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Sammanfattning 
 

Denna rapport behandlar hur ett införskaffande av en ny rullformningsmaskin skulle kunna påverka 

produktionen på ArcelorMittal Construction Sverige AB i Karlstad. Detta är ett examensarbete för 

högskoleingenjör i maskinteknik vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads 

universitet under våren år 2017. 

Planerna i dagsläget är att ersätta tre av de nuvarande maskinerna med en ny effektivare maskin som 

klarar av att tillverka de valda maskinernas olika profiler. Den nya maskinen kan mycket snabbt byta 

profil från en till en annan. Det tar ca en minut att genomföra ett verktygsbyte med den nya maskinen 

jämfört med ca 90 minuter i dagsläget för en av de gamla maskinerna. 

För att med större säkerhet få reda på nuvarande ställtider genomfördes SMED som är en metod för att 

reducera ställtider. Arbetet med att reducera ställtiderna visar att med en bättre planering innan stället så 

kan ställtiden reduceras från 90 minuter till 83 minuter. 

Det stora problemet som var gemensamt för alla maskinerna i dagsläget var allt kringarbete som måste 

utföras, speciellt var det den manuella emballeringen som var den riktiga flaskhalsen i produktionen. 

Emballeringen utförs av samma operatör som kör maskinen och måste därför med jämna mellanrum 

avbryta körningen för att få tid att emballera produkten så att de kan placeras i färdigvarulagret för 

utleverans. Med den nya maskinen är det planerat att ha en helautomatisk emballering för att öka den tid 

som maskinen är produktiv.  

De nuvarande maskinerna har tillsammans under 2017 producerat plåt med en total verklig hastighet av 

10,84 [m/min]. Den nya maskinen måste därför ha en minsta verkliga hastighet på 10,84 [m/min]. 

Beräkningar av nuvarande genomsnittliga orderstorlekar visar att den nya maskinen klarar minst av att 

producera med en verklig hastighet på 15,2 [m/min]. Detta medför att den nya maskinen klarar av att 

ersätta de nuvarande med en god marginal. Den verkliga beräknade hastigheten för den nya maskinen 

baserat på att coilbyte och profilbyte utförs mellan varje körning, vilket inte är fallet i dagsläget utan 

flera ordrar med samma form och råmaterial oftast körs efter varandra.  

Den nya maskinen medför en förbättring på minst 40 % i verklig hastighet. 

ArcelorMittal Construction Sverige AB har i dagsläget ett relativt stort råvarulager för att de snabbt ska 

kunna leverera den produkt som kunden beställer. Produkter går att få i nästan vilken färg som helst och 

i flera olika tjocklekar vilket medför att många olika produkter finns i råvarulagret. Fokuset i 

värdeflödesanalysen har därför varit på en av de mer frekventa råvarorna som passerar genom fabriken. 

För denna produkt fanns för nuvarande ett lager på 900 ton vilket är en buffert på ca 60 dagar. Då 

råvaruleveranser kommer dagligen så kan man minska råvarulagret till en buffert på istället 20 dagar och 

därmed minska det bundna kapitalet som är investerat i dessa råvaror.  

 

 

  



 

 

 

Abstract 
 

This report treats how investing in an new roll forming machine would affect the production for 

ArcelorMittal Construction in Karlstad. This is a final thesis within the bachelor's degree in mechanical 

engineering at Karlstad University at the faculty of health, nature- and science in the spring of 2017. 

As of today the plan is to replace three of the current roll forming machines with a new and more 

efficient machine that is able to fabricate the chosen profiles. The new machine can easily switch 

between different profiles. With the new machine it takes about one minute to switch from one profile to 

another, compared with 90 minutes by the current machine. 

In order to more reliably keep track of the current setup times SMED was carried out, SMED is a 

method to reduce setup times. SMED shows that with better planning the time frame can be reduced 

from 90 minutes to 83 minutes.  

A mutual problem with the current machines was all the work that had to be carried out that was not of 

value for the company. Especially the manual packaging that was the bottleneck in the production. The 

packaging is carried out by the same operator who runs the machine and must therefore interrupt the 

work several times an hour in order to perform the packaging. A fully automated packaging is planned 

with the new machine, to increase the time when the machine is productive. 

During 2017 the current machines have produced products with an actual combined speed of 10,84 

[m/min]. The new machine must therefore have a minimum actual speed of at least 10,84 [m/min] in 

order to take over the production. Calculations of current average order sizes indicates that the new 

machine is capable of an actual speed of at least 15,2 [m/min]. This shows that the new machine can 

replace the three current machines with a good margin. The actual calculated speed of the new machine 

is based that coil change and profile change is conducted between each of the orders. As of today orders 

with the same source material is often performed after each other and no coil change is needed. 

