta arbete men även i Reservdelsförråd 1 och 2 där 

mycket inventeringsarbete pågår av förrådsarbetare. Vid anskaffning av reservdelar i förråds-

lokaler åker förrådspersonalen ut parvis och detta sker nästan alltid under dagtid. 

Telefontillgänglighet för berörd förrådspersonal ute på ett uppdrag anses vara ett måste för 

personalen som åker ut.  
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4.2.2.2 Buller 

Buller är en arbetsmiljöaspekt som kartläggningen visat inte behövs läggas någon större vikt 

på. Förrådslokaler kan grovt delas in i två grupper. Den första gruppen är förrådslokaler där 

arbetet får ske ostört och frånskilt från andra avdelningar eller funktioner. Den andra gruppen 

är förrådslokaler där verksamheten störs eller berörs av närliggande arbete. Endast det andra 

området är av intresse för förrådslokalerna med avseende på bullernivån. Förrådslokaler som 

anses tillhöra den andra gruppen är Reservdelsförråd 1, 2 och 6. Bullernivån i dessa förråds-

lokaler är dock inte så pass påfrestande hög att förrådsarbetet påverkas. Vidare kan tilläggas 

att de riktvärden som finns från Arbetsmiljöverket inte uppnås. Hörselskydd är något som 

rekommenderas, vilket även är högst personligt pågrund av upplevd ljudnivå, men knappast 

något som krävs för arbete i ovan nämnda förrådslokaler. Det ska också tilläggas att inga 

studier av ljudnivåerna i förrådslokaler har genomförts, detta till följd av avsaknaden av höga 

upplevda bullernivåer i förrådslokalerna.      

4.2.2.3 Belysning 

Den belysningstyp som används i förrådslokaler på SSAB Tunnplåt är generellt 400W 

högtrycksnatrium som utstrålar ett gult ljus. Ett alternativ till den lösning som förekommer är 

metallhalogen som utstrålar ett vitt ljus och som blivit allt vanligare som belysningstyp i olika 

industrilokaler i Sverige. Den enda byggnaden på SSAB Tunnplåts verksamhetsområde som 

har metallhalogen är plåtslagarverkstan, en lokal som inte har något som helst att göra med 

reservdelshanteringen. Ljusregleringar, där ingående belysning tänds och släcks beroende på 

aktivitetsgraden i lokalen, förekommer inte någon förrådslokal. Ljusregleringar kräver 

speciella armaturer för belysningen och skulle detta införas skulle hela ljusinredningen behöva 

ersättas. Denna lösning skulle minska energikostnaderna på längre sikt i förrådslokaler. 

 

Vid den belysningsstudie som genomförts i befintliga och nya förrådslokaler på befintliga och 

nya förrådslokaler ansåg SSAB Tunnplåt att en ljusstyrka på ungefär 300lux är ett bra rikt-

värde. I studien, som utfördes under dagtid, kan resultatet ha påverkats av att det i förråds-

lokalerna finns mer eller mindre stor tillgång till dagsljus. Förutom ljusstyrkan anses 

placeringen av ljusarmaturen som vital, ju mer centralt i förrådslokalen desto bättre. Detta 

eftersom det är där hantering av reservdelar äger rum. Vid nyinvesteringar tycker SSAB 

Tunnplåt dock att en ljusstyrka på ungefär 500lux är att föredra. Detta beroende på att 

ljusstyrkan avtar med ljuskällans livslängd och för att undgå investeringar i ny belysning så 

köps starkare ljusarmaturer in.  

4.2.2.4 Ventilation och klimat i förrådslokaler  

Ventilationen är en annan viktig aspekt som berör lagringen av reservdelar på förrådslokaler 

inom verksamhetsområdet på SSAB Tunnplåt. Detta för att lagrade reservdelar inte ska samla 

på sig onödigt mycket damm samt andra partiklar om dessa reservdelar ligger en längre tid. 

Någon sorts rening av luft i förrådslokalerna på SSAB Tunnplåt finns inte för närvarande. 

Detta mycket beroende på två primära orsaker. Den första orsaken är att befintliga förråds-

lokaler är äldre byggnader. Den andra större orsaken är att förrådsavdelningen ibland inte är 

helt säker på hur länge man får ha kvar sin verksamhet i vissa lokaler för lagring av reserv-

delar. Beslut om förflyttningar av ingående verksamhet kan fattas under kort tid. Detta skulle 

göra större investeringar i dessa lokaler relativt ointressanta. Förrådslokaler som ingår i den 

skara som kan beröras av en flytt på grund av att annan verksamhet ska utnyttja lokalen är 

Reservdelsförråd 1, 2 och 6. Vidare är fuktighetskontroll i förrådslokaler en tänkvärd lösning 

på klimatvarierande lokaler. Fuktighetskontroll är inte heller en arbetsmiljöaspekt som är lika 
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intressant för samtliga förrådslokaler. Detta beror, inom SSAB Tunnplåts verksamhetsområde, 

på två huvudsakliga orsaker. Dessa är närheten till Dalälven som korsar igenom verksamhets-

området samt förrådslokalens isoleringsförmåga mot främst kyla. Ju närmare Dalälven och ju 

sämre isolering för förrådslokaler desto större är behovet för fuktighetskontroller. Fuktighets-

kontroller genomförs för att ingående reservdelar inte ska påverkas långsiktigt till följd av ett 

bristande klimat i lokalen. I dagsläget finns en fuktighetskontrollerande anordning endast i 

Reservdelsförråd 7 som är ett tält. Reservdelsförråd 7 är således inräknad bland de lokaler 

som har sämre isolering mot kyla och väta.   

4.2.2.5 Underhåll av lokal och ingående reservdelar 

Ett kontinuerligt arbete för att ingående reservdelar i förrådslokaler inte ska försämras eller 

minska i funktion genomförs inte i större utsträckning på SSAB Tunnplåt i dagsläget. På 

SSAB Tunnplåt används termen långliggare för reservdelar som inte har hanterats sedan 

införandet av underhållssystemet STINA år 2003. Detta innebär att dessa reservdelar legat på 

i princip samma lagerplats i omkring sex år. Det innebär också att dessa reservdelars verkliga 

tillämpning inte bara är osäker utan också att dessa reservdelar tar upp omotiverad lagerplats. 

Kartläggning av förrådslokalerna på SSAB Tunnplåt har visat ett stort behov av skrot-

hantering och utökat inventeringsarbete. Detta arbete pågår dock till viss del där särskilda 

förrådslokalers utformning omformas och fastställs på ett bättre sätt. Det handlar oftast om 

större förrådslokaler med många ingående reservdelar. En annan viktig aspekt som berördes i 

inledningen arbetet för förrådslokaler som lagrar reservdelar var hur den faktiska golv-

bärigheten i lokalen är. Kartläggningen av befintliga och nya förrådslokaler har visat att 

endast en av dessa lokalers lagring av reservdelar berörs av golvbärighetsbegränsningar. 

Reservdelsförråd 8 är den enda befintliga förrådslokalen som har en golvbärighet som innebär 

en begränsningar i lagerföringen. Golvbärigheten i förrådslokalerna som undersökts i 

kartläggningen är endast kritiska då byggnaden innehåller källare eller liknande som 

exempelvis elkulvertar. Tas Pumpstationen i bruk som förrådslokal kommer golvet att gjutas 

igen och golvbärigheten behöver då inte tas hänsyn till. Innan renoveringsarbetet i denna lokal 

har påbörjats är dock Pumpstationen inte lämplig för att lagra reservdelar med hänsyn till 

golvets undermåliga kvalité.    

4.2.3 Utformning av förrådslokaler och hantering av reservdelar 

Under denna rubrik och de två nästkommande presenteras förrådslokalernas fysiska 

utformning i stora drag. En intervjuperson på SSAB Tunnplåt tillhandahöll ritningar och 

skisser över befintliga och nya förrådslokaler. Dessa ritningar bearbetades till grövre skisser 

över det som ansågs vara väsentligt för detta arbete. Med det menas ingående lagerförings-

metoder, transportvägar och andra områden i förrådslokalerna som utnyttjas. Skisserna i 

Bilaga C redovisar både nuvarande layout samt förslag på åtgärder som skulle förbättra 

hantering och lagring av reservdelar. 

4.2.3.1 Lagerföringsmetoder på SSAB Tunnplåt 

Lagerföringsmetoderna på befintliga förrådslokaler på SSAB Tunnplåt är vanligen pallställ 

eller fristapling. Arbete pågår med att inreda befintliga förrådslokaler med fler pallställ. Detta 

för att alla reservdelar ska få en egen lagerplats. I exempelvis Reservdelsförråd 1 och 2 där 

lokalen till stora delar utnyttjas för fristapling av reservdelar, ligger artiklar i långa led utan 

egna lagerplatser. Det innebär att underhållssystemet inte kan ange exakt var varje reservdel, i 

liknande led, är. Det innebär också att personberoendet för lokalisering av reservdelar ökar 

samt att kontrollen över reservdelar på förråd minskar. Fristapling används som lagerförings-

metod för större och tyngre reservdelar där inga möjligheter till pallställslagring finns. De 
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pallar som ligger i pallställ är av typen EUR-pall, dessa kallas även flergångslastpall. Gren-

ställ är en lagerföringsmetod som utnyttjas för lagring av längre gods som exempelvis axlar. 

Grenställ finns på ett antal olika förrådslokaler på SSAB Tunnplåt men dessa täcker inte upp 

för det behov som finns för lagring av längre gods.  Bristen på grenställ har gjort att axlar ofta 

tidigare blivit lagrade på pallar som ligger på golvet. Pallar med längre axlar får svårt att få 

plats i ett pallställ vilket påverkat situationen i främst Reservdelsförråd 2 som har en stor 

mängd axlar lagrade. Förmånerna med utnyttjande av grenställ för lagrade axlar skulle 

innebära en stor insparad golvyta, detta eftersom många pallar på golv försvinner. Förråds-

personalen har dock börjat hitta egna lösningar på detta problem. Man har tillverkat upphöjda 

hörn till pallarna, dessa möjliggör att en pall staplas ovanpå pallen som ligger på golvet. Detta 

kan även göras i fler nivåer beroende på vikten på de axlar som ligger på pallarna. Axlarna 

hålls på plats genom att de läggs emellan plankorna på pallen. Det ger stabilitet och en säker 

lagerplats åt de lagrade axlarna. Många axlar lagras även i de standardiserade och egen-

tillverkade trälådorna.  

4.2.3.2 Flytande lagerplatser 

Lagerförda reservdelar som ligger i förrådslokaler på SSAB Tunnplåt i Borlänge har flytande 

lagerplatser. Detta innebär att reservdelar inte har samma bestämda lagerplats under hela sin 

livstid utan denna plats varierar efter hur den aktuella situationen ser ut. Dessa lagerplatser på 

befintliga förrådslokaler är inte heller kopplade till de identifikationsnummer, objekt-ID, som 

beskrivits ovan. Detta innebär att lagerplatserna som reservdelarna ligger på inte är opti-

merade med tanke på vilken anläggning dessa reservdelar är ämnade för. Hade alla reserv-

delar haft ett eget objekt-ID skulle arbetet med att placera reservdelar på ett bättre sätt med en 

underlättad hantering. Eftersom lagrade reservdelar inte har ingen egen fast lagerplats på 

befintliga förrådslokaler, utnyttjas flytande lagerplatser. Det innebär att de reservdelar som får 

plats på pall läggs på en tom lagerplats i pallstället medan större och otympliga reservdelar 

läggs på tom lagerplats på ytan för fristapling. Detta ser SSAB Tunnplåt inte som ett större 

problem, snarare det rakt motsatta. När inventeringsarbete pågår i förrådslokaler blir det ofta 

många omflyttningar av reservdelar till och från olika lagerplatser. Med fasta lagerplatser 

skulle det betyda att förrådspersonalen skulle behöva skriva ut nya lagerlappar för reserv-

delarna för varje enskild förflyttning av reservdelar. Detta försvåras av att närheten till en 

datorstation kan vara lång i vissa förrådslokaler vilket gör att utskrivning av nya lagerlappar 

ibland kan ignoreras. Befintliga förrådslokaler utformas idag på ett tillvägagångssätt som 

skulle kunna sägas vara en blandning av två olika sätt. Dessa är gruppering av funktionellt 

liknande artiklar och gruppera flitigt använda artiklar tillsammans. Vid fristapling i förråds-

lokaler lagras flitigt använda reservdelar ofta lättillgängligt samt att det går att urskilja 

skillnader i lagring mellan förrådslokaler. Detta med avseende på vilka reservdelar som 

lagras, nämligen deras funktionella egenskaper. Lagerplatsen som används för reservdelen 

bestäms av förrådspersonalen som sköter hanteringen av reservdelen. Här kommer den långa 

erfarenhet och kunskap om ingående reservdelar på förrådslokaler till stor nytta för 

tjänstgörande personal. Införskaffande av externa faciliteter är något som SSAB Tunnplåt 

undersöker. Det skulle innebära att reservdelar flyttas från förrådslokaler inom verksamhets-

området till en extern förrådslokal. Den externa förrådslokal som främst granskas med 

avseende på dess lämplighet som förrådslokal är en lokal som fått benämningen Gamla Skanz. 

Benämningen kommer från lokalens tidigare innehavare och den ligger på ett industriområde i 

Borlänge, omkring tre kilometer från SSAB Tunnplåt. Det underhållssystem som används på 

SSAB Tunnplåt kallas, som tidigare nämnts, för STINA. STINA upplevs av personalen på 

SSAB Tunnplåt fungera på ett tillfredställande sätt som underhållssystem. Det betyder ett 

brett stöd vid hantering och lagring av reservdelar i befintliga förrådslokaler.  
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4.2.3.3 Konteringsgrupper 

Konteringsgrupper (artikelgrupper) är något som varje reservdel ska delas in i på SSAB 

Tunnplåt. Alla reservdelar har dock inte ett eget sådant nummer. Konteringsgruppen anger i 

vilken artikelgrupp som reservdelen ingår i. Konteringsgrupperna finns i 1-2 undergrupper per 

konteringsgrupp och varje reservdel kan ingå i en huvudgrupp eller en undergrupp men vilken 

klassificering som gäller är otydligt i dagsläget på SSAB Tunnplåt. Vissa konteringsgruppers 

benämning är snarlika vilket kan skapa osäkerhet i vilken konteringsgrupp reservdelen ska 

ingå i. Ju kortare nummer en konteringsgruppbeteckning är desto mer övergripande är 

konteringsgruppen. Konteringsgrupper för respektive förrådslokal redovisas i Bilaga D. 

4.2.3.4 Trucktyper på SSAB Tunnplåt 

Den trucktyp som utnyttjas för in- och uttag av reservdelar från förrådslokaler är främst 

motviktstruckar. Skjutstativtruckar finns endast på Centralförrådet, detta på grund av att 

skjutstativtruckar har hårdare krav på en hög golvjämnhet jämfört med andra studerade 

trucktyper. Asfalten som finns i förrådslokalerna duger inte för utnyttjande av en skjutstativ-

truck. Inga sidlastare finns i dagsläget på SSAB Tunnplåt, detta kan tyckas en aning märk-

värdigt med tanke på den mängd axlar och axelliknande artiklar som lagras på verksamhets-

området. En intervjuperson på SSAB Tunnplåt tyckte att mängden motviktstruckar täcker det 

behov som finns. Däremot tycker samma person att behovet för en sidlastare kan behöva 

tillfredställas inom en snar framtid. Inte heller någon väggsvängkran finns i någon förråds-

lokal på SSAB Tunnplåt. Liknande väggsvängkranar finns i andra byggnader på verksamhets-

området men dessa har inget att göra med reservdelshanteringen. Traverskranar är en annan 

viktig och användbar utrustning i förrådslokaler som innehar tyngre otympliga reservdelar 

som truckar för svårt att behandla. Traverskranar finns i ett antal olika förrådslokaler, här 

finns dock behovet att utöka antalet inom verksamhetsområdet. Exempelvis Reservdelsförråd 

1 har ett ansenligt behov av en fungerande traverskran. Den traverskran som finns i 

Reservdelsförråd 1 för närvarande fungerar inte vilket är olämpligt med tanke på de många 

tyngre reservdelar som lagras i förrådslokalen. De truckar som används utanför 

Centralförrådet i förrådslokaler för hantering av reservdelar är:  

 1st Motviktstruck 4ton 

 1st Motviktstruck 3,5ton (inhyrd på obestämd tid) 

 1st Motviktstruck 4,5ton 

Av dessa motviktstruckar är trucken med mest lyftkapacitet den mest troliga att snart dömas 

ut. Med det menas att truckens funktion, till följd av ålder och användningsfrekvensen, är på 

väg att bli oduglig vilket medför att trucken får körförbud.  

 

De anställda på SSAB Tunnplåt som intervjuats anser inte att lagerytan som finns tillgänglig 

på befintliga förrådslokaler är tillräcklig. De anser att det föreligger ett behov av utökade 

förrådslokaler inom verksamhetsområdet. Det innebär att fler byggnader och lokaler måste 

kartläggas med avseende på dess lämplighet att lagra reservdelar. Några av de byggnader och 

lokaler som kan komma att tillämpas som förrådslokaler presenteras i detta arbete. Detta 

gäller interna såväl som externa lösningar. 

4.2.4 Befintliga förrådslokaler 

Denna del av nulägesbeskrivningen ska ge en kort beskrivning av befintliga förrådslokaler på 

SSAB Tunnplåt. För nuvarande layout och utformning av dessa förrådslokaler hänvisas till 

Bilaga C, Översikt över förrådslokaler på SSAB Tunnplåt. Arbetet med att inreda, utforma 
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och utnyttja dessa förrådslokaler optimalt är ett kontinuerligt arbete på SSAB Tunnplåt och 

pågår vid detta arbetets utförande. Förändringar i lokalerna och i organisationen kring 

lokalerna kan ändras på kort tid då intressenterna är många för de flesta förrådslokalerna. Vid 

skrivande stund är världsekonomin inne i en lågkonjunktur vilket även påverkar verksamheten 

på SSAB Tunnplåt. Vid investeringsförslag, inte bara för förrådslokaler utan för fastigheter 

överlag, kunde man tidigare göra en ansökan om resurser för den investering man hade tänkt 

sig. För närvarande råder det stopp i denna del av verksamheten. Investeringar i fastigheter 

kan nu endast platschefen på SSAB Tunnplåt godkänna, detta gäller oavsett summa för 

investeringen. En approximativ siffra för kostnaderna för inköp av lagerföring på SSAB 

Tunnplåt är 100 000 kronor per år. Denna kostnad bör dock tas med lätthet eftersom arbetet 

med förbättringar och utveckling i befintliga förrådslokaler är inlett. Detta innebär således att 

kostnaden för inköp av lagerföring bör stiga och bli mycket mer än den kostnad som angavs 

ovan. När pallställ ritats lite bredare i skisserna i Bilaga C innebär detta att pallar kan lagras 

på både sidor, annars gäller att endast en sida kan lagra pallar.  

4.2.4.1 Reservdelsförråd 1 

Reservdelsförråd 1 ligger i nära anslutning till ett utlastningsområde för plåtrullar vilket gör 

att arbetet i förrådslokalen störs av den tunga lastbilstrafiken som åker förbi. Med den 

bilparkering som finns inne i förrådslokalen kommer även mindre personbilar in och ut i 

lokalen vilket gör att trafiksituationen är en viktig del av förbättringsarbetet här. I denna 

reservdelslokal pågår också många förändringar som exempelvis att fler pallställ är på väg att 

sättas upp när detta arbete utförs samt att golvytan troligtvis kommer att utökas på grund av 

det ökande behovet av lagerplatser. Många av de pallställ som är på väg att realiseras har ännu 

inte några pallplatser att erbjuda. De är inte färdigkonstruerade vilket gör att de i dagsläget 

inte inrymmer några reservdelar. Det påverkar bland annat det antal som anges i Bilaga A för 

hur många ingående reservdelar som förrådslokalen lagrar. Reservdelsförråd 1 innehåller en 

mängd olika sorters reservdelar som skickas till många olika platser inom SSAB Tunnplåts 

område.    

4.2.4.2 Reservdelsförråd 2 

I denna förrådslokal lagras en stor mängd trälådor som på sistone har blivit standardiserade 

med avseende på dess mått. Tidigare kunde dessa trälådor anpassas efter den reservdel den 

skulle lagra men nu görs alltså trälådorna efter standardmått. Detta har medfört att trälådorna 

numera lättare kan staplas ovanpå varandra vilket var svårt tidigare då trälådorna hade de 

stödjande delarna på olika ställen. De stödjande delarna fungerar som stöd vid staplingen. Nu 

är dessa trälådsstaplingar mycket stabilare och säkrare. Denna förrådslokal håller även på att 

genomgå stora inventeringsarbeten så att ordningen och strukturen i lokalen förbättras. Även 

denna förrådslokal delar utrymme i en större byggnad med en annan funktion. Byggnaden är 

även en trolig framtida plats för en produktionsanläggning eftersom förrådslokalen är 

utformad för detta ändamål från början samt att närheten till transportsträckan i samma 

byggnad är nära. Transportsträckan, som är under konstruktion skrivande stund, transporterar 

material emellan produktionslinjer. Då lokalen egentligen är anpassad till produktion av något 

slag vet man inte på förrådsavdelningen hur länge man får behålla detta utrymme. Förutom 

trälådor lagras i denna förrådslokal mestadels kardanaxlar samt andra typer av axlar.  

4.2.4.3 Reservdelsförråd 3 

Denna förrådslokal heter Reservdelsförråd 3 men innehåller dock inga reservdelar. I denna 

förrådslokal finns murartiklar som tegel och liknande som lagras i denna lokal på väg till 

Varmvalsverket. Reservdelsförråd 3 kallas på SSAB Tunnplåt kort och gott Murarverkstan. 
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Dessa artiklar lagras i Reservdelsförråd 3 då externa företag, konsulter, under årens lopp har 

tagit med sig olika föremål men sedan låtit dem ligga kvar i lokalen. Detta gör att ingående 

artiklar kan vara både gamla samt att de möjligtvis inte kan utnyttjas för dess ursprungliga 

syfte.  Med tanke på kapacitet på traverskran och tillgängliga pallställ så upplever förråds-

avdelningen att lokalen utnyttjas opraktiskt. Fördelen dock med denna lokal att man här är 

ensam utan närliggande produktionslinjer eller annat.  

4.2.4.4 Reservdelsförråd 4 

Reservdelsförråd 4 har precis som andra förrådslokaler genomgått stora förändringar under de 

senaste åren. Strukturen och ordningen i lokalen har förbättrats samt att alla reservdelar i ena 

delen av byggnaden har nu en egen lagerplats. På denna sida finns mycket traversdelar, linor 

och liknande. Den andra sidan av förrådslokalen som inreds med fristapling som lagerförings-

metod innehåller större, tyngre och otympligare reservdelar. Denna förrådslokal är inte heller 

från första början tänkt att vara just en förrådslokal. Det kan man bland annat se vid pallställen 

där ljusarmaturen sitter över pallställen istället för centralt i lokalen. Detta medför att ljus-

styrkan för de pallar som är på golvnivå är alldeles för låg. En del av lokalen, som kallas 

Sandfickan, inrymmer transportavdelningens egen plats för lagring av den sand som läggs på 

bil- och cykelvägar inom verksamhetsområdet på vintrarna. Detta gör att denna förrådslokal 

blir dammig vilket medför en sämre miljö för lagrade reservdelar.   

4.2.4.5 Reservdelsförråd 5 

I denna förrådslokal har en stor mängd reservdelar ställts in på en liten golvyta. Detta bidrar 

till att Reservdelsförråd 5 ofta är trång och svårgenomkomlig. Lokalen saknar även till stor del 

även plåtväggar, vilket påverkar miljön i lokalen negativt, eftersom tillräckliga pengar tidigare 

inte fanns för plåtväggar runt om lokalen. Tvärs genom förrådslokalen löper även några tåg-

rälser som tidigare utnyttjats för transporter av gods. De kan ibland verka för ett ojämnt golv 

och en försvårad hantering i förrådslokalen. Traversgruppen på SSAB Tunnplåt lagrar mycket 

av sitt material i denna förrådslokal, material som ofta är stort och otympligt. Dessa artiklar 

lagras på golvet i fristaplingsområdena nära ingången till förrådslokalen.  

4.2.4.6 Reservdelsförråd 6 

I detta reservdelsförråd som ligger på östra sidan på verksamhetsområdet finns många 

intressenter. SSAB Tunnplåts verksamhetsområde i Borlänge delas för övrigt i två delar av 

Dalälven, den västra och den östra sidan. Förrådslokalen används endast för lagring av reserv-

delar som utnyttjas i den östra sidans verksamhet. Detta gör att lokalunderhåll i denna förråds-

lokal ibland har lämnats över åt verksamheten på östra sidan. Förrådslokalen utnyttjas inte på 

ett optimalt sätt och även i den här förrådslokalen kan det i framtiden finnas en produktions-

linje av något slag till följd av lokalens utformning och möjligheter. Dålig struktur och 

ordning bland ingående reservdelar kännetecknar arbetet med hanteringen i lokalen. De 

ingående reservdelar är mestadels olika axeltyper, trälådor samt rullar.   

4.2.4.7 Reservdelsförråd 7 

Reservdelsförråd 7 är ett större tält som utnyttjas endast som reservdelslokal. Detta medför att 

arbetet i lokalen är inte störs av andra närliggande avdelningar eller funktioner. Tidigare 

förfogande man på förrådsavdelningen av endast halva golvytan i tältet. Tältet ansågs ändå 

vara en bra lösning så ett andra tält sattes i anslutning till det första. Med hänsyn till att detta 

tält är relativt nytt har utnyttjandet av lagerplatser inte ännu optimerats men den fristapling 

som brukas i lokalen kommer att öka. I förrådslokalen fristaplas reservdelar i förmärkta rutor 

som är 6x6 meter stora. Ingående artiklar är av alla möjliga slag, lokalen innehåller ingen 
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specifik grupp av reservdelar. Eftersom tältet kan bli kallt på vinterhalvåret har SSAB 

Tunnplåt installerat en klimatanläggning i mitten av förrådslokalen.     

4.2.4.8 Reservdelsförråd 8 

Reservdelsförråd 8 hette tidigare Syrgasverket och utnyttjades för att framställa syrgas på 

SSAB Tunnplåt. Numera har förrådsavdelningen övertagit byggnaden för lagring av reserv-

delar. Den stora fördelen med lokalen är att verksamheten helt kan skötas utan påverkan eller 

störningar av närliggande arbete. Lokalen består i en övervåning samt en källare där endast 

övervåningen utnyttjas för lagring av reservdelar. Även i denna förrådslokal finns en stor 

mängd axlar av olika typer samt större rullar och trälådor. TPU (Totalt Produktivt Underhåll) 

har ett eget bås i förrådslokalen som är lokaliserat i övre högra hörnet på skissen som 

presenteras i Bilaga C. Genomfarten fram till förrådslokalen kommer inom en snar framtid att 

asfalteras för underlättade transporter för truckar och andra fordon. På vändplanen utanför 

förrådslokalen lagras främst skrot från transportavdelningen och fordonsverkstaden.  

4.2.4.9 Blå Taket 

Reservdelsförråd 5 och Blå Taket delar byggnad i närheten av Centralförrådet på SSAB 

Tunnplåt men det är dock lite osäkert var gränsen mellan förrådslokalerna går. Detta medför 

att delade intressen råder över byggnadens utformning och uppdelning. Underhålls-

avdelningen vill utöka sin golvyta medan verkstan, som ansvarar för Blå Taket, inte ser detta 

som en god lösning. Den sammanlagda golvytan för hela byggnaden är omkring 3000 

kvadratmeter varav Blå Taket har ungefär 2300 kvadratmeter. Blå Taket kännetecknas av 

dåligt utnyttjande av takhöjden samt en mycket stor andel skrot. Precis som Reservdelsförråd 

5 saknar Blå Taket helt plåtväggar vilket försämrar klimatet och miljön vintertid. I Blå Taket 

placeras artiklar i väntan på renoveringsarbeten på verkstadsavdelningen intill. Förrådslokalen 

inrymmer allt från större plåtar och axlar till mindre pallar i pallställ och de allra största 

artiklar SSAB Tunnplåt förfogar över.    

4.2.5 Nya förrådslokaler 

Denna del av nulägesbeskrivningen ska ge en kort beskrivning av de utvärderade lokaler som 

kan antas som nya förrådslokaler på SSAB Tunnplåt. Detta för att se om dessa lokaler ska 

kunna utnyttjas som förrådslokaler, utifrån en stor mängd olika aspekter. Denna information 

presenteras tillsammans med de befintliga förrådslokalerna i Bilaga A, Aspekter på förråds-

lokaler. För nuvarande layout och utformning av dessa nya, men även de befintliga, förråds-

lokaler hänvisas till Bilaga C, Översikt över förrådslokaler på SSAB Tunnplåt. 

4.2.5.1 Pumpstation 

Pumpstationen som utretts i denna undersökning avser den äldre byggnaden som tidigare 

tjänstgjorde som lokal för SSAB Tunnplåts pumpar vid Dalälven. Denna verksamhet har nu 

flyttat till en närliggande byggnad vilket medför att denna lokal inte utnyttjas alls. Lokalen 

innehåller dock fortfarande de äldre pumparna och utrustning som hörde till det tidigare 

arbetet i lokalen. Troligtvis kommer en golvyta på omkring 1050 kvadratmeter att kunna 

utnyttjas efter ett nödvändigt renoveringsarbete och sanering i lokalen. Vilken golvyta som 

verkligen kan användas för lagring av reservdelar är dock svårt att bestämma noggrant innan 

upprustningen är klar.   

4.2.5.2 Hus 1 (norra delen) 

Med Hus 1 avses den norra delen där olika material för närvarande vägs på olika vågar för att 

bestämma dess vikt. Verksamheten i lokalen kallas Materialvägning. Även denna lokal har 
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inte något att göra med reservdelshantering i dagsläget. Här finns, till skillnad från Pump-

stationen, ingen större ingående utrustning. En utökning av lokalen åt norr är möjlig om 

behovet till detta påträffas.  

4.2.5.3 Gamla Skanz-lokal 

Denna byggnad är inte belägen inne på SSAB Tunnplåts verksamhetsområde i Borlänge. 

Lokalen går att finna på industriområdet Södra Backa i Borlänge och står för närvarande tom 

då tidigare verksamhet flyttat ut från lokalen. Om SSAB Tunnplåt beslutar att utnyttja 

byggnaden till reservdelslagring kommer ett hyresavtal skrivas med byggnadens ägare för 

utnyttjandet av byggnaden.   

4.2.6 Väsentliga problemställningar 

Några av de mest väsentliga problemen som SSAB Tunnplåt upplever behöver hög prioritet i 

framtida arbete är: 

 Sandfickan  

 Trafiken i Reservdelsförråd 1 

 Lagring och hantering av sällan-använda reservdelar 

För det första behandlas placeringen av Sandfickan i Reservdelsförråd 4. Om Sandfickan får 

en ny plats, exempelvis i ett tält, frigörs en golvyta på omkring 500 kvadratmeter i 

Reservdelsförråd 4 samt att arbetsmiljön för lagrade reservdelar förbättras. För det andra bör 

en lösning på trafikproblemen i Reservdelsförråd 1 finnas skyndsamt. Trafikproblemen avser 

den tunga lastbilstrafiken som åker igenom Reservdelsförråd 1 på sin väg mot utlastningen i 

änden av byggnaden. Den tunga lastbilstrafiken startar sin genomfart på SSAB Tunnplåt vid 

den Södra portens bilvåg. Där vägs alla lastbilar in när de åker in på verksamhetsområdet och 

ut när de lämnar. Lastbilarna åker dock inte uteslutande till utlastningsområdet i samma 

byggnad som Reservdelsförråd 1, det finns två ytterligare utlastningar på SSAB Tunnplåt. 

Vilken utlastningsplats som lastbilarna åker mot beror på vilken produkt de ska hämta och 

lasta. En normal arbetsdag kommer i det närmaste 20 stycken lastbilar, oftast vid tidig 

förmiddag eller vid arbetsdagens slut. Om lastbilarna åker den anvisade bilvägen från den 

Södra porten till byggnaden för berörd utlastning innebär detta en bilväg på uppskattningsvis 

1,3 kilometer. På grund av den miljöpåverkan som lastbilstrafiken innebär i Reservdelsförråd 

1 samt den långa bilvägen har SSAB Tunnplåt tittat på alternativa metoder. Bland annat har 

underhållsavdelningen föreslagit att den port som finns i nära anslutning till utlastningen på 

sidan av byggnaden bör utnyttjas till lastbilstrafiken. Denna lösning som skulle innebära en 

bilväg på omkring 400 meter har fått avslag från SSAB Tunnplåts trafikkommité. Detta 

motiverades med att den tunga lastbilstrafiken skulle få svårt att stå i kö utanför byggnaden i 

väntan på att utlastningen är disponibel. En annan orsak som angavs var att de tågbanor som 

ligger utanför byggnaden i fråga på samma sida som porten har mycket rörelse av tåg som inte 

får stoppas upp av förbipasserande lastbilstrafik. Utlastningen i byggnaden uppger också en 

önskan om att situationen med lastbilstrafiken kvarstår som den är i dagsläget. Detta 

motiveras med att ytan för utlastning blir för begränsad med avseende på behovet. Det som 

kan göra att väntan för lastbilar uppstår i byggnaden, vilket också påverkar arbetet i 

Reservdelsförråd 1, är att fastsurrningen av materialet är högst chaufförberoende. 

Pålastningen av material på lastbilarna tar uppskattningsvis 10 minuter men när en oerfaren 

lastbilschaufför ska surra fast lasten kan detta dra ut på tiden. Fastsurrningen kan emellanåt ta 

i det närmaste ett par timmar. Stora och otympliga sällan-använda reservdelar är ännu en 

viktig aspekt. Dessa reservdelar som har en mycket låg användarfrekvens men som inte kan 

skrotas av olika orsaker tar upp mycket golvyta i förrådslokalerna. Många gånger vet man på 

SSAB Tunnplåt inte om dessa reservdelar behövs och i så fall var eller om de kan skrotas, 
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vilket försvårar och förlänger hanteringen. Tunga sällan-använda reservdelar och reservdelar 

med högre användarfrekvens står ofta i motsats till varandra. Reservdelar med högre 

användningsfrekvens behöver lagras mer lättillgängligt och med större skydd jämfört med 

sällan-använda reservdelar. Dessa sällan-använda reservdelar har fått benämningen 

långliggare. 

4.2.7 Lagerhållning 

Arbetet i och kring befintliga förrådslokaler på SSAB Tunnplåt i Borlänge är i full gång. I de 

förrådslokaler som förekommer på verksamhetsområdet vill man maximera den tillgängliga 

golvytan med avseende på lagring av reservdelar. Tillgängligheten och antalet lagerplatser 

upplevs också ha förbättringsbehov. Lokaliseringen av reservdelar på en lagerplats i en 

förrådslokal utförs med hjälp av underhållssystemet STINA vilket är fullständigt beroende på 

informationen som är disponibel. Lokalisering av reservdelar är även starkt sammankopplat 

med det antal lagerplatser som finns tillgängligt i förrådslokaler. SSAB Tunnplåt vill utöka 

antalet lagerplatser i befintliga förrådslokaler för att bland annat bättra på noggrannheten för 

den information som är sammankopplat med reservdelar i underhållssystemet.   

4.2.7.1 Inventering 

Inventering av befintliga förrådslokaler på SSAB Tunnplåt får allt viktigare betydelse. 

Inventering på artiklar görs årligen för S-, F-, K- och E-artiklar. S står för standardreservdel, F 

för förnödenhetsreservdel, K för kemikalier och E för emballage. Ingår en reservdel inte i 

någon av dessa grupper är intervallerna på omkring 5 år för inventering i förrådslokaler. Alla 

reservdelar på SSAB Tunnplåt delas in i tillgångar och icke-tillgångar. Med det menas om de 

anges som en S-, F-, K- och E-artikel. Räknas reservdelen som en tillgång vill man inventera 

den årligen annars blir intervallet längre, dock högst fem år. Inventeringen av reservdelar på 

befintliga förrådslokaler försvåras av att reservdelar saknar fasta lagerplatser. Man har på 

SSAB Tunnplåt två förrådsarbetare som arbetar kontinuerligt med inventering av förråds-

lokaler. SSAB Tunnplåt vill helst att inga andra ska sköta inventering av reservdelar än 

förrådsarbetare, detta för att effektivisera arbetet. Samma sak gäller även för skrothantering av 

reservdelar. Inventeringsarbetet på SSAB Tunnplåt försvåras av bristen på fasta lagerplatser, 

något som upplevs olämpligt. Istället för fasta utnyttjas flytande lagerplatser. Mycket av 

inventeringsarbetet utgörs efter hand, när osäkerhetsbehov upplevs vilket ofta är samman-

kopplat med informationen som är tillgänglig i underhållssystemet.   

4.2.7.2 Streckkod 

Streckkoder utnyttjas inte på SSAB Tunnplåt för hantering av exempelvis reservdelar. Streck-

kod som är en metod för identifiering och märkning av bland annat gods på lager upplevs inte 

krävas för arbete i och kring befintliga förrådslokaler. Märkningen av gods på förråd på SSAB 

Tunnplåt utgörs istället av lagerlappar som skrivs ut med information från underhållssystemet 

STINA.  

4.2.8 Lagerlapp för reservdelar 

De artikelnummer och ritningsnummer som finns för respektive lagerförd reservdel placeras 

på de lappar som sätts på reservdelarna vid lagerföring. SSAB Tunnplåt har egentligen ingen 

standardiserad benämning på dessa lappar, således har detta arbete valt att kalla dem för 

lagerlappar för reservdelar. På den befintliga lagerlappen, se Bilaga B, anges den information 

som finns tillgänglig i underhållssystemet om reservdelen. Det som oftast anges är artikel-

nummer för identifiering, typbeteckning (namn på reservdelen) samt ibland även ritnings-

nummer. Ritningsnumret är sammankopplat med den ritning som anger reservdelens mått och 
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dimensioner men finns dock inte för alla lagerförda reservdelar. Lagerlappen är nyligen 

standardiserad men innehåller som sagt olika mycket information beroende på den 

information som finns tillgänglig i underhållssystemet om reservdelen i fråga. På nuvarande 

lagerlapp finns dock inga rubriker för den ingående informationen vilket emellanåt kan orsaka 

funderingar kring vad som verkligen anges på lagerlappen. Lagerlappen sätts någonstans på 

reservdelen eller i nära anslutning till den för att identifieringsarbetet ska effektiviseras. 

Ligger reservdelen på pall kan exempelvis lagerlappen fästas på pallen. Lagerlappen placeras i 

en plastficka för att kunna motstå yttre påverkan, informationen ska ständigt vara synlig och 

lättillgänglig.   
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5 Analys 
I nedan stående kapitel kommer nuläget på SSAB Tunnplåt att analyseras med utgångspunkt 

från den sammanfattade litteraturen i den teoretiska bakgrunden. 

5.1 Reservdelshanteringen 

Reservdelshanteringen på SSAB Tunnplåt är en omfattande verksamhet med många 

inblandade parter. Dessa parter är inte enbart fysiska utan den mest vitala parten för en 

fungerande reservdelshantering är underhållssystemet, som internt kallas STINA.   

5.1.1 Underhållssystemet STINA 

Underhållssystemet STINA behandlar en stor mängd information om verksamheten på SSAB 

Tunnplåt. Även om underhållssystemet är en bred informationskälla så kan det tyckas synd att 

vissa data rörande reservdelar saknas. Med detta avses exempelvis objekt-ID som skulle 

kunna underlätta arbetet med att förstå reservdelens funktion samt hitta den mest optimala 

lagerplatsen för reservdelen med tanke på tilltänkt produktionslinje för reservdelen. Det är 

också lättare för förrådspersonalen att finna reservdelar som kan skrotas, reservdelar utan 

objekt-ID är exempel på sådana reservdelar. När en reservdel i dagsläget inte har ett objekt-ID 

kopplat till sig dyker många frågeställningar upp, istället för upplysningar hur reservdelar bör 

behandlas. Således kan det tyckas tydligt att informationen i underhållssystemet är otillräcklig 

med hänsyn till behovet av omfångsrik information. En anledning till att information ibland 

inte förs in i underhållssystemet på ett tillfredställande vis är att det kan upplevas som både 

krångligt och överflödigt av många medarbetare. Man ser med andra ord inte betydelsen av 

införandet på grund av dagens situation. Det medför att viss information blir personberoende 

och exempelvis att reservdelar på lager kan hamna på en annan lagerplats än den som 

underhållssystemet uppger. Med tanke på hur länge underhållssystemet STINA har funnits 

som stöd i arbetet på SSAB Tunnplåt, 2003, kan det tyckas konstigt att utnyttjandet av 

underhållssystemet brister. Å andra sidan är ingående reservdelar i förrådslokaler och annan 

verksamhet inom verksamhetsområdet desto äldre. Här kan det krävas ett större 

standardiseringsarbete för att användandet samt arbetet i och kring underhållssystemet ska 

fungera bättre. SSAB Tunnplåt bör se över de tillgängliga rutiner och arbetsinstruktioner som 

finns i verksamhetens Arbetsplatshandbok, APH. Detta för att se vilka rutiner och arbets-

instruktioner som finns och som anger hur arbetet i underhållssystemet bör verka samt att se 

vilka arbetsformer som inte behandlas av rutiner eller arbetsinstruktioner. Det finns även en 

tydlig skillnad mellan antalet reservdelar och antalet tillgängliga lagerplatser på SSAB 

Tunnplåt i Borlänge. Problemet med detta ligger dock inte i någon svårighet att utöka antalet 

lagerplatser i underhållssystemet STINA. En likande utökning är inga problem, det är snarare 

arbetet med att framställa lagerplatser i förrådslokaler för reservdelar som sätter 

begränsningarna. 