There is a 40 % increase of the actual speed with the new machine. 

ArcelorMittal Construction Sweden AB currently have a relatively large storage of coils to quickly 

deliver the product ordered by the customer. The product is available in almost any color and in several 

thicknesses, which means that there is a lot of different coils in the storage. The focus of the value 

stream analysis has therefore been on one of the more frequent material that pass through the factory. 

For this product there was a current supply of 900 tons which means there is a buffer storage for about 

60 days. Since the orders comes daily the stock can be reduced to 20 days in order to release some of the 

money that is tied in the coils.   



 

 

 

Begrepp och förkortningar 
 

SMED:  Single Digit Minute Exchange of Die. Att man byter verktyget på mindre än 10 minuter. 

IED: Inside Exchange of Die. Moment vid verktygsbyte som måste utföras medan maskinen är 

avslagen 

OED:  Outside Exchange of Die. Moment vid verktygsbyte som kan utföras medan maskinen är 

igång.  

OEE: Overall Equipment Effectiveness. Utrustningens totala effektivitet 

Ledtid: Tiden det tar för en produkt att ta sig igenom produktionen. 

Ställtid: Den tid man behöver för att ställa om en maskin till en annan produkt och får fram en 

första korrekta produkt.  
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1. Inledning 
 

Detta projekt har genomförts på ArcelorMittal Construction Sverige AB. Projektet är en examinerande 

kurs i högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstads Universitet och omfattar 22.5 

högskolepoäng. Kontaktperson på ArcelorMittal Construction Sverige AB har varit Björn Jonnerberg 

och handledare på Karlstads universitet Anders Wickberg. Examinator för detta projekt är Nils Hallbäck 

vid Karlstads universitet. 

1.1 Bakgrund 

 

ArcelorMittal är ett multinationellt företag som producerar stål.  I Sverige tillverkar ArcelorMittal 

Construction Sverige AB tunnplåtsprodukter som exempelvis takplåt, fasadplåt och 

vattenavrinningsprodukter. Företaget har två produktionsanläggningar i Sverige varav den ena i Karlstad 

och den andra i Sveg. 

Fabriken i Karlstad producerar delvis takplåt och fasadplåt i rullformningsmaskiner. För att förbättra 

resultatet undersöks olika förslag som gynnar produktionen. Detta kan exempelvis ske genom 

effektivare maskiner och smartare flöde för produkter genom fabriken.  

Rullformning innebär att man monterar ett band eller en rulle av tunnplåt i början av maskinen och 

produkten bockas successivt i flera olika specifika valsar. Slutprodukten som kommer ut kan då 

exempelvis vara en profilerad takplåt.  

Detta projekt har startats inför en investering av en ny rullformningsmaskin. Den nya maskinen kommer 

att reducera ställtiderna och kan ersätta flera nuvarande maskiner. 

1.2 Problemformulering 

 

Den här rapportens problemformulering bygger på hur de tre existerande rullformningsmaskinernas 

produktion förhåller sig i jämförelse med en ny, mångsidig rullformningsmaskin som skulle kunna 

ersätta de nuvarande tre.  Hur påverkas ställtider, produktion och effektivitet av en investering.  

 

 1.3 Syfte 

 

ArcelorMittal Construction Sverige AB planerar att investera i en ny maskin som kan laddas med en 

rulle plåt medan det finns flera olika pressverktyg som enkelt kan flyttas utan att demontering av 

plåtrullen är nödvändig. Detta medför att den nya maskinen sparar värdefull produktionstid.  

Syftet är därför att göra en analys av hur mycket produktionen kan påverkas vid ett maskinbyte. 
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1.4 Målsättning 

 

Målet med detta arbete är att göra en ingående analys av produktionen i dagsläget och ta fram data om 

den nya maskinen för att få fram ett underlag för en investering. Denna analys ska kunna vara en grund 

så att man med större säkerhet kan ta beslutet om att investera i den nya maskinen. Projektet ska belysa 

hur mycket produktionstid man sparar vid investeringen. 

1.5 Avgränsning 

 

Denna rapport kommer inte vara en investeringskalkyl för en ny maskin, utan ett underlag för den 

produktionseffektivisering som en eventuell investering kan komma att innebära.  
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2. Teori och metod 
 

Projektet har följt momenten planering, genomförande och utvärdering på ett ingenjörsmässigt arbetssätt 

för att kunna sammanställas till en redovisning och rapport. 