5.1.2 Förrådsarbete 

På SSAB Tunnplåt behövs fler lagerplatser möjliggöras i befintliga förrådslokaler för att fler 

reservdelar ska få en egen standardiserad lagerplats. Objekt-ID är en annan aspekt som kan 

behöva utökas. Det utförs då i underhållssystemet och medför en underlättad skrothantering 

av reservdelar i befintliga förrådslokaler. När skrothanteringen senare är utförd och klar kan 

man fastslå hur mycket lagerplatser som blir disponibla i varje befintlig förrådslokal beroende 

på hur mycket golvyta som blir tillgängligt.    
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5.1.2.1 Inköp av utrustning 

I dagsläget använder sig SSAB Tunnplåt av en mellanhand för de flesta av sina inköp av 

förrådsutrustning. Vilka extra kostnader detta innebär i motsats mot att göra arbetet självt är 

oklart. SSAB Tunnplåt bör dock utvärdera detta vidare för att se vilka kostnader som skulle 

kunna sparas om arbetet med inköp av förrådsutrustning förvaltades på egen hand.   

5.1.2.2 Tompallshantering 

För ett effektivare utnyttjande av förrådslokaler, främst Reservdelsförråd 3 och 6, bör tom-

pallar transporteras till Centralförrådet för vidare hantering och transort. Det skulle medföra 

ännu mer tillgänglig golvyta och senare även fler lagerplatser på den nya tillgängliga golv-

ytan.    

5.1.3 Samarbete och samverkan mellan avdelningar och funktioner 

Många av de olika avdelningar och funktioner som finns på SSAB Tunnplåt har sin egen 

kultur och egna riktlinjer för hur arbetet ska fungera. Detta gäller även åsikter kring 

reservdelshanteringen samt utnyttjandet av befintliga förrådslokaler. Många olika viljor 

skapar missförstånd och intressekonflikter. Detta är en anledning till att underhålls-

avdelningen på SSAB Tunnplåt helst ser att förrådslokaler utnyttjas endast för lagring av 

reservdelar. Ingen annan verksamhet eller andra parter bör vara inblandade i lokalens 

utnyttjande. Det försvårar endast verksamheten kring reservdelshanteringen i lokalen. Vidare 

kan synen på underhållsavdelningens arbete som stödfunktion troligtvis vara delad inom 

verksamhetsområdet. Kulturerna för olika avdelningar inom verksamhetsområdet är ofta 

skilda eller motsatta. Med det avses att många medarbetare inte kan se nyttan med lagringen 

av reservdelar eller att det bedömas finnas bättre sätt att utnyttja en lokal på än att lagra 

reservdelar. Tillgången till lediga ytor och byggnader är högst begränsad på SSAB Tunnplåt 

vilket gör att lediga lokaler inte står tomma en längre tid. Här skulle ett överordnat organ 

kunna introduceras för att samordna lokalers utnyttjande och öka samarbetet mellan 

avdelningar och deras verksamhet. Detta organ skulle förslagsvis kunna bestå av samtliga 

inblandade avdelningar och funktioner som har intresse av utökade utrymmen. Detta för att se 

till verksamhetens bästa och inte avdelningens enskilda framgångar. 

5.2 Förrådslokaler 

Befintliga förrådslokaler på SSAB Tunnplåt är inte alltid lämpade och anpassade efter att just 

lagra reservdelar. De befintliga förrådslokaler som finns inom verksamhetsområdet är allt som 

oftast gamla produktionslokaler eller hallar som använts till andra verksamheter tidigare. 

Detta innebär att vissa förrådslokaler inte är optimala att utnyttja för lagring av reservdelar. 

Exempel på detta kan vara när förrådslokaler delar en större byggnad med en annan funktion 

eller avdelning, som exempelvis produktion eller utlastning. Detta medför att ansvars-

fördelningen för verksamheten i hela byggnaden inte är helt tydlig samt att dessa två skilda 

verksamheter kan hindra varandras arbeten. Många intressenter för byggnader överlag och 

även förrådslokaler finns på SSAB Tunnplåt. Olika avdelningar och funktioner samverkar 

men motverkar ibland även varandra i arbetet kring och inom förrådslokaler.  

 

De olika förrådslokaler med tillhörande lagerplatser som förekommer på SSAB Tunnplåt 

anses vara för få i antal. Anledning till att SSAB Tunnplåt tittar efter alternativa förrådslokaler 

är alltså både för att lagerplatser är otillräckliga men även för att arbetet med reservdels-

hanteringen i ett fåtal förrådslokaler störs av närliggande arbeten. SSAB Tunnplåt anser att 

förrådsverksamheten helst bör ha egna lokaler att vistas i. Detta skulle både underlätta arbetet 
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med in- och uttag av reservdelar eftersom störningsmoment i form av andra arbeten inte före-

kommer men även att arbetsmiljön i lokalen skulle hålla en jämnare och högre nivå. Full-

ständiga förhållanden för befintliga och förslag till nya förrådslokaler på SSAB Tunnplåt finns 

att se i Bilaga A, Aspekter på förrådslokaler.  

5.2.1 Arbetsmiljöaspekter 

Eftersom väldigt få av förrådsavdelningens lokaler är anpassade för lagring av reservdelar är 

ofta dessa förrådslokalers arbetsmiljö otillräcklig för lagring av reservdelar. Detta betyder 

dock inte att befintliga förrådslokalers arbetsmiljö är fullständigt oacceptabel. Befintliga såväl 

som nya förrådslokaler är i behov av små förändringar för en förbättrad lagring av reservdelar. 

Under denna del diskuteras och analyseras intressanta och betydelsefulla arbetsmiljöaspekter 

för befintliga och nya förrådslokaler på SSAB Tunnplåt. 

5.2.1.1 Belysning 

När det gäller val av ljusarmatur, högtrycksnatrium eller alternativt metallhalogen så är pris-

skillnaden så ansenlig att det inte är berättigat att växla och installera metallhalogen i 

befintliga förrådslokaler. Med tanke på den låga utnyttjandegraden och de få hanterings- och 

lagringsarbeten som utförs i befintliga förrådslokaler är ett skifte från högtrycksnatrium till 

metallhalogen omotiverat och för kostsamt. När det gäller installation av ljusregleringar i 

befintliga förrådslokaler så är detta inte applicerbart på den befintliga belysningen som finns i 

studerade lokaler. Ska ljusregleringar införas krävs speciella armaturer detta skulle således 

vara mer lämpligt att göra det vid om- eller nybyggnad.  I förrådslokaler där investerings-

behov för ingående belysning finns kan ljusreglerande armaturer vara mer intressanta. De 

förrådslokaler som ingår i denna beskrivning är i första hand Pumpstationen men även 

Reservdelsförråd 2, 4 och 8. Med tanke på mängden dagsljus i befintliga förrådslokaler är 

belysningen oftast inget problem under dagtid. Problemen uppstår exempelvis vid mörkare 

årstider än sommaren och när den akuta styrkan för underhållsarbeten ska hämta reservdelar 

under kvälls- eller nattetid.  

5.2.1.2 Ventilation och klimat i förrådslokaler  

Ska en fuktighetskontrollerande anordning införas i befintliga förrådslokaler på SSAB 

Tunnplåt bör hänsyn tas till några viktiga aspekter. Viktiga aspekter är både golvarean i 

lokalen samt att de ingående reservdelarna inte får påverkas av arbetsmiljöfaktorer som 

exempelvis fukt. De förrådslokaler som främst berörs av de två ovan nämnda kriterierna, 

närhet till Dalälven samt isoleringsförmågan hos lokalen, för fuktighetskontroll är Reservdels-

förråd 4, 5, 8, Blå Taket samt Pumpstationen. Dessa förrådslokalers ingående reservdelar 

skulle lättare kunna behålla sin funktion under lagringen om arbetsmiljön kunde kontrolleras.  

5.2.1.3 Underhåll av lokal och ingående reservdelar 

Studier och kartläggning av befintliga förrådslokaler har konstaterat att underhåll av lagrade 

reservdelar kan vara undermåligt. När reservdelar lagerförs och efter placering av en reservdel 

på en lagerplats slutar ofta underhållsarbetet att utföras. Det innebär att reservdelar placeras på 

en lagerplats och där får den också ligga kvar utan tillsyn till dess att den behövs. Detta blir 

extra synligt när antalet långliggare på förrådslokaler framställts samt hur mycket reservdelar 

som ligger på lagerplatser fastän att vissa skulle kunna skrotas. Här skulle det möjligtvis vara 

lämpligt att utföra ett större uppföljningsarbete för att kartlägga antalet reservdelar som legat 

för länge på sin lagerplats utan underhållsinsatser. Olika reservdelar kräver olika mycket 

tillsyn och renoveringsåtgärder men att ha kontinuerlig uppföljning på lagerförda reservdelar 

vore att föredra. På det viset skulle kontrollen över lagerförda reservdelar öka. Stora reserv-
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delar är dock svåra att funktionstesta, eftersom dessa måste in i respektive produktionslinje. 

Det anses inte vara ett möjligt alternativ eftersom ordinarie produktion då måste avbrytas. 

Underhållssystemet STINA skulle ändå kunna fungera som stöd för detta arbete och i 

Arbetsplatshandboken, APH, skulle rutiner och arbetsinstruktioner kunna finnas. Hantering av 

skrot och långliggare som fortfarande måste behållas är väsentligt för ett effektivt utnyttjande 

av lagerytan i befintliga förrådslokaler.  

5.2.2 Utformning av förrådslokaler och hantering av reservdelar 

5.2.2.1 Lagerföringsmetoder på SSAB Tunnplåt 

Behovet av fler lagerplatser där endast en reservdel kan lagras är stort på SSAB Tunnplåt. I 

denna beskrivning ingår inte fristapling där reservdelar lagras på en gemensam golvyta. Att 

införa fler pallställ i befintliga förrådslokaler är en god idé men inte lika lätt att genomföra. 

Detta beror bland annat på reservdelarnas olika egenskaper, som exempelvis storlek och vikt, 

samt den aktuella bristen på lediga ytor för formerande av pallställen. Att införa pallställ och 

lagerplatser i pallställen för samtliga reservdelar på SSAB Tunnplåt är en önskedröm men 

alltså osannolik att realisera. En lagerföringsmetod som dock är enklare att införa är grenställ 

för längre och stundtals tyngre reservdelar. Många av de reservdelar som lagras på befintliga 

förrådslokaler uppfyller kriterierna för lagring i grenställ. Längre gods i skilda viktklasser 

finns det gott om på verksamhetsområdet. Grenställ är en lagerföringsmetod som skulle 

frigöra mycket golvyta. Detta på grund av att många av de axlar som i dagsläget lagras på 

pallar på golvet istället kan lagras mer på höjden. Det skulle möjliggöra mycket golvyta till 

andra lagerföringsmetoder eller aktiviteter för hantering av reservdelar. En annan intressant 

lagerföringsmetod som utnyttjas för längre gods på SSAB Tunnplåt är trälådor. Trälådorna 

som nyligen blivit standardiserade i avseende på var de bärande ytorna på lådorna är 

placerade. Trälådorna utnyttjas också som lagerföringsmetod främst i Reservdelsförråd 1 och 

2. I dessa förrådslokaler förekommer dock åtskilliga äldre trälådor som inte är standardiserade 

vilket skapar problem vid stapling. För en effektivare stapling av trälådor bör äldre och icke 

standardiserade trälådor bytas ut. Det skulle innebära att lagerföringen med trälådor 

effektiviseras och utförs säkrare för både personal och reservdelen i trälådan. Kunskapen om 

de reservdelar som finns på verksamhetsområdet är omfattande hos förrådspersonalen. Det 

kan exempelvis upptäckas när innovationsrika lösningar förekommer i förrådslokaler med 

avseende på effektiv lagerföring. Detta skulle dock kunna utnyttjas ofta och bättre. Med de 

många interna experter som påträffas på SSAB Tunnplåt kan svar till svåra problemställningar 

rörande förrådslokalers utformning finnas närmare än troligt. När resonemang kring 

utformning av förrådslokaler genomförs bör även förrådspersonalen medverka.  

 

Vidare som upplevs formeln från Arnold och Chapman (2004, sid 313-314) om optimering av 

antalet pallsektioner som bör finnas i en lagerlokal som svår att utnyttja för förrådslokaler på 

SSAB Tunnplåt. Detta beroende på att formeln inte tar hänsyn till var i hanterings- och 

arbetsgången för reservdelen är. Med detta menas hur långt arbetet med utformning av 

förrådslokalen har fortskridit. Reservdelar på befintliga förrådslokaler har för närvarande inga 

bestämda hanteringssätt vilket kan behövas för optimalt utfall av Arnold och Chapmans 

formel. Fler reservdelar behöver få ett definitivt läge på pall innan formeln kan utnyttjas 

effektivt. SSAB Tunnplåt bör utvärdera möjligheterna att återkomma till denna formel vid ett 

senare tillfälle. 
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5.2.2.2 Konteringsgrupper  

Tidigt i arbetet fanns en tanke om att befintliga förrådslokaler mer skulle utformas efter de 

konteringsgrupper (artikelgrupper) för reservdelar som lokalen innehöll. De uppgifter som 

tagits fram visar dock att detta blir svårt med tanke på den klassificering av konteringsgrupper 

som finns på SSAB Tunnplåt. Totalt sett förekommer för många konteringsgrupper för reserv-

delar i befintliga förrådslokaler för att en rättvis bedömning ska kunna göras. Förutom vilken 

klassificering som finns och vad en del konteringsgrupper hanterar samt om de fortfarande 

behövs är också otydligt. Denna undersökning har ändå kartlagt den ungefärliga siffran för 

totalt antal ingående konteringsgrupper per befintlig förrådslokal. Det skulle kunna ge SSAB 

Tunnplåt en indikation om hur många konteringsgrupper som behandlas i varje förrådslokal. 

Därefter bör man försöka hitta lösningar för hur dessa värden på konteringsgrupper kan 

hanteras för en mer optimerad utformning av befintliga förrådslokaler. Kartläggningen och 

studier av förrådslokalerna samt underhållssystemet STINA har gjort dessa värden 

uppmärksammade. Vidare kan tilläggas att somliga reservdelar inte är sammankopplat till 

någon konteringsgrupp vilket försvårar en rättvis uppdelning än mer. Det råder stor osäkerhet 

kring varför reservdelar inte ingår i någon konteringsgrupp. Det kan möjligtvis bero på att 

reservdelen är alltför ny eller att reservdelen inte längre behövs. Är reservdelen alltför ny kan 

den kanske inte ha hunnit fått en konteringsgrupp tilldelat ännu. Den vanligaste konterings-

gruppen för reservdelar på befintliga förrådslokaler är nummer 22, ”Fasta och rörliga element 

i allmänhet”. Antalet långliggare per förrådslokaler som presenteras i Bilaga A är också det 

väldigt opålitliga värden. Detta på grund av att uppgifterna i underhållssystemet som berör 

sällan-använda reservdelar är osäkra och otillförlitliga. SSAB Tunnplåt vet inte helt säkert i 

vilken utsträckning uppgifter i underhållssystemet har hållits uppdaterade.  Undersökning har 

även understrukit behovet av att minska antalet konteringsgrupper för reservdelar. I Bilaga D 

redovisas en sammanställning för de ingående konteringsgrupperna i respektive befintlig 

förrådslokal, detta är dock inte samtliga konteringsgrupper som underhållssystemet behandlar. 

På grund av den osäkrare faktorn kring konteringsgrupper och antalet för dessa i varje 

befintlig förrådslokal har detta inte tagits hänsyn till vid förslag till nya utformningar på 

förrådslokaler. Det mest anmärkningsvärda är att det finns så pass många reservdelar utan en 

tilldelad konteringsgrupp. Det skapar problem när artikelplaneraren ska beställa nya artiklar. 

Det gör artikelplaneraren när reservdels kvantitet har nått beställningspunkten i underhålls-

systemet STINA.  

5.2.2.3 Trucktyper på SSAB Tunnplåt   

Behovet av nya truckar finns idag på SSAB Tunnplåt, dock undersöks främst alternativa 

trucktyper som är bättre anpassade till situationen i somliga förrådslokaler. I Reservdelsförråd 

1 och 2 ligger många av reservdelarna i led från väggen och en tänkbar lösning för effektivare 

hantering för reservdelar skulle kunna vara en lastbil med kran samt ett lastflak. Lastbilen 

skulle vara utrustad med en kran samt ett väl tilltaget lastflak vid transportering av reserv-

delar. Det skulle innebära att hanteringen av de reservdelar som ligger mest otillgängligt i 

fristaplingen skulle övergå till att kunna hanteras mer effektivt och säkrare. Säkrare i den 

bemärkelsen att både risken för olycksfall minskar men även risken för skador på reservdelen 

avtar eftersom antalet förflyttningar sjunker. Vanligtvis måste förrådspersonalen flytta bort 

reservdelarna som ligger framför vilket kan orsaka skador på reservdelarna som förflyttas.  

Förflyttningarna som även framkallar förseningar i hanteringsflödet av reservdelen samt 

irritation.  
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5.2.3 Lagerhållning 

5.2.3.1 Inventering  

SSAB Tunnplåt kan sägas förfoga över en speciell variant på ABC-klassificering på sina 

lagrade reservdelar med de olika benämningarna som finns. Ett väl fungerande inventerings-

arbete är nödvändigt för en bra överblick över ingående reservdelar samt konditionen hos 

dessa. SSAB Tunnplåt bör fortsätta att inventera sina högfrekventa reservdelar i stor 

omfattning. Det som är tvunget att förbättras är dock inventeringsarbetet kring sällan-använda 

reservdelar samt skrothanteringen för liknande reservdelar. Det skulle vara intressant om 

befintliga förrådslokaler utformades efter frekvensen de inventeras. Det skulle kunna förenkla 

hela inventeringsarbetet samt även effektivisera reservdelarnas hantering.    

5.2.3.2 Streckkod  

Streckkoder skulle kunna finnas på alla reservdelar i förrådslokaler eller alternativt på 

samtliga lagerplatser. Detta skulle dock bli svårt att genomföra. Streckkoder på alla reserv-

delar innebär att streckkoden måste fästas på reservdelens yta, vilket försvåras då många 

reservdelar inte är helt rengjorda eller måste ha en oljig yta. Även om reservdelen som ligger i 

en förrådslokal är rengjord innan lagerföring kommer reservdelen att utsättas för mycket yttre 

påverkan vilket gör streckkoder som svåra att sätta fast på reservdelen. Skulle streckkoder 

införas på alla lagerförda artiklar skulle ett stort arbete krävas för att sätta fast alla streckkoder 

på omkring 53000 stycken lagerförda reservdelar. Stora arbeten medför även stora kostnader. 

För ett system som fungerar på ett tillfredställande sätt i dagsläget, lagerlappar, blir en 

liknande förändring med streckkoder svår att motivera och förverkliga. Streckkoder på alla 

lagerplatser innebär att alla reservdelar skulle behöva en varsin lagerplats eller att antalet 

lagerplatser var någorlunda lika många som antalet reservdelar på förråd. För närvarande är 

dessa värden inte i närheten av varandra, det skiljer således för mycket för en effektiv 

införandeprocess. Innan streckkoder på alla lagerplatser skulle kunna införas och verkliggöras 

som märkningsmetod skulle antalet lagerplatser i förrådslokaler behöva utökas.     

5.2.4 Lagerlapp för reservdelar 

Den befintliga lagerlappen som i dagsläget utnyttjas för identifiering av lagerförda reservdelar 

skulle behöva revideras. Det arbetet skulle i så fall inkludera bättre strukturering av den 

ingående informationen på lagerlappen. Det skulle lagerlapparna tydligare men förråds-

personalen på SSAB Tunnplåt skulle även lättare kunna se vilken information som saknas i 

underhållssystemet för respektive reservdel. Den ingående informationen på lagerlappen 

upplevs i dagsläget ibland som otillräcklig och invecklad att avläsa. Detta ofta beroende på att 

ingående information inte enkelt kunde identifieras med hjälp av rubriker. 
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6 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet av det arbetet som genomförts på SSAB Tunnplåt i 

Borlänge. Kapitlet syftar även till att tillsammans med den teoretiska bakgrunden ligga till 

grund för analyskapitlet. 

6.1 Förrådslokaler 

I nedanstående kapitel kommer studiens bidrag för en förbättrad utformning och hantering i 

förrådslokaler att presenteras. Detta utifrån ett antal olika detaljer, såsom ekonomiska 

nyckeltal, marknadens erbjudanden samt förbättrad utformning i studerade förrådslokaler. I 

Bilaga A presenteras den data som kartläggningen av förrådslokaler har frambringat, som 

bland annat berör arbetsmiljöaspekter, utrustning och kostnader för förrådslokaler. I Bilaga B 

presenteras den befintliga lagerlappen som sitter på alla lagerförda reservdelar på förråd samt 

två egna förslag till förbättringar på denna märkning. I Bilaga C redovisas både nuvarande 

samt egna nya förbättringsförslag på layouten i studerade förrådslokaler. I Bilaga D redovisas 

samtliga konteringsgrupper för befintliga förrådslokaler på SSAB Tunnplåt som 

undersökningen har tagit fram. 

6.1.1 Ekonomiska nyckeltal 

De kostnader som varit av intresse för undersökningen av nya och befintliga förrådslokaler på 

SSAB Tunnplåt är främst personalkostnader samt kostnader för ingående reservdelar och 

lagersaldo. Det är kostnader som på olika sätt kan sammankopplas med arbetet i och kring 

förrådslokalerna. SSAB Tunnplåt har ett totalt lagersaldo för samtliga förrådslokaler på 

omkring 455 miljoner kronor. Detta motsvarar alla olika sorters reservdelar på SSAB 

Tunnplåt, som exempelvis kemikalier, emballage och andra artiklar som detta arbete inte 

undersökt. Det ungefärliga lagervärdet som svarar för de reservdelar som ska ingå i olika 

produktionslinjer är 410 miljoner kronor. Det värdet kan dessutom sammankopplas med de 

reservdelar som ingått i detta arbete. I denna summa ingår inte standardreservdelar utan endast 

reservdelar som med sina olika egenskaper ska ingå i skilda produktionslinjer på SSAB 

Tunnplåt. Lagervärdet för reservdelar som ingår i verksamhetens olika produktionslinjer 

motsvarar 90 % av lagervärdet för alla sorters reservdelar. Av den summan svarar Central-

förrådets reservdelar för omkring 217 miljoner kronor, detta motsvarar i det närmaste 48 % av 

det totala lagervärdet. Centralförrådet samt mindre lokala förrådslokaler ingick som tidigare 

beskrivits inte i denna studie. Fullständiga värden för lagersaldon och personalkostnader i 

studerade förrådslokaler redovisas i Bilaga A. För värden på lagersaldo och procentsats på 

lagervärde gäller ungefärliga värden eftersom detta kan ändras från dag till dag på SSAB 

Tunnplåt. Det beror på vilka de ingående reservdelarna är, vilket kan ändras, samt kvantiteten 

på dem. De värden för lagersaldon i Bilaga A som inte är tillgängliga beror främst på att 

förrådslokalerna är för nya (Reservdelsförråd 7 och 8) eller att förrådslokalen inte innehåller 

specifika reservdelar (Reservdelsförråd 3). Är en förrådslokal särskilt nyinsatt har ingående 

lagerplatser inte fullt utnyttjande av lagring för reservdelar vilket gör att uppgifter för dessa 

förrådslokaler är missvisande. Detsamma gäller de värden som behandlar värde per ingående 

reservdel vilket är kopplat till både lagersaldo och antal ingående reservdelar. Både lagersaldo 

och antal ingående reservdelar är osäkra uppgifter på grund av de förändringar som sker. 

Värde per ingående reservdel har uträknats med formeln: Lagersaldo/Antalet ingående 

reservdelar.    

6.1.1.1 Personalkostnad 

Den timkostnad för personalkostnader som använts vid uträkningar under arbetet är 200 

kronor per timme. Vid uträkningar av personalkostnader för respektive förrådslokal har 
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däremot har ingen hänsyn tagits till arbetet med hantering av reservdelar inne i förråds-

lokalerna eller den hantering som inte utgår från Centralförrådet. När en reservdel ska hämtas 

från en förrådslokal åker förrådspersonalen från Centralförrådet till berörd lokal. Med 

hantering av reservdelar i förrådslokaler avses utnyttjande av truck eller traverskran samt 

eventuellt sökande efter reservdelar som inte underhållssystemet STINA kan lokalisera 

bestämt. Östra sidan på verksamhetsområdet sköter ofta om sin egen förrådslokal, Reservdels-

förråd 6, vilket således denna beräkning inte tar hänsyn till. Beräkningarna gäller även för 

arbete med två personer. Vidare tar beräkningarna ingen hänsyn till ensamarbete eftersom 

detta inte ska förekomma enligt de regler som finns på SSAB Tunnplåt.  

 

Den beräkningsgång och de formler som utnyttjats är: Åktid i min/60min * 200kr/h * 2st 

arbetare. Med åktid avses enkel resa till förrådslokalen med start från Centralförrådet. Detta 

beroende på att Centralförrådet är utgångspunkt för allt förrådsarbete. Om lastbil eller annat 

större fordon måste utnyttjas för transport av reservdelar till och från förrådslokalen har en 

extrakostnad på 300 kronor adderats. Lastbilar och liknande fordon behövs inte inom 

verksamhetsområdet men skulle eventuellt behövas vid hantering av reservdelar i Gamla 

Skanz-lokalen. Detta till följd av lokalens placering, vilket är utanför SSAB Tunnplåt 

verksamhetsområde. På förrådslokaler inom verksamhetsområdet används motviktstruckar. 

6.1.1.2 Investeringsbehov och kostnader 

Ett allmänt investeringsbehov för förrådslokaler på SSAB Tunnplåt är att det kan finnas behov 

för mellan 1 till 3 stycken bärbara datorer på Centralförrådet. Dessa bärbara datorer är ämnade 

att medföras vid hämtning och hantering av reservdelar i förrådslokaler samt ständigt vara 

uppkopplade mot underhållssystemet. Avsikten med denna investering är att hanteringen av 

reservdelar i underhållssystemet STINA ska förenklas, effektiviseras och göras mer utförligt. 

Investeringskostnaden för dessa datorer skulle bli omkring 100 000 kronor, vilket är en 

engångskostnad. För investeringsbehov och kostnader för de specifika förrådslokalerna 

hänvisas till Bilaga A.  

 

Belysningen i somliga förrådslokaler på SSAB Tunnplåt kan kräva en upprustningsinsats. 

Kostnaden för endast installation av ny ljusarmatur i förrådslokaler beror exempelvis på 

takhöjd, storlek på lokalen (kvadratmeter), om lift kan utnyttjas, vilken belysningstyp som ska 

installeras samt om stege eller kran fungerar som stöd vid installationen. För inköpskostnader 

för olika ljusarmaturer hänvisas till tabell 2. 

 

En förflyttning av Sandfickan till en ny plats på SSAB Tunnplåts verksamhetsområde samt 

upprättande av ett tält skulle innebära ytterligare kostnader förutom inköpskostnaden för 

tältet. Området som tältet ska stå på bör asfalteras. Asfalteringen sköts av företaget Skanska 

till en ungefärlig kostnad på 200 kronor per kvadratmeter. Vidare tillkommer även personal-

kostnader för arbetet att upprätta tältet samt förflytta sanden från dagens lokal till det nya 

tältet. Den yta som främst analyseras för upprättande av tältet är vändplanen vid Reservdels-

förråd 8. Ytan används i dagsläget främst för skrotuppläggning och den skulle utan problem 

kunna anpassas till att hantera ett tält för Sandfickan.  

6.1.2 Marknadsundersökning för erbjudanden av lagerföringsmetoder 

En sammanställning av marknadsundersökningens resultat för olika erbjudanden av lager-

föringsmetoder finns i tabell 2 nedan. De data som ingår i tabell 2 beror mycket på vilken 
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information som företaget har tillgivit undersökningen. Två produkters ingående information i 

samma produktkategori kan följaktligen variera även om funktion för produkterna är praktiskt 

taget lika. För bilder på produkter och ytterligare produktinformation hänvisas till respektive 

företags hemsida. Syftet är ändå att beskriva produkterna som undersökt så väl att det ska 

kunna undvikas.    

Tabell 2 Resultat från marknadsundersökning 

Företag Produktgrupp 

och produkt 

Inköpspris Tilläggande fakta 

om produkten 

Berörd 

förrådslokal 

ABUS 

Kransystem 

(Carlhag) 

Traverskran (1.) 

Väggsvängkran 

(2.) 

1. 490 000kr 

2. 138 400kr 

(pris exkl. 

montage, 

frakt, moms 

samt 

strömtill-

förselmaterial 

(11 400kr) 

för 

traverskranen 

och 

emballage 

(930kr) för 

väggsväng-

kranen 

1. Lyftkraft= 10ton, 

Spännvidd=29m, 

Lyfthöjd= ca 10m  

2. Lyftkraft= 2ton, 

Utliggning=10m, 

Lyfthöjd= 6m, 

Svängnings-

möjlighet= 180grader 

1. Främst 

Reservdels-

förråd 1 men 

även Gamla 

Skanz-lokal 

2. Främst 

Reservdels-

förråd 1 och 2 

men möjligtvis 

även 

Reservdels-

förråd 6 

Atlet AB Motviktstruck, 

EH-30 (1.) 

Logistiksystem, 

Warehouse 

Calculation (2.) 

1. Mellan 

250-

400 000kr 

beroende på 

utrustning 

(exkl. moms, 

montage och 

frakt) 

2. 1200kr/h 

1. Lyftkapacitet= 

3ton, eldriven, 

fyrhjulig 

2. Pris beroende på 

analysens omfattning  

1. Samtliga 

förrådslokaler 

2. Samtliga 

förrådslokaler 

men främst nya 

Biozone 

Scandinavia 

AB 

Luftrenare 

Biozone basic 

BZ360 

8300kr exkl. 

moms 

Anordning för 

kontinuerligt bruk i 

lokaler 

Reservdels-

förråd 1 och 2 
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Brännhylte 

Handels AB 

Grenställ 1. 4543 kr 

2. 5694 kr 

(alla priser 

exkl. frakt, 

moms, och 

montage) 

1. Enkelpelare (totalt 

3st nivåer), H=3,5m, 

B= ca 0,8m, max 600 

kg/nivå, max 1800 

kg/pelarsida 

2. Dubbelpelare 

(totalt 6st nivåer), 

H=3,5m, B= ca 2m, 

max 400 kg/nivå, 

max 1200 

kg/pelarsida 

Reservdels-

förråd 1, 2, 4, 5, 

6 och 8 

Constructor 

Sverige AB 

Pallställ, 

Silverline P90 (1.) 

Grenställ, GT90 

(2.) 

1. 2550kr 

2. 7700kr 

(alla priser 

exkl. frakt, 

moms och 

montage)  

1. Plats för 12st 

pallar (3st bärplan + 

golvnivå), H= 4m  

2. Enkelpelare (totalt 

3st nivåer), H= 4m, 

B=1m, max 

1000kg/nivå, max 

6000kg/pelarsida  

1. Reservdels-

förråd 1, 3, 4, 5, 

6 och 

Pumpstationen 

2. Reservdels-

förråd 1, 2, 4, 5, 

6, 8 och 

Pumpstationen 

Cramo Motviktstruck 1030kr/dag 

för mer än 

22dagar   

Uthyrningspris, 

Batteritruck 4-hjulig, 

Lyftkapacitet 3000kg 

Samtliga 

förrådslokaler 

EAB Grenställ 1. 15 000kr 2. 

14 200kr 3. 3 

500kr (alla 

priser exkl. 

frakt, moms 

och montage) 

1. Dubbelpelare 

(totalt 10st nivåer), 

H= 5m, B=2,38m, 

max 1000kg/nivå, 

max 

5610kg/pelarsida 

     2. Dubbelpelare 

(totalt 12st nivåer), 

H=5m, B=2,37m, 

max 500kg/nivå, max 

4440kg/pelarsida      

3.  Enkelpelare (totalt 

4st nivåer), H=3m, 

B=0,86m, max 

500kg/nivå, max 

1880kg/pelarsida 

Reservdels-

förråd 1, 2, 4, 5, 

6, 8 och 

Pumpstationen 

Haki Hakitainer 1500 1670kr/hylla 

exkl. moms  

Vikt 43,3kg/hylla, 

850 x 1500 x 665mm 

(515mm lagringshöjd 

mellan nivåer) 

Lyftkapacitet= max 

1400kg/nivå, Kan 

staplas i högst 5st 

nivåer 

Främst 

Reservdels-

förråd 3 och 7 
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Hallbyggarna

-Jonsereds 

AB 

Tälthall 

Sektionshall 

385 000kr 

(inkl. 

montage, 

frakt, exkl. 

moms) 

Yttre takfotshöjd= 

6m, Inre nockhöjd= 

8,47m, B= 12m, L= 

27m, A= 324m2, 

Vindlast= 26m/s, 

Port= 4x4m standard 

Ingen, endast 

Sandfickan 

Holophane 

(Tivalux AB) 

Belysning 

Ljusarmaturer 

1. 3500kr 

2. 5500kr 

(pris per 

armatur, exkl. 

frakt, moms 

och montage) 

1. Högtrycksnatrium 

2. Metallhalogen 

Ljusregleringar finns 

till Metallhalogen-

armaturerna 

1. Främst 

Reservdels-

förråd 2 och 8 

2. Främst 

Pumpstationen 

LIPU Plåthantering  

LIPU 30T 1530 

250 000kr 

exkl. moms, 

frakt och 

montage  

För max 3m långa 

plåtar, 8st hyllor, 

max 2000kg per 

hylla 

Blå Taket 

Munters Klimatkontroll, 

HVAC (1.) 

Luftavfuktare, 

ML270 (2.) 

Inga 

prisuppgifter 

har lämnats 

1. Reglerar och 

kontrollerar 

temperatur och 

relativ luftfuktighet i 

lokaler. 

2. Avfuktar effektivt 

luft till låga 

fuktinnehåll, från      

-20ºC till +40ºC 

1. Främst 

Reservdels-

förråd 5 och Blå 

Taket 

2. Främst 

Reservdels-

förråd 4 och 8 

men möjligtvis 

även 

Reservdels-

förråd 5, Blå 

Taket och 

Pumpstationen 

PMH 

International 

AB 

Tälthall 

PMH Lagerhall 

387 000kr 

(inkl. 

montage, 

frakt och 

belysning, 

exkl. moms) 

Yttre takfotshöjd= 

6m, Inre nockhöjd= 

ca 8m, B= 12m, L= 

28m, A= 336m2, 

Port= 4x4,5m vikport 

Ingen, endast 

Sandfickan 

Solljus AB Belysning 

Ljusarmatur, IP23 

2650kr (pris 

per armatur, 

exkl. frakt, 

moms och 

montage) 

Effekt= 150W, 

Ljuskälla= keramisk 

metallhalogen, 

förväntad livslängd 

cirka 16000–20000 

timmar,   

Främst 

Pumpstationen 
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Toyota 

Material 

Handling 

Motviktstruck, 

7FBMF50 (1.) 

Sidlastare (2.) 

Logistiksystem, 

Virtual 

Warehouse (3.) 

1. cirka 

900 000kr 

2. mellan 1,5-

2 miljoner kr 

3. ungefär 

15-20 000kr 

1. Motviktstruck, 

Lyftkapacitet= 

5000kg, 4-hjulig, 

eldriven 

2. Sidlastare, 

Eldriven, 

Lyftkapacitet= 3-

4ton 

3. Pris beroende på 

analysens omfattning 

1. Samtliga 

förrådslokaler 

2. Reservdels-

förråd 1 och 2 i 

första hand, 

eventuellt även 

Reservdels-

förråd 4 

3.  Samtliga 

förrådslokaler 

men främst nya 

Wenco 

Lagerteknik 

Grenställ (1. & 2.) 

Sidlastare (3.) 

1. 14 000kr 

2. 20 000kr 

3. 1 102500kr 

(alla priser 

exkl. 

emballage, 

moms, 

montage och 

frakt) 

1. Enkelpelare (totalt 

5st nivåer), H=3m, 

B= ca 2m, max 

1500kg/nivå, max 

2500kg/pelarsida                     

2. Dubbelpelare 

(totalt 10st nivåer), 

H=3m, B= ca 2m, 

max 1500kg/nivå, 

max 

2500kg/pelarsida         

3. Eldriven, 

Lyfthöjd= ca 4m, 

L=4,045m, B=1,95m, 

Plattformshöjd= 

0.77m, Gaffel-

längd=1,2m, 

maxvikt=5000kg 

1. & 2. 

Reservdels-

förråd 1, 2, 4, 5, 

6, 8 och 

Pumpstationen 

3. Reservdels-

förråd 1 och 2 i 

första hand, 

eventuellt även 

Reservdels-

förråd 4 

 

De produktgrupper som granskats i marknadsundersökning är: 

 Belysning 

 Grenställ 

 Hakitainer – fungerar ungefär som ett pallställ men där skillnaden är att ingående 

hyllor sätts ihop genom att endast monteras ovanpå varandras stolpar där speciella 

monteringsöppningar finns. 

 Klimatkontroll (kyla och värme) – påverkar temperaturen i förrådslokalen genom kyla 

eller värme. 

 Logistiksystem – en programvara som avgör det mest lämpliga sättet att utforma sitt 

lager eller förråd på med hänsyn till bland annat pallställ, truck och ingående artiklars 

placering. Kan beskrivas som simuleringssystem för optimalt utnyttjande av 

exempelvis förrådslokaler. 

 Luftavfuktare – tar bort fukt i luft. 

 Luftrenare – renar luft från föroreningar. 

 Motviktstruck 

 Pallställ  
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 Plåthantering – en speciell sorts lagerföringsmetod för tunnare plåt. Plåten lagras i 

olika nivåer eller våningar för ett bättre utnyttjande av tillgänglig takhöjd. 

 Sidlastare 

 Traverskran 

 Tälthall 

 Väggsvängkran  

Vissa av de granskade företagen i marknadsundersökningen erbjuder även pallställ för 

försäljning. Även om företagen haft pallställ i sitt sortiment har detta inte behandlats i denna 

undersökning. Detta eftersom SSAB Tunnplåt redan har Constructor som leverantör av 

pallställ och deras helhet för pallställen i befintliga förrådslokaler. Därmed anses ett byte av 

leverantör som både obehövligt och inte särskilt verkningsfullt. Detta på grund av att SSAB 

Tunnplåt vill ha samma helhet för alla sina pallställ i förrådslokaler. För övrig information om 

befintliga och nya förrådslokaler hänvisas till Bilaga A. I de rutor i tabell 2 där ett ytterligare 

företag är angivna inom parentes avses det försäljande företag som delgivit uppgifter om de 

undersökta produkterna. 

6.1.3 Lagerlapp för reservdelar 

Den lagerlapp som på SSAB Tunnplåt används för identifiering och märkning av lagerförda 

reservdelar har reviderats i denna undersökning. På de omarbetade lagerlapparna, två stycken 

olika förslag, kan förrådsarbetaren som hämtar reservdelen lätt se den ingående 

informationen. Även den information som vanligtvis ingår på lagerlappen för reservdelar har 

utökats. Detta för att all den tillgängliga informationen om reservdelen som finns registrerat i 

underhållssystemet STINA bör utgöra en del av lagerlappen. Med en tydligare lagerlapp är 

förhoppningen att identifieringen av reservdelar i förrådslokaler ska förenklas. En viktig del i 

utformningen av lagerlappen är att ingående information endast får anges på en halv A4-sida. 

Det beror på att lagerlappen veckas och placeras i en plastficka. Om ingående information 

täckt hela A4-sidan hade halva informationen delvis blivit dold. 

6.1.4 Förbättrad utformning av befintliga och nya förrådslokaler 

I Bilaga C redovisas både nuvarande utformning och layout på studerade förrådslokaler samt 

de förbättringsförslag som föreslås med avseende på lagerföringsmetoder. Med hänsyn till 

reservdelars olika egenskaper ska lagerföringsmetoderna i de nya förslagen för förrådslokaler 

vara bättre anpassade till behoven som finns på SSAB Tunnplåt. De största och tydligaste 

behoven är fler pallställ så att reservdelar som kan lagras på pall får en specifik lagerplats och 

grenställ för längre gods. Ett allmänt behov är att golvytorna i befintliga förrådslokaler bör 

utnyttjas bättre med hänsyn till den brukbara takhöjden i förrådslokalerna. Förbättrings-

förslagens uppskattade utökande av lagerplatser är baserat på dagens situation i förråds-

lokalerna. Skulle bättre ordning och struktur införas i samtliga befintliga förrådslokaler skulle 

möjligheterna till fler lagerplatser öka ännu mer än vad som tagits hänsyn till i detta arbete.  