2.1 Teori 

2.1.1 Vad är rullformning? 

 

Rullformning är en typ av kontinuerlig valsning av en längre remsa stålplåt. Plåten som används i 

rullformning kommer oftast i form av en rulle, även kallat coil. Plåten passerar sedan flera uppsättningar 

av valsar (figur 1), varje vals utför en liten förändring i form, detta sker tills dess att önskad form har 

uppnåtts. Rullformning passar bäst för produkter som har stora mängder med kontinuerlig tillverkning.

 

Figur 1, Valsarna som formar plåten i en rullformningsmaskin 

En rullformningsmaskin är ofta konstruerad så att det i början av maskinen finns en avrullare där coilen 

monteras. Avrullaren matar sedan ut plåt i den takt som behövs för maskinen. Hastigheten i vilket 

avrullaren matar ut plåt noteras av sensorer. Denna plåt passerar sedan en guide som positionerar plåten  
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så att den inte förskjuts i sidled. Plåten passerar sedan de olika valsarna som utför själva formningen 

(Halmos, 2006). 

 Antalet valsar kan variera men på maskinen som studerats vilken formar TP20 plåt är antalet valspar 29 

stycken.  

Plåten klipps i rätt längder som kan vara det kunden beställer eller en standardlängd för exempelvis 

plåtreglar. Den kan både klippas innan plåten formas men också efter det att plåten är färdigformad. 

Klippning kan antingen ske när plåten står stilla eller med hjälp av en sax som följer plåtens hastighet 

och klipper i farten, en så kallad flygande sax. Ska plåten stå still varje gång den ska klippas i rätt längd 

påverkas den övergripande hastigheten i vilket maskinen klarar av att producera. 

Hastigheten i vilket plåt kan formas i en rullformningsmaskin kan variera från maskin till maskin men 

generellt med ökande tjocklek så minskar hastigheten, även med ökande profilhöjd så kan maskinen 

behövas köras i lägre hastighet (Halmos, 2006). 

2.1.2 SMED 

 

SMED är en metod för att reducera ställtider vilket i sin tur ökar tillgängligheten för en maskin. Den tid 

det tar för en operatör att byta verktyg är tid som maskinen inte ökar lönsamheten för ett företag. Med 

kortare ställtider får man en kortare ledtid genom fabriken, detta innebär att man kan ha mindre lager 

och ökad flexibilitet. Minskade ställtider innebär även att man får en högre värdeökande tid för 

maskinen. 

Det finns ett systematiskt sätt att jobba med att reducera ställtiderna och det går ut på att: 

1. Identifiera yttre och inre ställtid. 

2. Separera yttre och inre ställtid. 

3. Konvertera inre ställtid till yttre. 

4. Förbättra och effektivisera både inre och yttre ställtid. 

(IFV, 2006). 

2.1.3 Mätning av produktionsparametrar 

 

Syftet med att analysera produktionsparametrarna är att företaget ska kunna utnyttja processen 

effektivare. Ska man mäta den totala effektiviteten för en maskin så finns en kombination av olika 

produktionsparametrar man kan använda, detta mått på effektivitet är OEE (Overall Equipment 

Effectiveness)(Nord et al. 1997). En svensk översättning som ofta används är UTE (Utrustningens 

Totala Effektivitet). 
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2.1.4 Värdeflödesanalys 

 

Syftet med en värdeflödesanalys är att förbättra flödet för produkter genom fabriken. Detta sker genom 

förbättringar i varje delprocess. Förbättringen sker genom att identifierar och minskar de olika 

slöserierna som finns i processen, speciellt storlek på råvarulager och därmed ledtid . I 

värdeflödesanalysen analyseras de olika delprocessernas, flödet av material samt informationsflödet som 

behövs för att värdeflödet ska fungera. 

En värdeflödesanalys utförs i tre steg: 

 1. Genomför en värdeflödesanalys för det nuvarande flödet rita upp flödet 

 2. Identifiera slöserier och använd lean för att kunna förbättra dessa. Rita ett nytt flöde för 

 ett framtida tillstånd. 

 3. Redogör för hur dessa förbättringar ska genomföras så att vi kan nå det nya och 

 förbättrade flödet. 

(Petersson et al. 2015). 

 

2.2 Projektplan 

 

I Projektplanen ingår den information som står till grund för detta projekt. Vad som är problemet och hur 

detta ska lösas. Det ingår även kontaktinformation om de personer som är knutna till projektet för att 

underlätta kommunikationen (Eriksson och Lillesköld, 2004). 