 



Bättre utnyttjande av befintliga och nya förrådslokaler på SSAB Tunnplåt 

Thesis No. E 3754 M 

Gabriel Öberg Bustad  

  Page 59(107) 

7 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultaten som arbetet genererat. I nedanstående avsnitt presenteras 

även några sekundära slutsatser för respektive avsnitt. De övergripande och huvudsakliga 

slutsatserna presenteras i nästkommande kapitel. 

7.1 Förrådslokaler 

En central aspekt på de befintliga förrådslokalerna på SSAB Tunnplåt är att åtskilliga lokaler 

inte är utformade och anpassade för lagring av reservdelar. Det kan ofta upptäckas på 

belysningen som kan vara belägen ovanför pallställen istället för ovanför truck- eller 

hanteringsgången. Ibland kan även golvets egenskaper i befintliga förrådslokaler inte vara 

lämpade efter förrådslokalens tänkta funktion. Vid införande av nya förrådslokaler på SSAB 

Tunnplåt skulle lokalerna kunna anpassas bättre för den verksamhet som ingår. Med det avses 

exempelvis arbetsmiljöaspekter, lokalens utformning och hanteringsmöjligheter. I befintliga 

förrådslokaler där verksamheten delas med andra funktioner störs ofta reservdelshanteringen i 

olika former.  

 

I Bilaga A presenteras den data som kartläggningen av förrådslokaler har frambringat, som 

bland annat berör arbetsmiljöaspekter, utrustning och kostnader för förrådslokaler. I Bilaga B 

presenteras den befintliga lagerlappen som sitter på alla lagerförda reservdelar på förråd samt 

två egna förslag till förbättringar på denna märkning. I Bilaga C redovisas både nuvarande 

samt egna nya förbättringsförslag på layouten i studerade förrådslokaler. I Bilaga D redovisas 

samtliga konteringsgrupper för befintliga förrådslokaler på SSAB Tunnplåt som 

undersökningen har tagit fram. 

7.1.1 Ekonomiska nyckeltal 

Det höga lagersaldo man har på SSAB Tunnplåt visar betydelsen av både förbättringsarbete 

kring reservdelshantering och dess flöde i verksamheten samt utnyttjandet av befintliga 

förrådslokaler. Arnold och Chapman (2004, sid 233) menar, som tidigare beskrivits, att en bra 

lagerförteckning över ingående artiklar i lager är väldigt betydelsefullt för tillverkande företag 

såsom SSAB Tunnplåt. De menar vidare att lagrade artiklar representerar omkring 20-60 % av 

det tillverkande företagets totala tillgångar. Värdet per ingående reservdel för befintliga 

förrådslokaler visar ett ungefärliga och genomsnittliga värden på reservdelarnas betydelse. I 

Bilaga A kan värdet på ingående reservdelar i förrådslokaler granskas. Reservdelsförråd 1 har 

enligt undersökningen de mest värdefulla reservdelarna med ett genomsnittligt värde på 

omkring 82 000 kronor per reservdel. Reservdelsförråd 1 har även många större reservdelar 

vilket ökar det genomsnittliga värdet på lagervärde för ingående reservdelar. Ofta betyder 

stora reservdelar stora kostnader. Dessa värden skapar ändå riktlinjer för hur vital hanteringen 

är för ingående reservdelar i förrådslokalerna. Det kan dock anses märkvärdigt att Reservdels-

förråd 5 har högre värde per ingående reservdel i förhållande till Reservdelsförråd 4 som har 

fler ingående reservdelar. Det beror på att de reservdelar som lagras på Reservdelsförråd 4 är 

mindre reservdelar, som inte värderas lika högt som större reservdelar.  

7.1.1.1 Personalkostnader  

Vid beräkningar av personalkostnaderna för de befintliga förrådslokalerna var det många 

aspekter som inte togs hänsyn till. Det som ändå kan fastslås är att externa förrådslokaler blir 

dyrare att utnyttja än att förvalta hantering och lagring av reservdelar inom verksamhets-

området. I den bemärkelsen är således Gamla Skanz-lokal en kostsammare lösning än 

exempelvis Pumpstationen. Det allmäna investeringsbehovet om bärbara datorer för förråds-
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personalen kommer förhoppningsvis att fastslås. Det skulle medföra en effektivare behandling 

av vital information i underhållssystemet samt förenkla hanteringen av reservdelar. Detta 

eftersom underhållssystemet STINA nästan kan sägas medfölja vid hämtning av reservdel i 

förrådslokaler, som en pålitlig informationskälla.  

7.1.1.2 El- och uppvärmningskostnader  

De el- och uppvärmningskostnaderna som tagits fram, se Bilaga A, för respektive förrådslokal 

visar de årliga ungefärliga kostnaderna för el och uppvärmning. Det låga värdet på 

Reservdelsförråd 7 kan härledas från att det är ett tält som inte värms upp. I den förråds-

lokalen är det endast elkostnaden som blir relevant. Reservdelsförråd 1 och 2 har dyrast 

kostnader vilket beror på dess storlek men även att belysning i de förrådslokalerna är på 

nästan dygnet runt. Det ger ökade elkostnader men belysningen i de förrådslokalerna måste 

dessutom anpassas med övriga aktiviteter i byggnaden. Belysningen för Reservdelsförråd 1 

och 2 är på om någon annan verksamhet är i arbete i byggnaden. Reservdelsförråd 5 och Blå 

Taket som delar byggnad får ett lågt värde på grund av att väggar saknas samt att ingen direkt 

uppvärmning sker i förrådslokalerna.  

7.1.1.3 Investeringsbehov och kostnader 

De bärbara datorer som har för avsikt att utnyttjas vid arbete i och kring reservdelar skulle i 

större utsträckning säkerhetsställa informationsflödet in i underhållssystemet. Om någon 

information går förlorad kommer senare arbete som rör antingen förrådslokaler eller reserv-

delar att försvåras. Förrådspersonalen kommer med de bärbara datorerna kunna säkerhetsställa 

att rätt information förs in i underhållssystemet samt att denna inforamtion är korrekt.  

7.1.2 Marknadsundersökning för erbjudanden av lagerföringsmetoder 

Under denna del diskuteras och analyseras resultaten från marknadsundersökning (se tabell 2) 

med avsikten att underlätta framtida investeringsbeslut på SSAB Tunnplåt. Dessutom kommer 

studerade produkter i undersökningen att analyseras om sin lämplighet att utgöra en del av 

befintliga och nya förrådslokaler.  

7.1.2.1 Lagerföringsmetoder 

En hakitainer är en intressant produkt i den aspekt att den skulle kunna ersätta pallställen som 

lagerföringsmetod. Ur säkerhetshänsyn bör ändå pallstället vara mer anpassat för aktiviteterna 

i förrådslokaler. Det skulle ändå vara tänkvärt att utnyttja produkten för lagring av reservdelar 

som inte har samma stora vikt som många av reservdelar på SSAB Tunnplåt har. Det skulle 

innebära att främst förrådslokalerna Reservdelsförråd 3 och 7 kunde lämpa sig för utnyttjande 

av produkten. Reservdelsförråd 7 skulle kunna inrymma två höga hyllrader i änden av lokalen 

för lagring av lättare reservdelar på pall. En hakitainer tar inte heller mycket utrymme i 

anspråk eller har en lång monteringstid vilket är en fördel. I Reservdelsförråd 3 skulle hyll-

rader av hakitainermått kunna placeras vid det tänkta hanteringsområdet då behov för fler 

lagerplatser upplevs. Inköpspriset för en hakitainer 1500 är inte heller orimligt. Produkten 

lämpar sig bra för utrymme där pallställssektioner möjligtvis kan bli för höga. Det medför att 

det skulle fungera att placera produkten på trånga golvytor där det anses onödigt att montera 

pallställ på grund av dålig tillgänglighet på ingående reservdelar. 

 

Pallställ rekommenderas att även fortsättningsvis inköpas från Constructor Sverige AB. 

Undersökningen om pallställens inköpspris syftade inte i första hand till att upptäcka ett 

alternativt system hos ett annat företag med billigare inköpspriser. Studien kring pallställen 
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koncentrerades istället till att klargöra vilka prisuppgifter som rör pallställ från dagens 

leverantör. Behovet av grenställ är som störst för tyngre reservdelar. Grenstället bör, enligt 

SSAB Tunnplåts önskemål, förfoga över en lyftkapacitet på omkring ett ton. Det är 

nödvändigt för optimalt utnyttjande i förrådslokaler på SSAB Tunnplåt. Det grenställ som bäst 

lämpar sig för detta ändamål bör vara något av grenställen från Wenco Lagerteknik. De gren-

ställen har den högsta lyftkapaciteten för samtliga undersökta grenställ. 

 

Plåthanteringsprodukten från LIPU är ett gott alternativ till pallställ för större plåtar. 

Produkten frigör stor golvyta och skulle vara intressant att inreda Blå Taket med. Nackdelen 

med att köpa in en liknande produkt är att SSAB Tunnplåt är osäker på om de plåtar som 

ligger under Blå Taket behövs eller inte. Kostnaden för produkten är också så pass stor att 

hyllorna i plåthanteringssystemet måste ha fyllt utnyttjande. Metoden kan anses vara en 

produkt som SSAB Tunnplåt kan hämta inspiration från och istället lösa problemet med egna 

medel. Det skulle man kunna göra genom att bygga en egen variant av LIPU-produkten. 

Växer behovet ännu mer och antalet plåtar ökar under Blå Taket kan ett inköp av produkten 

ses som mer troligt och motiverat.  

7.1.2.2 Utrustning för hantering av reservdelar 

En sidlastare är en trucktyp som troligtvis inte riktigt lämpar sig för arbetet i förrådslokalerna 

på SSAB Tunnplåt. Sidlastaren hanterar längre gods såsom axlar och är utmärkt för hantering 

i trängre truckgångar där motviktstruckar vanligtvis har för stor svängradie. Detta är dock 

inget problem på SSAB Tunnplåt, hanteringen av längre gods kan utföras med motvikts-

truckar eller traverskranar utan problem tack vare den generellt goda tillgängligheten. Ett 

alternativ som skulle vara tänkbart och mer applicerbart på verksamheten är en lastbil med 

kran. På lastbilen skulle reservdelen lastas och transporteras på ett större lastflak. Tanken med 

sidlastaren var från början att den skulle kunna utnyttjas framför allt i Reservdelsförråd 1 och 

2. Behovet för en sidlastare är emellertid så pass litet i förhållande till hur situationen med 

lagring av längre gods förefaller. Även behovet för fler motviktstruckar i förrådslokaler är lågt 

men ändå delvis större än behovet för sidlastare. Detta på grund av att de tre motviktstruckar 

som redan finns på verksamhetsområdet täcker väl upp för de behov som finns. Om fler 

motviktstruckar ska införskaffas bör dess lyftkapacitet överskrida de redan befintliga 

motviktstruckarnas lyftkapacitet. Det kravet uppfyller Toyota Material Handling-trucken som 

klarar tyngder på fem ton. Vidare drivs motviktstrucken på el vilket är att föredra för 

hantering inomhus. 

 

Idén med en väggsvängkran förkastas med ungefär samma motivering och orsak som sid-

lastaren. Tanken med den produkten var att reservdelar som lagras på svåråtkomliga lager-

platser i ett fristaplingsområde i exempelvis Reservdelsförråd 1. Även i detta fall skulle en 

lastbil med lastkran och lastflak fungera bättre. Fristaplingsytorna är också så pass stora i 

dessa förrådslokaler att lyftkapaciteten hos väggsvängkranen inte blir tillräcklig för de tyngre 

reservdelarna som placerats i kranens yttersta gränslinje.  

 

Traverskran är en utrustning som i dagsläget inte finns i Reservdelsförråd 1 trots det behov 

som finns. Inköpet av en traverskran kan emellertid inväntas på en närmare utredning kring 

om lastbil med kran skulle kunna fungera lika bra i förrådslokalen. Det får ändå ses som 

nödvändigt att en hanteringsutrustning av liknande typ placeras i lokalen. Oavsett om det är en 

lastbil, som kan utnyttjas i flera förrådslokaler, eller en traverskran, som troligtvis skulle ha 
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större lyftkapacitet. Traverskranen lämpar sig bäst för hantering av de tyngsta reservdelar som 

lagras i fristaplingsområdena i Reservdelsförråd 1. Dessa är ofta så otympliga att motvikts-

truckar får hanteringsproblem. En traverskran är en långsiktig lösning för hela lokalen och 

skulle kunna utnyttjas under många år framöver. Inköpspriset bekräftar att traverskranen 

kommer att bli kostsam men traverskranen behöver inte ses som högsta prioritet vid 

investeringsplaneringen för samtliga förrådslokaler.   

7.1.2.3 Arbetsmiljö i förrådslokaler 

Inköp av produkter som ökar kvalitén på arbetsmiljön i förrådslokaler också ses som en 

investering som bör ges företräde åt. Kostnaderna för dessa är relativt låga om man ser till den 

nytta som produkter medför på längre sikt. En god miljö för lagrade reservdelar i befintliga 

förrådslokaler kommer att främja reservdelarnas bevarande av sin funktion under lagringen. 

Funktionen ska helst vara samma vid in- och uttag för en reservdel, oavsett hur länge reserv-

delen har lagrats. Detta underlättas med arbetsmiljöprodukter då dessa gynnar reservdelarnas 

behov i förrådslokalen. Behoven kan inkludera temperaturnivån i förrådslokalen eller luft-

fuktigheten samt luftens renhet i förrådslokalen. Marknadsundersökningen har påvisat att få 

skilda produkter finns tillgängliga och dessa har olika stor nytta i befintliga förrådslokaler. I 

Bilaga A redovisas de behov för arbetsmiljön som finns för respektive förrådslokal som ingått 

i undersökningen. Även om undersökningen inte gav svar på alla prisuppgifter som gäller för 

produkter som förbättrar arbetsmiljön i lokaler så borde det inte utgöra något större problem. 

Munters produkter, som exempelvis ML270 i Reservdelsförråd 7, finns redan på verksamhets-

området. Kontakter med Munters är alltså redan fattade och vid önskemål om vidare sam-

arbete blir därför inga bekymmer. Lämpliga företag som säljer produkter för en förbättrad 

arbetsmiljö var inte många i undersökningen och faktum är utbudet på marknaden är 

begränsat. De produkter som finns på marknaden är mest kopplat till andra sorters lokaler där 

det är mer aktivitet, som exempelvis skolsalar, produktionslokaler eller liknande. Skillnaden 

är stor i pris och utformande eftersom kostnaderna för en produkt med klimatkontrollerande 

effekter ökar med mängden och betydelsen av ingående verksamheter.        

 

Belysningen i en förrådslokal är inte lika betydelsefull som i en produktionslokal eftersom 

aktiviteterna är mycket färre i förrådslokalerna. Det innebär emellertid inte att belysning och 

övrig arbetsmiljö är likgiltigt för verksamheten i samtliga förrådslokaler. Belysningen i 

befintliga förrådslokaler bör generellt förbättras och många förrådslokaler kräver utfyllande 

belysning. I nya förrådslokaler är det mer intressant att utvärdera om och hur nya belysnings-

typer skulle kunna fungera. Detta eftersom att renoveringsarbeten ofta redan är beställda för 

de nya förrådslokalerna om de tas i bruk. Belysningen i Pumpstationen är undermålig och om 

förrådslokalen ska tas i bruk som fullständig förrådslokal bör även belysningen justeras 

samtidigt som övriga renoveringsinsatser. Om SSAB Tunnplåt bestämmer sig för att använda 

metallhalogenarmaturer i den förrådslokalen kan man sedan utvärdera hur belysningen 

fungerar för denna typ av arbete. Om metallhalogen anses vara en klar förbättring från 

högtrycksnatrium bör fler investeringsbeslut tas kring övriga förrådslokaler där belysnings-

typen skulle installeras. De befintliga förrådslokaler som då främst åsyftas är Reservdelsförråd 

2 och 8.  

7.1.2.4 Övriga produkter 

En investering som är mer vital är inköpet av en tälthall för Sandfickan. Utrymmet som blir 

tillgängligt i Reservdelsförråd 4 är verkligen intressant för lagring av reservdelar. Därför 

skulle en tälthall, som helst placeras på Östra sidan, bli en bra lösning. Vid valet mellan de 

båda företagens, PMH International AB och Hallbyggarna-Jonsereds AB, olika typer av 
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tälthallar bör valet falla på Hallbyggarnas tält. Det tältet uppfyller bäst kraven och behoven 

som Sandfickan och transportavdelningen har på tältet. Vidare har Hallbyggarna tidigare 

upprättat olika tält på SSAB Tunnplåts verksamhetsområde vilket gör att företagen redan har 

en etablerad kontakt. Utformningen på tälten är snarlika, det som bör avgöra valet av tält till 

Hallbyggarnas fördel är dess bättre lämplighet att lagra sand. 

 

Logistiksystemen som undersökts är två system som underlättar utformningen av lager- eller 

förrådslokaler genom olika simuleringar för hantering av reservdelar. Genom denna analys 

utvärderas olika alternativ för utformning och inredning för respektive undersökt förrådslokal. 

Det skulle vara intressant för SSAB Tunnplåt att ta del av liknande analyser för utformning av 

nya förrådslokaler inom verksamhetsområdet. Det som man bör ha i åtanke är att många av de 

interna experterna på SSAB Tunnplåt, exempelvis förrådspersonal med lång erfarenhet, har 

ungefär samma tillförlitlighet som mjukvaran. Den informationen får anses som förmånligare 

och mer lättillgänglig. Det innebär att man hellre bör ta del av dessa interna experters tankar 

och idéer vid utformning av nya förrådslokaler. De interna experterna har den breda 

kunskapen som behövs för utformningsarbetet i förrådslokaler. Genom sin kunskap om 

verksamheten, reservdelshanteringen i allmänhet samt reservdelarnas olika egenskaper och 

behov kan experterna troligtvis göra ett mer effektivt arbete. Kartläggningsarbetet innan 

mjukvaran kan börja användas är lång. Ska systemet utnyttjas till alla nya eller omarbetade 

förrådslokaler kommer förbättringsarbetet i förrådslokalerna att fördröjas samt bli mer 

kostsamt. Det är givetvis inte att föredra vilket motiverar varför simuleringssystemen inte bör 

vara aktuellt i dagsläget. Om externa faciliteter tas i bruk som fullständiga förrådslokaler 

skulle dessa kunna analyseras i systemet. Detta eftersom externa förrådslokaler inte har 

samma höga utnyttjandegrad som interna förrådslokaler. Vidare har externa förrådslokaler 

inte samma krav på tillgänglighet för möjligheter att lagerföra reservdelar, som exempelvis 

interna förrådslokaler. Om externa förrådslokaler utnyttjas kommer dessa nästan oavbrutet 

lagra sällan-använda reservdelar. Det leder till att de externa förrådslokalernas betydelse är 

mindre än interna förrådslokaler där reservdelar med högre användningsfrekvens lagras.  

7.1.3 Lagerlapp för reservdelar 

Syftet med de två omarbetade versionerna av lagerlappen för reservdelar (se Bilaga B) är att 

tydliggöra lagerföringen samt underlätta hanteringen av reservdelar. Den version som anses 

mest lämplig att tas i bruk som lagerlapp för reservdelar bör vara den första. Den versionen 

skiljer sig inte mycket från den redan befintliga lagerlappen på SSAB Tunnplåt vilket är en 

fördel. Det skulle således innebära mindre insatser för införande. Båda lagerlapparna visar 

dock mer tydligt vilken information som finns tillgänglig för reservdelen i underhållssystemet 

samt viktig data vid lagerföring. Nackdelen med att tillägga objekt-ID på lagerlappen är att 

det, som tidigare beskrivits, finns omkring 11 000 stycken reservdelar utan ett liknande 

identifikationsnummer. Detta nummer är något som samtliga reservdelar i förrådslokaler bör 

ha. Dagens situation medför ändå att de befintliga objekt-ID nummer som finns för 

reservdelar bör utmärkas.   

7.1.4 Förbättrad utformning av befintliga och nya förrådslokaler 

Generellt gäller det för samtliga befintliga förrådslokaler att skrothanteringen bör utökas samt 

en fortsatt inventering av ingående reservdelar. Vidare bör lagerplatser standardiseras och 

märkas upp tydligt och slutligen bör lagerförda reservdelar med hög användningsfrekvens 

rengöras och funktionkontrolleras med regelbundna mellanrum. Vid undersökning uppkom 

önskemål om att se den insparade golvytan för befintliga förrådslokaler vid införande av detta 
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arbetets utformningsförslag. Det upplevs dock som för stora uppskattningar om liknande 

värden skulle beräknas, därför har det undvikts.  

 

Att beräkna de lagerplatser som skulle bli tillgängliga för både befintliga och men främst nya 

förrådslokaler vid föreslagna åtgärder kan vara svårt att precisera fullständigt. Detta på grund 

av att den golvytan som verkligen blir tillgänglig för de nya förrådslokalerna är osäkert. I de 

nya förrådslokalerna kan omfattande renoveringsarbete krävas vilket både kan minska och öka 

de uppskattade lagerplatserna i detta arbete. De nya förrådslokalerna som undersökts är även 

olika mycket rustade att direkt träda i kraft som fullständiga förrådslokaler med lagring av 

reservdelar samt med utrymme för hantering och transporter. De nya förrådslokalerna har 

dock en sak gemensamt, de innehåller inga reservdelar i dagsläget. Fördelen med alla dessa 

förrådslokaler är att eventuell verksamhet i lokalen kommer att kunna utföras ensamt och utan 

inblandning från närliggande funktioner. Den primära nackdelen är att stora investeringar 

oftast krävs i de nya förrådslokalerna för att verksamheten med lagring av reservdelar ska 

kunna inledas. Nedan diskuteras och analyseras de förbättringsförslag för befintliga och nya 

förrådslokaler med avseende på de lagerföringsmetoder som utnyttjas. Samtliga utformningar 

för både nuvarande och förbättrade versioner finns i Bilaga C. 

7.1.4.1  Reservdelsförråd 1 

Reservdelsförråd 1 är en av de befintliga förrådslokalerna som kommer utökas med avseende 

på tillgänglig golvyta. Detta innebär att förrådslokalen kommer att kunna inrymma fler 

reservdelar eftersom antalet lagerplatser kommer att öka. Avsikten med föreslagna 

förbättringsförslag för Reservdelsförråd 1 är att utöka antalet lagerplatser i pallställ. Detta för 

att fortsätta arbetet i förrådslokalen som syftar till att fler standardiserade lagerplatser blir 

disponibla. Det som föreslås bör förändras i den ursprungliga förrådslokalens golvyta är att 

grenställ placeras så att fristaplingsområdet i övre delen av förrådslokalen reduceras. Med 

tanke på alla de långa reservdelar som är lagrade i förrådslokalen behövs grenställ för att 

frigöra mer golvyta. Fristaplingsområdena i Reservdelsförråd 1 är i dagsläget överfyllda och 

ingående reservdelar staplas ofta ovanpå varandra även utanför förrådslokalens gränser. Det 

innebär att effektivisering av fristaplingen är att önska. De ingående äldre trälådorna i 

fristaplingen bör dessutom bytas ut mot nya standardiserade trälådor för säkrare lagring och 

hantering. Bilparkeringen som för närvarande ockuperar en yta i Reservdelsförråd 1 kommer 

att förflyttas utanför förrådslokalen. Utanför Reservdelsförråd 1 kommer motorvärmare att 

göras tillgängliga för de bilar och mindre lastbilar som för närvarande parkeras inne i förråds-

lokalen. Således blir än mer golvyta tillgängligt för fristapling. Fristapling är den lagerförings-

metod som lämpar sig bäst för de många stora och tunga reservdelar som lagras i Reservdels-

förråd 1. Med tillförande av två nya pallställ i den nya lagerytan bör också antalet lagerplatser 

vara tillräckligt för att förrådslokalen ska kunna hantera fler reservdelar på pall. För 

närvarande innehåller förrådslokalen ett truckområde vid nuvarande pallställ samt ett område 

för travershantering. Traverskranen i Reservdelsförråd 1 är inte disponibel i dagsläget men en 

investering för en ny fungerande traverskran är att förvänta inom kort. Investeringar i 

traverskranen är också att önska för en än mer förbättrad hantering av reservdelar i 

fristaplingsområdena. 

7.1.4.2 Reservdelsförråd 2 

Tidigare har reservdelar som lagrats i Reservdelsförråd 2 placerats huller om buller på de 

golvytor som funnits tillgängliga. Det har skapat oordning och undermålig struktur i 

lagringen. Det skapar i sin tur komplicerade in- och uttag av reservdelar från förrådslokaler. I 

förbättringsförslagen föreslås inga drastiska förändringar för lagerföringen i Reservdelsförråd 
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2. Detta motiveras av två orsaker. För det första innehåller förrådslokalen många reservdelar 

som är svårt att lagra i pallställ, exempelvis axlar, och för det andra så bör pågående 

inventeringsarbete möjliggöra mer golvyta för fristapling. Fristapling är att föredra som 

lagerföringsmetod för större och otympligare gods som lagras i förrådslokalen. Med detta 

menas dock inte att alla reservdelar på pall ska erhålla sina egen lagerplats på golvet. För att 

effektivisera lagerföringen bör längre gods lagras i grenställ och trälådor staplas för sig. Gren-

ställen placeras också närmast porten för en så effektiv hantering som möjligt. De tre mindre 

grenställen som även tidigare ingick i förrådslokalen bör behållas för lagring av längre 

reservdelar men där vikten för reservdelen inte är lika stor. Även i denna förrådslokal bör 

äldre trälådor bytas ut mot nya standardiserade trälådor för säkrare och effektivare lagerföring. 

Om fristaplingen förbättras och om tillgänglig golvyta utnyttjas bättre kommer även 

avgränsningarna för fristaplingen lättare kunna respekteras. Även denna förrådslokal tros 

innehålla mycket skrot. Om också skrotdelar kan förflyttas kommer mer golvyta att frigöras. 

En grundligare undersökning av ingående reservdelars användningsområde bör genomföras.  

7.1.4.3 Reservdelsförråd 3 

I Reservdelsförråd 3, som idag utnyttjas för tegellagring, föreslås två större förbättringar. För 

det första bör ingående tompallsstapling avlägsnas. På den golvytan som då blir tillgänglig bör 

ett pallställ införas. Detta för att möjliggöra fler standardiserade lagerplatser för reservdelar. 

Förbättringsförslagen grundar sig i att dagens ingående verksamhet förflyttas till antingen en 

ny lokal inom eller utanför verksamhetsområdet. Det ska också tilläggas att ingående tegel-

artiklar brukar lagerplatser som överstiger behovet av lagerplats. Det andra som föreslås är ett 

större hanteringsområde för reservdelar i förrådslokalen. Avsikten är att hanteringsområdet 

utnyttjas som en tillfällig uppställningsplats för reservdelar som exempelvis är på väg att bli 

omplacerade inom förrådslokalen eller för nyligen truckförflyttade reservdelar. Detta blir 

speciellt betydelsefullt när underhållsavdelningen förhoppningsvis kan återta ägandet och 

verksamheten i förrådslokalen. Ägandefrågan är ännu en viktig aspekt för Reservdelsförråd 3. 

Det ska understrykas att möjligheterna för en standardiserad lagerföring med egna lagerplatser 

för reservdelar är stor. Pallställen som ingår i förrådslokalen kan även utnyttjas framöver och 

få förändringar krävs för en klarare lagerföring. I Reservdelsförråd 3 är mycket av det arbetet 

redan utfört då ingående pallställ är fullt dugliga. Den ingående traverskranen har en av de 

högsta lyftkapaciteterna inom verksamhetsområdet vilket borde utnyttjas bättre än för lagring 

och hantering av tegel- och murartiklar.      

7.1.4.4 Reservdelsförråd 4 

I Reservdelsförråd 4 kommer förhoppningsvis mycket mer golvyta att göras tillgänglig då 

Sandfickan och ytan för lagring av transportens material förflyttas från byggnaden. Den 

förflyttningen skulle innebära en ökad golvyta på omkring 500 kvadratmeter i förrådslokalen. 

Transportmaterialet som transportavdelningen äger på ytan bredvid Sandfickan anses dock 

kunna förflyttas effektivt bara en ledig lokal dyker upp. En sådan lokal för transportmaterialet 

skulle kunna vara något av de många virkesförråd som finns på verksamhetsområdet. Ett 

exempel är ett virkesförråd som är placerat utanför Akutstyrkans utrymme. Där finns till-

räcklig golvyta samt att lokalytan troligtvis blir disponibel inom kort. Det virkesförrådet 

kommer troligtvis att avvecklas vilket möjliggör en förflyttning av transportmaterialet från 

byggnaden för Reservdelsförråd 4. Golvytan som Sandfickan kvarlämnar bör främst utnyttjas 

för fler pallställ. Innan den nya golvytan tas i bruk bör underlaget rengöras för att få bort 

resterna från Sandfickan, det medför en bättre arbetsmiljö. I den motsatta ytan, där 

transportmaterial från transportavdelningen lagras, bör ingående material kunna förflyttas till 

en ny golvyta. Vidare är det dock osäkert om portarna som tidigare användes för trafik till och 

från Sandfickan och transportens område kommer att slås igen eller utnyttjas som tidigare. 
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Fördelen med att stänga portarna skulle vara att förrådslokalen får mindre luftdrag och att 

trafikvägarna inom förrådslokalen blir tydligare. Nackdelen skulle kunna vara längre bilväg 

att åka för fordon som färdas från skilda håll till Reservdelsförråd 4. I förrådslokalen lagras 

mycket mindre gods som enkelt placeras i pallställ på en enskild lagerplats. 

Förbättringsförslagen ämnar fortsätta lagerföringen i Reservdelsförråd 4 på det viset. Det 

skulle innebära att pallställen förlängs i båda ändar av förrådslokalen samt att lager-

föringsmetoden standardiseras i Reservdelsförråd 4. Genom att placera mer utav samma 

lagerföringsmetod i förrådslokalen kan samma typ av reservdelar lagras i förrådslokalen. Det 

skapar säkerhet eftersom att förrådspersonalen vet att en viss typ av reservdelar lagras i en 

viss förrådslokal. Förslagen innebär också att reservdelar kan förflyttas till Reservdelsförråd 4. 

Detta kan dock vara svårt att genomföra på samtliga förrådslokaler eftersom att detta skulle 

innebära massvis av obefogade transporter av reservdelar mellan förrådslokaler. Två större 

grenställ ingår i den omarbetade versionen av förrådslokalens utformning. Det är grenställ för 

tyngre reservdelar som bör lagras i dessa grenställ. Fristaplingsområdet kommer att behållas 

men förminskas. Reservdelsförråd 4 innehåller tyngre reservdelar som får svårt att placeras på 

en annan lagerplats. Dagens område för fristapling kan dock effektiviseras och även i denna 

förrådslokal upplevs mycket skrot lagras. Om skrotartiklarna försvinner frigörs golvyta som 

bör utnyttjas för fullföljd fristapling.   

7.1.4.5 Reservdelsförråd 5 

Reservdelsförråd 5 inrymmer en golvyta som troligtvis kommer att förlängas på Blå Takets 

bekostnad i framtiden. Det skulle innebära att mer möjligheter till lagerföring frigörs för 

utnyttjande. I dagsläget lagras många reservdelar i förrådslokalen, möjligtvis för många med 

hänsyn till tillgänglig golvyta. Det innebär att fristaplingsområdena bör behållas för att 

förflyttningarna av tyngre traversartiklar inte ska bli för många. Utformningen på golvet är för 

närvarande inte den bästa där tågrälser löper igenom nästan hela förrådslokalen på tvären. Det 

innebär att möjligheten att införa fler pallställ anses begränsad till dess att tågspåren 

asfalterats. Den golvytan som blir tillgänglig vid förminskning av Blå Taket bör inrymma 

grenställ för tyngre reservdelar samt pallställ för fler standardiserade lagerplatser. Grenställen 

har inte lika höga krav på golvjämnheten som pallställen men planer finns för att renovera 

golvet och asfaltera över tågrälserna. Pallstället som står utmed förrådslokalens vägg bör 

förlängas då den sidan av förrådslokalen har jämnare golv, utan rälsspår, och därmed blir 

lagringen för pallstället säkrare. De nuvarande pallställen bör givetvis behållas och utnyttjas 

som tidigare. Det innebär att lagrade reservdelar på lagerplatser i dessa pallställ inte behöver 

förflyttas till en ny lagerplats. Undersökningen har även visat på ett behov av att färdigställa 

arbetet med plåtväggar runtom Reservdelsförråd 5. Det skulle betyda bättre arbetsmiljö för 

både ingående reservdelar och förrådspersonal samt att hanteringen av reservdelar underlättas 

vintertid.   

7.1.4.6 Reservdelsförråd 6 

Reservdelsförråd 6 lagrar en mängd olika reservdelar som ofta hör hemma i Östra sidans 

produktionslinjer. Förrådslokalen utnyttjas dock dåligt, i fristaplingsområdena lagras 

exempelvis reservdelar utan struktur och ordning. Det skapar trånga bilvägar samt svår-

åtkomliga reservdelar som lagras otillgängligt. För en effektivare förrådslokal bör 

möjligheterna till utnyttjande av truck ökas. Undersökningen i förrådslokalen har dock inte 

visat på något större behov för en utökad golvyta. Det innebär ändå att ingående reservdelar 

bör hanteras och lagras på ett bättre sätt. Struktur krävs och förrådslokalens ingående 

fristaplingshantering bör inrymma mer linjer och begränsningar för att det ska vara enkelt att 

se var fristaplingsområdenas golvyta är. Grenställ är en enkel lagerföringsmetod som kan 

behövas för de många ingående axlarna. Även i denna förrådslokal har grenställen placerats 
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nära porten för en effektiv hantering. Pallställen som används för lagring av pallar i nuvarande 

situation är små och låga pallställ som inrymmer få reservdelar. Därför skulle ett större pall-

ställ krävas för att få många pallar ur vägen från fristaplingsområdena. Detta nya pallställ bör 

placeras i närheten av nuvarande pallställ som är placerat längst mot höger i förrådslokalen. 

Det betyder att cykelparkeringen i förrådslokalen förflyttas till en yta utanför Reservdelsförråd 

6. Traverskranen i förrådslokalen är även den något begränsad med avseende på reservdels-

hanteringens behov i förrådslokalen. Traverskranen kan inte utnyttjas med hjälp av radio-

styrning. På de flesta traverskranar kan förrådspersonalen med hjälp av en dosa reglera och 

styra traverskranen. Detta går alltså inte i Reservdelsförråd 6 där allt arbete med traverskranen 

måste skötas på arbetsbryggan som är placerad vid en av traverskranens sidobjälkar. Även i 

denna förrådslokal ingår och lagras några trälådor av den äldre varianten. Ett utbyte av dessa 

förekommande trälådor mot nya standardiserade trälådor vore att föredra. Tompallar i och i 

nära anslutning till förrådslokalen bör förflyttas till Centralförrådet för att utöka tillgänglig 

lageryta.  

7.1.4.7 Reservdelsförråd 7 

Reservdelsförråd 7 är en förrådslokal där ingen närliggande verksamhet stör hanteringen och 

lagringen av reservdelar. Det bedöms vara en stor fördel som borde finns för alla förråds-

lokaler på SSAB Tunnpåt. För Reservdelsförråd 7 föreslås inga större förändringar för 

ingående lagerföringsmetoder. Ingående reservdelar som lagras i förrådslokalen kommer att 

utökas när lagerplatserna utnyttjas fullständigt. Siffran som anges i Bilaga A, cirka 90 

stycken, är därför något missvisande. Ofullständigt utnyttjande av lagerplatser kan motiveras 

med att lagerföringen i förrådslokalen inte är fullt utvecklad samt att förrådslokalen har ett 

antal begränsningar som sätter begränsningar för åtgärdsförslag kring lagerföringen. Exempel 

på begränsningar är för förrådslokalen är fuktigheten, bristen på traverskran samt den 

brukbara takhöjden. Truckmöjligheterna i Reservdelsförråd 7 är dock mycket goda. 

Reservdelsförråd 7 har än så länge många tomma lagerplatser. Ungefär hälften av Reservdels-

förråd 7 utnyttjas i dagsläget för lagring av reservdelar. I förrådslokalen kan tyngre otympliga 

reservdelar placeras i den ingående fristaplingen. Tältet står direkt på asfalt vilket medför att 

golvbärigheten inte behöver tas hänsyn till för tyngre reservdelar. En tanke som visat sig 

ganska intressant är om inte Reservdelsförråd 7 kan utnyttjas för lagring av sällan-använda 

tyngre reservdelar. Förrådslokalen har Reservdelsförråd 4 vägg i vägg och i den förråds-

lokalen skulle dagens ingående reservdelar i Reservdelsförråd 7 kunna lagras när Sandfickan 

omplaceras. Det förkortar och effektiviserar de förflyttningar av reservdelar som måste ut-

föras. 

7.1.4.8 Reservdelsförråd 8 

I Reservdelsförråd 8 lagras många axlar och andra längre reservdelar. Det motiverar förslaget 

att placera grenställ i förrådslokalen. De grenställ som avses är grenställ för tyngre reservdelar 

som krävs för ett bättre golvutnyttjande i förrådslokalen. Precis som i Reservdelsförråd 2 

lagras axlar på pallar som placerats direkt på golvet. Takhöjden utnyttjas inte på ett tillfred-

ställande sätt vilket medför att antalet lagerplatser begränsas. Den brukbara takhöjden i 

förrådslokalen är den minsta för samtliga befintliga förrådslokaler vilket medför att pallställ 

inte kan utnyttjas i full utsträckning. Skulle pallställ införas i Reservdelsförråd 8 skulle dessa 

pallställ inte kunna vara tillverkade i full höjd. Bättre då att koncentrera pallställ till förråds-

lokaler till brukbar takhöjd är högre. Vanligtvis är pallställen på SSAB Tunnplåt tre våningar 

högt, i Reservdelsförråd 8 skulle troligtvis endast två nivåer rymmas. Fristaplingsytorna finns 

i förbättringsförslaget kvar även i den omarbetade versionen. Ytorna utnyttjas i dagsläget på 

ett acceptabelt vis vilket medför att dessa ytor kan behållas. Med införandet av grenställ 

kommer lokalarean för tillgänglig fristapling inte påverkas nämnvärt. Grenställen placeras 
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nära porten för effektiv hantering. Detta på den golvytan som TPU för närvarande tillhanda-

håller. Det man bör ha i åtanke är att grenställen möjliggör att fler reservdelar kan lagras i 

fristaplingsområdena då reservdelar därifrån förflyttas till grenställen.  

7.1.4.9 Blå Taket 

Det största problemet med lagerföringen under Blå Taket är det dåliga utnyttjandet av tak-

höjden. Ingående gods behöver staplas mer på höjden. Detta gäller speciellt den plåtlagring 

som i dagsläget existerar i förrådslokalen och tar upp mycket golvyta. Det är också oklart hur 

mycket av den plåt som lagras som verkligen behöver behållas samt vad och hur mycket som 

kan skrotas. Det som föreslås, efter att skrothantering av plåtar genomförts, är att plåtarna 

lagras i ett plåthanteringssystem. I det systemet kan plåten lagras mer på höjden i olika 

våningar eller nivåer vilket frigör mer golvyta. Det medför ett bättre utnyttjande av förråds-

lokalens yta. Det kommer att bli mer intressant framöver om förslaget kring nedskärning på 

dagens yta. Denna undersökning och de förslag som presenteras grundar sig i att Blå Takets 

golvyta minskar inom en snar framtid. Blå Taket är en de förrådslokaler som troligtvis 

innehåller flest skrotartiklar, förrådslokalen har till och med en liten golvyta som benämns 

”Motorskrot”. I den ytan förvaras enbart skrot och det är oklart hur artiklar inom denna 

lageryta hanteras efter placering inom området. Om skrothanteringen fungerade optimalt 

skulle skrotytan inte behövas eftersom att skrotade artiklar direkt skulle hanteras och skrotas. 

Förrådslokalen behöver också en bättre arbetsmiljö där plåtväggar saknas på många ställen. 

Om lokalytan minskas så måste lokalhöjden utnyttjas bättre. De lagerföringsmetoder som 

finns i dagsläget, pall- och grenställ, bör även användas på ett bättre vis. Fristaplingsytorna 

under Blå Taket bevaras i förbättringsförslagen för att lagra och hantera de väldiga reservdelar 

som ofta lagras i förrådslokalen. Antalet lagerplatser som möjliggörs vid föreslagna 

förändringar blir uppskattningsvis samma. Golvytan blir mindre men möjligheterna till 

lagerföringsförbättringar ökar med bättre plåthantering. Det skulle innebära att förrådslokalen 

kommer kunna lagra ungefär samma antal reservdelar som i dagsläget, dock på en mindre 

golvyta. 