En riskbedömning togs fram för att identifiera och motverka de olika riskerna som allvarligt kan påverka 

projektets slutförande. 

En tidsplanering i form av ett Gantt-schema finns bifogad i projektplanen för att beskriva de olika 

faserna som ingår i projektet. Det är en planering som beskriver hur lång tid det är planerat för att 

slutföra varje delmoment. Det är även dokumenterat med de olika slutdatum som finns för projektet i 

form av redovisningar och faser, se bilaga I. 

2.3 Genomförande 

 

De metoder som använts för att genomföra detta projekt på ett ingenjörsmässigt och systematiskt 

genomförande förklaras i detta avsnitt. 
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2.3.1 Intervju och observation 

 

Under detta arbete har intervjuer med operatörer genomförts för att få ett större perspektiv om hur 

maskinen fungerar och ingående information om vad som kan vara problematiskt under körningen.  Vad 

operatörerna anser vara flaskhalsar och vad operatörerna hade förbättrat om de hade fria händer.  

Under observationen uppmärksammades brister och den dåvarande problemställningen omarbetades så 

att det primära syftet riktades in för att passa företagets framtidsutsikter bättre. 

 

2.3.2 SMED 

 

Arbetet med SMED inleddes med att innan ett ställ informera de medverkande operatörerna om 

bakgrundsinformation. Denna information var att alla de olika momenten som utförs samt under vilka 

klockslag de sker kommer att antecknas. Operatörerna ska utföra varje moment som vanligt och låta det 

ta den tid som det tar och inte försöka snabba på processen. 

När arbetet med omställningen påbörjades antecknades klockslaget, varje moment som ingick i stället 

antecknades med klockslag när det påbörjades och när det var avslutat. Den antecknade informationen 

analyserades och importerades i ett Excel-ark för enklare tillämpning. 

Momenten delades sedan in i IED (inre ställtid) och OED (yttre ställtid) för att sedan analyseras 

ytterligare för att se om något av IED kan göras om till OED. Varje moment undersöktes vidare efter  

möjligheter till ytterligare effektivisering för att på så vis få ner den totala ställtiden. 

 

2.3.3 Inhämtning av produktionsparametrar  

 

Fokuset för detta projekt har varit att studera  hur en investering av en ny och effektivare maskin skulle 

påverka produktiviteten för ArcelorMittal Construction Sverige AB. Detta har genomförts genom 

analysering av olika produktionsparametrar. Mätningarna har utförts under några timmar där operatören, 

moment och tidsåtgång har iakttagits. Tiden noterades med hjälp av ett tidtagarur och samtliga 

observationer antecknades. Denna information från samtliga observationer fördes samman i ett Excel-

ark. Informationen analyserades sedan för att ge en bild av hur produktionen ser ut för en maskin under 

en dag. 

Maskinens hastighet analyserades genom att anteckningar gjordes på de antal löpmeter plåt som 

tillverkades under en tid. Detta för att få ut ett värde för hur många löpmeter maskinerna klarar av om de 

körs utan stopp och avbrott. 

Genom att analysera hur mycket ArcelorMittal Construction Sverige AB levererat under 2017 togs ett 

medelvärde fram på hur många löpmeter som produceras per tidsenhet.  
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Den beräknade hastigheten visar på det verkliga värde som företaget klarar av att producera. Detta värde 

bortser från de stopp som kontinuerligt sker exempelvis då operatören går från maskinen för att 

emballera eller byta coil.  

Den produktionshastighet som maskinerna klarar av jämfördes med det verkliga värdet på hastigheten 

som maskinerna producerat under 2017. Beräkning av detta ger ett procentuellt värde på maskinernas 

effektivitet. 

Maskinens kvalitetsutbyte togs fram genom att mäta antalet löpmeter som går till leverans och mäta 

antalet löpmeter som kasseras. Denna information användes sedan för att få ut ett procentvärde för hur 

mycket av produkterna som köps in jämfört med produkter som levereras till kunden. 

2.3.4 Värdeflödesanalys 

 

En värdeflödesanalys för nuläget arbetades fram genom att använda den data som inhämtades från 

maskinen i fråga, denna information var kvalitetsutbyte, ställtider och up-time. Information om 

nuvarande lagernivåer och leveranser togs fram med hjälp av personal på ArcelorMittal Construction 

Sverige AB. 

Informationen fördes sedan in i en värdeflödesanalys där flödet ritades upp från råvaruleverans till 

färdigvaruleverans. När kartläggningen av flödet var klart beräknades den verkliga ledtiden. Då det 

handlar om en kontinuerlig tillverkning har ingen cykeltid beräknats. När den verkliga ledtiden är 

beräknad är det enklare att se var man bör lägga fokus på att förbättra. 