7.1.4.10 Pumpstationen 

Av de granskade nya förrådslokalerna är Pumpstationen längst ifrån att betraktas som en 

fullständig förrådslokal på grund av de renoveringsarbeten som lokalen kräver. Pumpstationen 

är ändå den enda av studerade nya förrådslokalerna som i den närmsta framtiden bör användas 

som just en förrådslokal. De andra två blir antingen för dyr i drift, Gamla Skanz-lokal, eller är 

för liten sett till tillgänglig golvyta, Hus 1. Pumpstationen har som tidigare beskrivits många 

ingående maskiner och saker som främst måste omplaceras eller skrotas innan utnyttjande 

samt att hela lokalen behöver renoveras för en ungefärlig kostnad på fyra miljoner kronor. 

Renoveringsarbetet kommer uppskattningsvis att ta omkring ett år att genomföra och kommer 

bland annat att innefatta sanering, gjutning av nytt golv, kontroll av ingående el samt en 

kontroll av bjälklagen i byggnaden. Utformandet av Pumpstationen grundar sig på att alla 

golvytan kommer att kunna utnyttjas efter att renoveringsarbetet är fullbordat. För att 

ytterligare tillföra SSAB Tunnplåt fler standardiserade lagerplatser har Pumpstationen inretts 

med främst pallställ. Förutom pallställen bör förrådslokalen inredas med grenställ och 

fristapling. Dessa två lagerföringsmetoder lämpar sig bäst för längre gods och tyngre 

otympliga reservdelar. Pumpstationen har utformats på ett vis som gör den till en väldigt 

omfattande förrådslokal där alla typer av reservdelar kan lagras och hanteras. Det är viktigt att 

utnyttja förrådslokaler där verksamheten kan utföras ostört. Pumpstationen kommer efter 

renoveringsarbetet att frigöra en stor ledig golvyta där golvbärigheten inte är ett bekymmer. 

Detta beror på att golvet kommer att gjutas igen. Truckmöjligheterna är goda i förrådslokalen, 

även vid föreslagna förändringar, samt att traverskran kan utnyttjas. Traverskranens lyft-
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kapacitet är 15ton vilket måste anses som fullt tillräckligt för hantering av reservdelar. Om 

golvet kommer att gjutas bör tyngden på ingående reservdelar i fristaplingen inte heller bli ett 

besvär. En nackdel med Pumpstationen är att brukbar takhöjd är ungefär 3-4 meter vilket är 

relativt litet. Det innebär att höjden på pallställen kan komma att påverkas och kan behöva 

regleras så att traverskranens funktion och rörelse inte påverkas. Pumpstationen kan ses som 

en bra intern lösning för lagring av sällan-använda reservdelar om en extern lösning inte 

inträffar. 

7.1.4.11 Hus 1 (norra delen) 

Hus 1 på Östra sidan på SSAB Tunnplåts verksamhetsområde är den minsta förrådslokalen 

som granskats. Det innebär att den tillgängliga golvytan blir väldigt liten om man jämför med 

Pumpstationen och Gamla Skanz-lokal. En fördel med hus 1 är dock att investerings-

kostnaderna för att ta lokalen i drift som en fullständig förrådslokal kan förbli någorlunda 

låga. I det åtgärdsförslag som presenteras bör denna lokal inrymma fristaplingsytor, helst för 

tyngre otympliga reservdelar. Det är osäkert hur mycket av takhöjden som kan utnyttjas i hus 

1 med hänsyn till den trånga golvarean. Skulle alltför mycket reservdelar staplas i exempelvis 

ett högt pallställ kan säkerheten i lokalen påverkas. Säkerheten med avseende på både förråds-

personal och ingående reservdelar. För att truckmöjligheterna i hela lokalen ska förbli goda 

måste fristaplingsytorna hållas relativt smala. Även om ingående traverskran har en utom-

ordentlig lyftkapacitet på 75ton bör truckar kunna förflytta sig i lokalen. Möjligtvis kan truck-

vägen inne i lokalen istället inrymma fler reservdelar i fristaplingsområden. All beroende på 

behovet som upplevs. Traverskranens starka lyftkapacitet är även ett argument för att lagra 

mycket tunga reservdelar i hus 1. Traverskranen skulle inte ha några problem att hantera tunga 

reservdelar. Hus 1 skulle även kunna renoveras för att frigöra en än större golvyta då lokalens 

norra ände (till vänster på skissen) har kapacitet att i dagsläget kunna lagra reservdelar om 

underlaget asfalteras.     

7.1.4.12 Gamla Skanz-lokal 

Om Gamla Skanz-lokal ska tas i fullständigt bruk som en förrådslokal bör lokalen lagra 

reservdelar med låg användningsfrekvens. Byggnaden ligger omkring tre kilometer utanför 

SSAB Tunnplåts verksamhetsområde vilket innebär att transporttiden för reservdelar från 

denna lokal blir mycket längre än för lokaler innanför verksamhetsområdet. Det skulle kunna 

innebära onödiga dröjsmål för reservdelar som har hög användningsfrekvens om den typen av 

reservdelar lagras i denna lokal. Motiveringen till den föreslagna utformningen av Gamla 

Skanz-lokal är att inredningen ska vara anpassad för alla sorters sällan-använda reservdelar. 

Det betyder att lagerföringsmetoderna i lokalen är många och omfattande. En ytterligare 

nackdel förutom distansen är de ingående pelarna i lokalen som stör hanteringen av reserv-

delar i den ena delen av byggnaden.  Därför har den delen av byggnaden inretts med lättåt-

komliga grenställ samt fristapling för de allra största och tyngsta reservdelarna. Utredningen 

rekommenderar att byggnadens andra del utformas med pallställ för att lokalen mångsidighet 

ska fullbordas. Bristen på traverskran är ytterligare en nackdel, dock en nackdel som är 

enklare att åtgärda. Förslag finns på att lokalen utrustas med en traverskran om lokalen tas i 

drift som fullständig förrådslokal. Det skulle även krävas vid lagring av tyngre reservdelar i 

fristaplingsområdena. Tas lokalen i bruk som fullständig förrådslokal bör traverskranen 

placeras över fristaplingsområdena. Lokalens golvyta är stor och den brukbara takhöjden är 

fullt tillräcklig för en fulländad lagring av alla reservdelstyper. Lokalhyra kommer att krävas 

årligen eller varje månad vilket medför att denna lokal kan bli dyr att utnyttja i ett längre 

perspektiv.  
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7.1.5 Väsentliga problemställningar  

Tre centrala problemställningar har identifierats i studien för effektivare hantering och lagring 

av reservdelar i förrådslokaler. Dessa frågeställningar påverkas i olika utsträckning av detta 

arbetets resultat och de är: 

 Sandfickan  

 Trafiken i Reservdelsförråd 1 

 Lagring och hantering av sällan-använda reservdelar 

7.1.5.1 Sandfickan  

För det första bör en ny lokalisering av Sandfickan i Reservdelsförråd 4 finnas. Det tält som 

den föreslås placeras inom behöver inte vara lika omfattande som den golvyta som Sandfickan 

upptar i dagsläget. En desto viktigare aspekt är takhöjden, detta eftersom lastbilar och 

traktorer tippas sin last i Sandfickan. Det skulle troligtvis räcka med något mer än hälften av 

nuvarande golvyta för det nya tältet. Anledningen till att ett tält är att föredra är bland annat 

dess billiga upprättande, billiga inköpskostnad samt att tältet håller i många år. Den ytan som 

bäst skulle lämpa sig för tältet som ska inrymma är som tidigare beskrivits vändplanen utanför 

Reservdelsförråd 8. Ytan måste, som tidigare nämnts, även asfalteras vilket ändå skall göras 

för att genomfarten till Reservdelsförråd 8 ska förbättras. Idag finns genomfarten till 

Reservdelsförråd 8 och vändplatsen på samma stora grusplan vilket skulle göra två 

asfalteringsarbeten till ett. Detta eftersom att SSAB Tunnplåt redan planerar att asfaltera 

genomfarten till Reservdelsförråd 8. Samtidigt skulle även en större yta för tältet kunna 

asfalteras. Kostnaden för asfaltering är 200 kronor per kvadratmeter. Om tältet blir omkring 

320 kvadratmeter stor bör ytan för tältet vara något mer omfattande. Exempelvis bör ytan där 

tältet ska befinna sig på vara omkring 500 kvadratmeter. Det skulle ge en asfalteringskostnad 

på ungefär 100 000 kronor.      

7.1.5.2 Trafiksituationen i Reservdelsförråd 1 

För det andra bör trafiksituationen i Reservdelsförråd 1 lösas så att både underhålls-

avdelningens och utlastningens verksamhet i lokalen förbättras eller åtminstone inte 

försämras. En tänkbar lösning på de långa köer av lastbilar som ibland kan uppstå är en 

tillfällig uppställningsplats för lastbilarna utanför lokalen. På den tillfälliga uppställnings-

platsen skulle lastbilarna få vänta på att åka in i lokalen tills det att utlastningen är redo att ta 

emot. Ett möjligt hjälpmedel för detta är trafikljus, på det sättet behöver inte personalen på ut-

lastningen styra flödet av lastbilar manuellt. Trafikljusen skulle då styras från utlastningens 

arbets- eller kontrollrum. Uppställningsplatsen skulle både kunna fungera om den nya porten 

på byggnaden används men även om nuvarande situation med trafik genom förrådslokalen 

bevaras. Om nuvarande uppställningsplats utanför porten vid utlastningen anses för trång för 

lastbilar skulle porten kunna flyttas och på det sättet även utöka uppställningsplatsen utanför. 

En alternativ lösning på trafiksituationen i Reservdelsförråd 1 var att skapa en bredare bilväg 

genom förrådslokalen. Detta anses dock som alltför komplicerat att genomföra då förråds-

lokalen är så pass trång att skapandet av en bredare bilväg skulle göra intrång på lager-

utrymmet. Inte heller separata filer på bilvägen är en möjlig lösning av samma orsak. Inom 

denna problemställning råder många skilda meningar, SSAB Tunnplåt bör dock återigen 

fundera kring vad som är optimalt. Ska lastbilstrafiken fortsätta åka igenom Reservdelsförråd 

1 bör åtgärder för arbetsmiljön i lokalen tas. Detta för en bättre arbetsmiljö för både personal 

och ingående reservdelar. Reservdelsförråd 1 är en arbetsplats för personal från förråds-

avdelningen och tung lastbilstrafik inverkar som sagt negativt på arbetsmiljön i lokalen.  
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7.1.5.3 Lagring och hantering av sällan-använda reservdelar 

För det tredje skulle tunga sällan-använda reservdelar kunna lagras på mer otillgängliga lager-

platser för att förbättra och förenkla hanteringen av de reservdelar som har högre användar-

frekvens. Ett alternativ är också att samla alla sällan-använda reservdelar som fortfarande 

behövs i verksamheten i en och samma förrådslokal. Detta skulle dock vara svårt att genom-

föra eftersom att de sällan-använda reservdelar ofta är så otympliga att de svårligen skulle 

rymmas i samma förrådslokal. Någon noggrannare utredning för mängden sällan-använda 

reservdelar finns inte vilket gör att analyser på långliggarna försvåras. En utredning av lång-

liggarnas användningsfrekvens och användningsområde rekommenderas. En mindre utredning 

har dock utförts i detta arbete och presenteras i Bilaga A. Om externa faciliteter anses vara en 

godtagbar lösning skulle dessa lokaler vara passande för lagring av sällan-använda reservdelar 

som inte behöver ha hög tillgänglighet inom verksamhetsområdet. Gamla Skanz-lokal är ett 

förslag på en sådan extern lokal. Interna lösningar skulle även kunna utnyttjas, problemet är 

dock att osäkerheten för hur många av antalet sällan-använda reservdelar som verkligen krävs 

att ha kvar på lager. Skrothantering och klassificering av reservdelars användarfrekvens kan 

vara viktiga aspekter för en förbättrad hantering och lagring av reservdelar.  
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8 Slutsatser 
Syfte med detta arbete var att undersöka och beskriva de befintliga förrådslokalerna på SSAB 

Tunnplåt i Borlänge. Förutom de äldre förrådslokalerna skulle arbetet även inkludera en 

undersökning av eventuella framtida nya förrådslokaler. Förrådslokalerna skulle undersökas 

med avseende på bland annat lagringsmöjligheter, utformning på lokalen samt åtgärdsförslag 

för en förbättrad hantering och lagring av reservdelar i dessa förrådslokaler. I detta kapitel 

kommer de huvudsakliga slutsatserna att redovisas. Måttligt framstående slutsatser som rör 

mindre delar i arbetet finns även under respektive avsnitt i föregående kapitel, Diskussion och 

Analys.  

8.1 Reservdelshanteringen 

Underhållssystemet STINA är en viktig del i arbetet kring reservdelar och förrådslokaler på 

SSAB Tunnplåt. För en utvecklad och förbättrad användning av underhållssystemet bör det 

utökas för att underlätta arbetet för SSAB Tunnplåts medarbetare, främst förrådspersonalen. 

Detta för att smidigare och effektivare kunna anpassas till nuvarande situation med reservdels-

hanteringen. SSAB Tunnplåt bör framhålla och betona de rutiner och arbetsinstruktioner som 

finns för effektivt arbete i underhållssystemet. Vidare bör tilläggande information adderas för 

en än större anpassning till utformningen i befintliga förrådslokaler och reservdelarnas behov. 

En sådan utökning bör framförallt bestå av en utökning kring reservdelarnas objekt-ID. Det 

skulle skapa en förädlad reservdelshantering samt stödja lagring av reservdelar i befintliga 

förrådslokaler. Samtidigt skulle skrothanteringen av reservdelar som inte längre behövs i 

verksamheten underlättas med ett identifikationsnummer som sammankopplar reservdelen till 

minst en produktionslinje.  

 

I dagsläget är det många reservdelar på SSAB Tunnplåt som inte innehar en lagerplats. Denna 

undersökning och dess resultat kan ses som ett steg på vägen för att utöka antalet lagerplatser 

samt göra fler lagerplatser tillgängliga för lagring. Arbetet har som tanke att ge idéer och 

förslag till SSAB Tunnplåt inför framtida förbättringsarbete. Tompallar i angivna befintliga 

förrådslokaler bör även hanteras på ett bättre sätt för att möjliggöra fler lagerplatser. 

Fundamentala investeringsbehov för befintliga förrådslokaler är bärbara datorer för 

förrådspersonalens arbete och informationsinförande i underhållssystemet, belysning i många 

förrådslokaler samt ett lagertält för Sandfickan.  

 

Granskning av alla de befintliga förrådslokaler som används på SSAB Tunnplåt har visat att 

många intressenter påträffas och att dessa intressenter ofta kan sätta egna intressen i första 

hand. Detta gör arbetet med reservdelhanteringen i allmänhet och förrådslokaler i synnerhet 

komplicerat och, i vissa fall stor omfattning, komplext. Detta gör att slutsatser rörande 

förrådslokalers optimala utnyttjande kan vara komplicerade att fastslå. Arbete har understrukit 

att samarbetet mellan avdelningar och funktioner på SSAB Tunnplåt bör förekomma i stor 

utsträckning. Ett gott samarbete med många vinna-vinna situationer är nödvändigt om SSAB 

Tunnplåt ska utveckla och använda effektiva åtgärder för ett förbättrat utnyttjande av förråds-

lokaler.    

8.2 Förrådslokaler 

Om man ser till den övergripande förrådsutformningen anses den inte vara fullt tillräcklig för 

dagens behov på SSAB Tunnplåt. Utformningen och arbetet i befintliga förrådslokaler är i 

behov av fler standardiserade lagerplatser för inrymmande av reservdelar. De förslag som 
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presenteras i rapporten är avsedda att vägleda SSAB Tunnplåt för att bättre kunna utnyttja 

sina befintliga förrådslokaler samt om det blir aktuellt att inreda nya. Uppfattning är att 

golvytan i de befintliga förrådslokalerna är fullt tillräcklig för att inrymma fler lagerplatser 

och på så sätt hantera och lagra fler reservdelar. Förhoppningsvis kan det innebära att behovet 

för fler lagerplatser tillfredställs. Om utformningen förbättras i de befintliga förrådslokalerna 

samt att Pumpstationen tas i fullt bruk, efter renoveringsarbetet i lokalen, kan externa 

lösningar undvikas. Vid externa lösningar förlorar SSAB Tunnplåt en stor del av sin kontroll 

på lagerförda reservdelar. Även större kostnader för lokalhyra och transporter till och från 

lokalen tillkommer. Alla möjliga förrådslokaler som ligger utanför verksamhetsområdet bör 

undvikas för mer effektiv förrådshantering. Gamla Skanz-lokal är således inget bra alternativ i 

dagsläget. Vid utnyttjande av alternativa lokaler inom verksamhetsområdet, som exempelvis 

Pumpstationen, kommer en stor del av behovet av fler lagerplatser att tillfredställas. Alltför 

stora förändringar i befintliga förrådslokaler är inte heller att föredra. Förändringsarbetet för 

samtliga förrådslokaler bör ske systematiskt i mindre steg och införande av alltför ambitiösa 

förändringar samtidigt kan leda till bakslag istället för framgångar. SSAB Tunnplåt bör 

utvärdera dessa förbättringsförslag och betrakta de som en startpunkt på förbättringsarbetet 

inför framtiden.     

 

En bra startpunkt för arbetet av en förbättrad situation i befintliga förrådslokaler är en lyckad 

skrothantering. Undersökningen har påvisat att många befintliga förrådslokaler har för många 

ingående reservdelar som inte behövs och som tar upp värdefull lagerplats. Ser man till antalet 

långliggare samt reservdelar utan konteringsgrupp i varje befintlig förrådslokal kan det ge en 

liten anvisning om hur mycket reservdelar som skulle kunna skrotas. Detta bör dock under-

sökas vidare på SSAB Tunnplåt med hjälp av de data som sammanställts i arbetet. Vid ett 

lyckat inventeringsarbete kommer hanteringen av dessa reservdelar, som kan skrotas, att 

möjliggöra stora golvytor. Dessa reservdelar skapar inget värde åt verksamheten och det finns 

egentligen ingen anledning att behålla reservdelar som vid grundligare undersökning inte visar 

upp något behov för fortsatt lagring. Vidare bör arbetet med tydlig märkning av lagerplatser i 

befintliga förrådslokaler prioriteras vid förändringsarbetet. Struktur och ordning i samtliga 

befintliga förrådslokaler kommer leda till effektiviserad hantering och lagring av reservdelar. 

Lagerlappar för reservdelar är en nyckel i denna aspekt. När den nya versionen tas i bruk blir 

det tydligheten större. Detta inte bara för reservdelen på sin lagerplats som får bättre märk-

ning, utan också för att kunna se i vilken utsträckning som underhållssystemet brister. 

Underhållssystemet saknar mycket vital information för reservdelar på förråd. Vid införande 

av de nya lagerlapparna kan man på SSAB Tunnplåt förhoppningsvis se vilken information 

som fattas för respektive lagerförd reservdel. Nästa steg i den kedjan är givetvis att uppdatera 

och utöka informationsinnehållet i underhållssystemet STINA.    

 

Vidare vad gäller hanteringsutrustning i förrådslokaler bör en traverskran med god lyft-

kapacitet prioriteras för utnyttjande i Reservdelsförråd 1. Med tanke på de tyngre reservdelar 

som lagras i förrådslokalen på fristaplingsområden behövs en fungerande traverskran för 

effektivare hantering. En annan god tanke för en underlättad hantering av reservdelar som 

lagras i fristaplingsområden är en lastbil med kran. Lastbilen bör ses som ett mer anpassat 

alternativ till förhållandena i befintliga förrådslokaler än exempelvis nya motviktstruckar 

såväl som sidlastare. En lastbil med kran skulle även kunna hantera längre gods på grenställ 

vilket är ett föredra. Grenställ och pallställ är två lagerföringsmetoder som bör ses som två 

primära sätt att utöka antalet lagerplatser i befintliga förrådslokaler. Investeringar i dessa två 

lagerföringsmetoder är kostnader för reservdelshanteringen som borde sättas i första hand. 

Pallställen främst, men även till viss del grenställen, möjliggör ett bättre utnyttjande av tak-
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höjden i förrådslokaler. Generellt beror bristen på lagerplatser i befintliga förrådslokaler till 

stor del på undermåligt utnyttjande av takhöjden. Ju bättre utnyttjande av takhöjden i 

befintliga förrådslokaler desto fler lagerplatser kommer att bli tillgängliga.          

 

Trafiksituationen i Reservdelsförråd 1 är i behov av en förbättring för att lagrade reservdelar 

ska få en bättre miljö samt att förrådspersonals arbete i förrådslokalens ska underlättas. Att en 

större förändring av situationen i dagsläget kommer till stånd inom en snar framtid ses dock 

olyckligtvis som osannolikt. Det eftersom att utrymmet för föreslagna åtgärder om tillfälliga 

uppställningsplatser utanför byggnaden finns men troligtvis inte i tillräckligt stor utsträckning. 

Trånga ytor och vägar medför trafikproblem utanför byggnaden eftersom vägarna utanför 

utlastningen har hög belastning av truck- och biltrafik. Då är det troligtvis bättre att ha 

lastbilstrafiken i Reservdelsförråd 1 än att hindra övrig trafik längs tungt trafikerade vägar. 

Trots allt är reservdelshanteringen en indirekt värdeskapande aktivitet. Platser för tillfälliga 

vänteplatser för lastbilstrafiken på områden utanför utlastningens arbetsplats är begränsad och 

påverkas till stor del av den tunga tågtrafiken på utsidan. Förslagen i undersökningen bör 

SSAB Tunnplåt dock ta i beaktande för att förhoppningsvis hitta lösningar på problemet.          

 

Den mest optimala placeringen på Sandfickan är vändplatsen utanför Reservdelsförråd 8. 

Motiveringen till den ståndpunkten är tvådelad. För det första kan asfaltering på vändplatsen 

utföras samtidigt som den planerade asfalteringsarbetet för genomfarten till Reservdelsförråd 

8. Två arbeten som kan utföras samtidigt minskar kostnader parallellt som tiden innan 

vändplatsen och vägen till Reservdelsförråd 8 kan tas i bruk. För det andra krävs en 

omfattande yta, som exempelvis vändplatsen vid Reservdelsförråd 8, för att tältet överhuvud-

taget ska kunna upprättas. Innan vändplatsen kan asfalteras bör ytans ingående skrotartiklar 

hanteras. 

 

En tredje väsentlig problemställning som identifierats är långliggarnas hantering i befintliga 

förrådslokaler. Undersökningen har presenterat det ungefärliga antal långliggare som lagras i 

varje befintlig förrådslokal. Sällan-använda reservdelar bör för det första utvärderas om de 

kan skrotas. Det ger fler tillgängliga lagerplatser för de reservdelar med större användnings-

frekvens och betydelse. För det andra skulle samtliga långliggare kunna lagras i samma 

förrådslokal. Det är dock osäkert hur många långliggare som ska behållas samt deras om-

fattning. En närmare granskning och utvärdering krävs för att utreda den här svårigheten.       
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9 Slutord 
Detta arbete har åskådliggjort att både reservdelshanteringen på SSAB Tunnplåt och 

verksamheten i och kring förrådslokalerna är en aning komplext. SSAB Tunnplåt 

rekommenderas att ta snara beslut rörande resultaten och slutsatserna i denna rapport. Detta 

för att så fort som möjligt implementera förbättringsförslagen för en utvecklad hantering och 

lagring av reservdelar i förrådslokaler. Förutom att ge svar på diffusa och oklara frågor om 

förrådslokaler och reservdelshanteringen på SSAB Tunnplåt har även arbetet väckt nya 

frågeställningar som behöver få svar eller justeras. Det är nu även fastslaget att ytterligare 

undersökning och arbete runt vissa aspekter är kan vara viktigt för en förbättrad hantering och 

lagring av reservdelar på SSAB Tunnplåt. Troligtvis skulle det mesta av de nedanstående 

punkterna innebära ett väldigt omfattande arbete då få liknande data finns i dagsläget. Nedan 

presenteras även tilläggande information om underhållssystemet STINA. Information som 

inte varit centralt för arbetets fullföljande men ändå information som är tänkvärd och använd-

bar för kommande utveckling av förrådslokalerna och arbetet kring dem. Aspekter som arbetet 

rekommenderar SSAB Tunnplåt att granska vidare och som berör hantering och lagring av 

reservdelar är:  

 SSAB Tunnplåt skulle kunna komplettera underhållssystemets omfång vad gäller 

objekt-ID för samtliga eller ännu fler reservdelar. Fler objekt-ID skulle innebära 

förenklad och effektiviserad hantering och lagring av reservdelar samt att 

reservdelar som inte längre behövs i verksamheten kan skrotas. Det skulle samtidigt 

frigöra nödvändig golvyta i befintliga förrådslokaler för fler lagerplatser. 

 En organisatorisk knytpunkt för logistiska frågor rörande reservdelar skulle kunna 

anordnas på heltid för verksamheten på SSAB Tunnplåt. Med detta menas en grupp 

eller enhet som inte berör slutprodukterna hos företaget. Här avses reservdelarna, 

förrådslokalerna samt arbetet i och kring dessa. Detta skulle fungera som ett 

överordnat organ kring hantering och lagring av reservdelar i förrådslokaler för 

minskade missförstånd och tydligare ansvars- och uppgiftsfördelning. Detta skulle 

således skötas från ett centralt organ inom förrådsverksamheten.   

 Om underhållssystemet ska verka som ett stöd i all reservdelshantering bör alla 

medarbetare vara bekant med hur det fungerar. En lathund som stöd vid sökning av 

reservdelar kan vara ett bra hjälpmedel att framställa för att säkerhetsställa att all 

sökning utförs på ett standardiserat och korrekt sätt. Lathunden kan dock endast 

skapas om objekt-ID finns för alla reservdelar och om svenska artikelbenämningar 

används vid registrering av reservdelar. Detta skulle då underhållssystemet behöva 

kompletteras med. I dagsläget är dock inte alla reservdelar registrerade med detta 

utan vissa reservdelar är registrerade med tysk eller engelsk artikelbenämning. Olika 

artikelbenämningar gör att anställda måste söka på ”rätt” språk för att finna 

reservdelen, annars dyker inga sökresultat upp. Vad anställda som söker efter 

reservdelar ska komma ihåg är att placera två procenttecken framför och efter 

namnet på eftersökt reservdel i underhållssystemet. Arbetsinstruktionen ”Skapa 

materialrekvisition från arbetsorder” på SSAB Tunnplåt kan fungera som stöd vid 

sökningar av reservdelar i dagsläget. 

 SSAB Tunnplåt skulle även kunna införa övrig kompletterande information i 

underhållssystemet STINA. Den information som främst avses då är uppgifter om 

reservdelarnas karakteristiska såsom exempelvis vikt, storlek och liknande data. Det 

skulle kunna underlätta hanteringen av reservdelarna samt effektivisera utformnings-

arbetet i förrådslokalerna. I dagsläget finns inte liknande uppgifter i underhålls-

systemet och behovet för införande av dessa data finns möjligen inte. Vill dock 

SSAB Tunnplåt ha ett omfattande och mer pålitligt stöd i all reservdelshantering och 
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lagring skulle det inte skada med fakta som beskriver respektive reservdelar mer 

ingående.  

 Vidare skulle SSAB Tunnplåt numera, med undersökningens bidrag, kunna ut-

värdera hur man kan utnyttja vetskapen om antalet och beteckningar för konterings-

grupper i befintliga förrådslokaler på bästa sätt. Dessutom bör även reservdelar som 

inte ingår i en konteringsgrupp indelas i en sådan om inte reservdelen kan eller ska 

skrotas. Ett möjligt alternativ vore att med arbetets hjälp utforma reservdelarnas 

placering i förrådslokaler med hänsyn till dess konteringsgrupp.  

 

Jag hoppas att detta arbetes resultat och slutsatser kan fungera som en startpunkt för framtida 

utveckling av reservdelshantering och lagring i förrådslokaler. Förhoppningen är också att 

detta arbete fördjupat förståelsen och strukturerat upp oklara problembilder av upplevda 

svårigheter. Detta kapitel handlade följaktligen om att ge förslag på vad och hur SSAB 

Tunnplåt bör arbeta med för fortsatt framtida utveckling i förrådslokaler och med hantering 

och lagring av reservdelar. 
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<http://www.newsdesk.se/files/82df4b11ea49317157897c94ba789654/resources/ResourceHir

esImage/thumbnails/rre160m_37_medium.jpg>, hämtad 2009-04-20 

 

Toyota Forklifts, Motviktstruck. < http://www.toyota-forklifts.se/Sv/News/News/Pages/Nya-

Toyota-Traigo-48.aspxe> hämtad:2009-04-20 

 

Toyota Forklifts, Sidlastare. < http://www.toyota-

forklifts.se/SiteCollectionImages/F%C3%B6rarutbildning/Skisser%20truckar/10_Sidlastare.jp

g>  hämtad:2009-04-20 

 

Wallner inredningar, Grenställ. <http://www.wallnerinredningar.se/Bilder/Grenst%E4ll-

dubbel-G90.jpg> hämtad:2009-06-09  

10.2  Kontakt 

Eriksen, Mikael, UH-ansvarig, SSAB Tunnplåt, Borlänge, telefon 0243-717 87, e-post: 

Mikael.Eriksen@ssab.com, intervjuer 2009-03-31, 2009-04-07, 2009-04-21, 2009-04-28, 

2009-05-06, 2009-05-12 

10.3  Intervjupersoner 

Fors, Tomas, Fastighetsansvarig, SSAB Tunnplåt, Borlänge, telefon 0243-712 70, e-post: 

Tomas.Fors@ssab.com, intervju 2009-05-07 
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Hirsch, Tomas, Chef Energiavdelning, SSAB Tunnplåt, Borlänge, telefon 0243-725 69, e-

post: Tomas.Hirsch@ssab.com, förfrågning 2009-05-25 

 

Johansson, Jan-Olov, Chef Transport, SSAB Tunnplåt, Borlänge, telefon 0243-710 77, e-post: 

Jan-Olov.Johansson@ssab.com, intervjuer 2009-04-03, 2009-05-25 

 

Johansson, Per, Samordnare för reservdelar VSDR, SSAB Tunnplåt, Borlänge, telefon 0243-

715 52, e-post: Per.A.Johansson@ssab.com, intervjuer 2009-04-02, 2009-04-07, 2009-04-23, 

2009-04-28, 2009-05-15 

 

Johansson, Yngve, Förrådsarbetare, SSAB Tunnplåt, Borlänge, telefon 070-633 79 49, e-post: 

Yngve.Johansson@ssab.com, intervju 2009-05-04  

 

Morell, Jan-Erik, Instruktör, Toyota Material Handling Sweden, Borlänge, telefon 070-264 03 

45, e-post: Janne@jmforarutbildning.se, intervju 2009-04-16 

 

Morin, Lars-Erik, Samordnare extern el, SSAB Tunnplåt, Borlänge, telefon 0243-714 17, e-

post: Lars-Erik.Morin@ssab.com, intervju 2009-05-14  

 

Sundell, Peter, Förrådsarbetare, SSAB Tunnplåt, Borlänge, telefon 070-510 81 10 / 0243-724 

30, e-post: Peter.Sundell@ssab.com, intervju 2009-05-04 

 

Söderberg, Siv-Britt, Arbetsmiljöingenjör, SSAB Tunnplåt, Borlänge, telefon 0243-712 85, e-

post: Siv-Britt.Soderberg@ssab.com, intervju 2009-04-09 

 

Söderström, Mika, Förrådschef, SSAB Tunnplåt, Borlänge, telefon 0243-726 95, e-post: 

Mika.Soderstrom@ssab.com, intervjuer 2009-03-31, 2009-04-09, 2009-04-28, 2009-05-07  
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Bilaga A Aspekter på förrådslokaler (7 sidor) 
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Bilaga B Lagerlapp för reservdelar (3 sidor) 

XXXXXXXX 

XXX 

XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 
 

 

(Nuvarande version) 

 

 

Överst: Artikelnummer (Arial Black, 72 i teckenstorlek) 

Under: Typbeteckning (Arial, 48 i teckenstorlek) 
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ARTIKELNR. 

XXXXXX 
TYPBETECKNING 

XXX 
XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX 

OBJEKT-ID 

XXXXXX 
RITNINGSNR. 

XXXXXX 
 

(Förslag till ny version 1) 

 

 

Artikelnr.: (Arial Black, 48 i teckenstorlek) 

Typbeteckning: (Arial, 24 i teckenstorlek) 

Objekt-ID: (Arial Black, 48 i teckenstorlek) 

Ritningsnr.: (Arial Black, 48 i teckenstorlek) 
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Lagerlapp artiklar 
ARTIKELNR. XXXXXXX 

TYPBETECKNING XXXXXXX 

OBJEKT-ID XXXXXXX 

RITNINGSNR. XXXXXXX 

SPECIALHANTERING XXXXXXX 

KVANTITET PÅ FÖRRÅD XXXXXXX 

DATUM  20xx-xx-xx 

 

(Förslag till ny version 2) 

 

 

Rubrik: (Arial, 54 i teckenstorlek) 

Övrig text: (Arial, 20 i teckenstorlek) 
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Bilaga C Översikt över förrådslokaler på SSAB Tunnplåt 
(12 sidor)  
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Bilaga D Samtliga konteringsgrupper i befintliga 
förrådslokaler (3 sidor) 

Undersökning och sammanställning utfört 2009-05-26 
    Konteringsgrupp SSAB Tunnplåts beteckning R1 R2 R3 R4 R5&BT R6 R7 R8 

1 Fasta material och formvaror 0 2 0 0 0 0 0 0 
3 Elteknik & Elektronik, Komponentent 0 6 0 1 0 0 0 1 

14 Metalliska material och formvaror 0 0 0 0 0 0 0 1 
21 Fästelement 0 2 0 0 0 1 0 0 
22 Fasta och rörliga element i allmänhet 615 1194 14 195 246 19 158 46 
39 Dynamotråd, Spännlinjaler 5 0 0 0 1 0 0 10 
41 Rör, Slangar, Behållare 0 2 0 0 0 0 0 0 
49 Övrig mediateknik 3 9 0 0 4 0 0 0 

139 Övrigt 0 5 0 0 0 0 0 0 
142 Stål 4 9 0 2 0 0 0 0 
239 Övriga lagertillbehör 2 2 0 1 0 0 0 0 
249 Rullkedjor, LB-kopplingar, Växellåd 12 23 0 1 0 0 0 0 
252 Bromsar 1 0 0 0 0 0 0 1 
269 Tätningar, Packningar, Övrigt 0 1 0 0 0 1 0 0 
411 Rör 2 2 0 0 0 0 7 0 
415 Bälgar 0 0 0 0 4 0 0 0 
421 Stängventiler 0 2 0 0 0 0 0 0 
425 Övriga ventiler 1 2 0 9 0 0 0 0 
441 Cylindrar i hydraulik 1 13 0 0 0 0 0 0 
461 Upphängningar 0 1 0 0 0 0 0 0 
471 Pumpar 0 1 0 0 0 0 3 0 
474 Fläktar 4 3 0 9 2 0 2 1 
484 Hydraulaggregat 0 0 0 0 1 0 0 0 
514 Gaser (inkl. gasol, skyddsgaser) 0 0 0 0 0 0 1 0 
580 Eldfasta massor 0 0 1 0 0 0 0 0 
583 Eldfasta prefabricerade mat. m tillb.  1 0 47 0 0 0 0 1 
585 Keramiknära stålprodukter 1 0 4 5 1 0 4 2 
586 Syrafasta tegel & murbruk med tillsats 0 0 5 0 0 0 0 0 
759 Övrigt emballage och emb. utrustn. 0 1 0 0 0 0 0 0 
814 Mekaniska lyfttillbehör 1 0 0 0 0 0 0 0 
816 Hjul, Drev, Skivor, Trummor 1 0 0 0 0 0 0 0 
817 Bärhjul, Div rullar 31 23 0 2 0 0 14 0 
821 Telfrar, Lyftblock, Åkvagnar 2 0 0 1 0 0 0 0 

1421 Plåt 5 3 0 4 7 0 1 2 
1424 Rundstång, Tråd 0 0 0 0 0 1 0 0 
1427 Övriga profiler 0 3 0 2 2 0 0 0 
1454 Rundstång, Tråd 0 0 0 0 0 1 0 0 
1569 Övrig plast 3 33 0 0 3 0 10 0 
2149 Övriga kilar 3 7 0 0 3 0 10 0 
2177 Skruvar, övriga 0 4 0 0 1 0 0 0 
2178 Muttrar 2 2 0 0 0 0 0 0 
2183 Hylsor, Klämhylsor, Bussningar 6 1 0 0 0 0 0 0 
2212 Distanselement 8 3 0 0 0 0 0 0 
2223 Leder, Gångjärn 0 1 0 0 0 0 0 0 
2244 Hjul, Rullar 28 62 0 1 0 0 5 0 
2311 Glidlager, Radiallager 3 0 0 0 0 0 0 0 
2321 Cylindriska rullager 4 5 0 0 0 0 0 0 
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2322 Sfäriska rullager 1 1 0 0 0 0 0 0 
2329 Löp-, Stöd- och Kamrullar 0 5 0 0 0 1 0 0 
2332 Sfäriska kullager 0 0 0 0 0 1 0 0 
2337 Axialkullager 2 2 0 0 0 0 0 0 
2353 Lagerlock 2 5 0 1 0 0 0 0 
2412 Kardanaxlar 3 116 0 1 1 1 0 0 
2416 Kugg-, Kul-, Länk- och Kedjekopplingar 1 5 0 0 0 0 0 0 
2417 Manöverbara kopplingar 0 2 0 0 0 0 0 0 
2419 Övriga axlar, Axelkopplingar 13 58 0 3 5 0 1 0 
2420 Kuggväxlar, Skruvväxlar 22 27 0 1 0 0 0 0 
2421 Kuggväxlar 1 2 0 0 0 0 0 0 
2426 Kugghjul, Kuggstänger, Kuggaxlar  42 31 0 0 0 17 0 0 
2427 Snäckor, Snäckhjul 1 3 0 0 1 0 0 0 
2431 Rullkedjor 1 0 0 0 0 0 0 2 
2474 Linskiva 40 0 0 4 0 0 0 0 
2475 Lintrumma 13 1 0 3 0 0 0 0 
2520 Bromsar 1 0 0 1 0 0 0 0 
2529 Övriga bromsar 1 0 0 0 0 0 0 0 
2636 Avstrykare/Avskrapare 0 2 0 0 1 0 0 0 
2637 Radialtätningar 0 0 0 0 0 1 0 0 
2841 Buffertar, Dämpare 0 1 0 0 0 0 0 0 
3211 Kortslutna trefasmotorer 1 0 0 0 0 0 0 0 
3421 Kraftkabel < 1000V 0 0 0 0 0 0 2 0 
3436 Kabelvagnar 1 0 0 2 0 0 0 0 
4112 Stålrör - Handelsrör 0 0 0 0 1 0 0 0 
4113 Stålrör-Rostfria-Syrafasta 0 4 0 0 0 1 0 0 
4118 Plaströr 0 8 0 0 2 0 0 0 
4121 Slang. Hydraul 0 7 0 0 0 0 0 0 
4123 Slang, Vatten 0 2 0 0 4 0 0 0 
4243 Servoventiler 0 2 0 0 0 0 0 0 
4260 Filter 0 0 0 0 0 0 2 0 
4263 Filter, Luft 0 0 0 0 0 0 2 0 
4410 Cylindrar hydraulik 3 39 0 0 0 8 0 6 
4411 Cylindrar enkelverkande 3 87 2 0 0 0 0 0 
4419 Övriga cylindrar hydraulik 2 124 0 0 1 3 2 1 
4420 Cylindrar pneumatik 1 2 0 0 0 1 0 1 
4421 Cylindrar enkelvekande 0 2 0 0 0 0 0 0 
4429 Övriga cylindrar pneumatik 2 14 0 0 0 0 0 0 
4710 Pumpar 1 2 0 0 0 0 0 0 
4713 Centrifugalpumpar 7 13 0 0 28 0 0 0 
4715 Skruvpumpar 0 1 0 0 0 0 0 0 
4719 Övriga pumpar 5 6 0 1 0 0 2 0 
4811 Oljekylare inkl. reservdelar 5 5 0 0 0 0 1 0 
4817 Rekuperatorer 0 0 0 0 17 0 0 0 
4819 Övriga värmeväxlare, kylare 0 4 0 1 0 0 0 0 
8119 Kätting- och lyftkomponenter 6 0 0 0 0 1 0 0 
8120 Övriga linor 1 0 0 3 0 0 0 0 
8121 Lyftstroppar 0 0 0 0 0 0 1 0 
8123 Traverslinor 0 0 0 215 0 0 0 0 
8145 Lyftbommar, Lyftok 24 1 0 14 1 1 2 0 
8146 Lyftkrokar 28 0 0 5 2 0 0 0 
8149 Övriga mekaniska lyfttillbehör 0 1 0 1 0 1 0 0 



Bättre utnyttjande av befintliga och nya förrådslokaler på SSAB Tunnplåt 

Thesis No. E 3754 M 

Gabriel Öberg Bustad  

  Page 104(107) 

8151 Transportörkedjor 1 0 0 0 0 0 0 3 
8152 Transportband 0 0 0 0 0 0 4 0 
8159 Övriga transportördetaljer 125 1 0 17 0 0 0 0 
8211 Telfrar 2 0 0 4 0 0 0 0 

* UTAN KONTERINGSGRUPP 73 90 0 16 8 174 9 45 

 