En framtida värdeflödesanalys togs fram genom granskning av den nuvarande värdeflödesanalysen och 

av data som tillhandahölls om den nya maskinen. Omarbetade lagernivåer för råvarorna togs fram för att 

minska det bundna kapitalet.  
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3. Resultat 

3.1 Studera maskiner 

 

De maskiner som analyseras är tre stycken och har beteckningarna:  

P20: Har två olika profiler: TP/VP18 och TP/VP 45. Maskinen har i dagsläget en ställtid på ca 90 

minuter och omställning vanligtvis två gånger i veckan, på onsdagar och fredagar. 

P30: Har två olika profiler: TP/VP 20 och TP/VP 30. Maskinen har ingen ställtid då byte av profil beror 

på hur man för in plåten i maskinen. 

P75: En profil: PEVA 45 

TP: Takplåt 

VP: Väggplåt 

18/20/30/45: Höjd från undersida till översida på plåten. 

3.1.1 Intervju och observation 

 

Intervjuerna hölls sporadiskt under hela projektets gång med personalen på företaget. 

Produktionschef Björn Jonnerberg berättade att de framtidsutsikter de har företaget är att investera i en 

ny smidigare rullformningsmaskin. Den nya maskinen har flera olika verktyg placerade på bredden som 

man enkelt kan byta mellan. Tanken är att denna maskin ska kunna ersätta tre av de nuvarande 

maskinerna, dessa tre maskiner kan tillsammans tillverka fem olika profiler i dagsläget.  

Ett verktygsbyte med den nya maskinen tar några få minuter jämfört med en av de nuvarande 

maskinerna där det tar upp emot 90 minuter att genomföra verktygsbytet. 

Under intervjuerna med operatörerna framkom det att de genomgående problem och flaskhalsar som 

finns i produktionen är att emballeringen är helt manuell. Det tar en väldigt stor tid av dagen om 

operatören både ska observera maskinen och utföra emballering. Maskinen bör observeras under 

körningen då det har förekommit defekter på råvaran, ska då emballering ske mellan körningarna tar det 

upp en markant del av tiden. Under emballeringen plastas paketet och det bandas ihop med strö för att 

kunna staplas på innergården. 

Det framkom under observation att det stora problemet hos maskinerna i dagsläget var den tid som inte 

var värdeökande, alltså den tid som går åt till allt kringarbete. Ställtiden som arbetet i början skulle 

behandla ansågs därför inte vara det problem som bör lösas primärt i detta arbete. 

3.1.2 SMED 

 

För att få en bild av hur långa ställtiderna är och hur man kan korta ner tiden genom bättre planering och 

effektivare arbete genomfördes SMED. Ställtider beräknas enbart på maskin P20. 



14 

 

Under ett ställ observerades de moment som genomfördes. Dessa moment antecknades med klockslag då 

de påbörjades och då de avslutades. Denna information fördes sedan in i ett Excel-ark (se tabell 1) och 

delades upp i IED (röda) och OED(gröna). Moment 9 (gul) skulle egentligen kunna vara ett OED men 

då det är beroende kranen får det ses mer som ett IED. 

Tabell 1, moment under ett ställ. ”18” och ”45” står för vilken profil verktyget har. Stället utförs av en 

operatör. 

Nummer Moment Tid (min) Klockslag IED/OED 
1 Påbörjar stället   12:13   
2 Skruvar lös 18 saxen 5 12:18 IED 
3 Kopplar lös hydraulik till saxen 1 12:19 IED 

4 Hämtar kranen och byter lyftanordning 3 12:22 OED 
5 Lyfter ur 18 saxen 2 12:24 IED 
6 Lyfter i 45 saxen 3 12:27 IED 
7 Skruvar fast 45 saxen 6 12:33 IED 
8 Kopplar loss drivningen till 18 formarna 2 12:35 IED 
9 Hämtar kranen och byter lyftanordning 1 12:36 IED/OED 

10 Flyttar form 1 profil 45  1 12:37 OED 
11 Nerställd på golvet form 1 profil 45 2 12:39 OED 
12 Flyttar form 2 profil 45 och påbörjar flytt 1 12:40 OED 
13 Nerställd på golvet form 2 profil 45 2 12:42 OED 
14 Lyfter ur form 1 profil 18 ur maskinen  2 12:44 IED 

15 Nerställd på golvet form 1 profil 18 2 12:46 IED 
16 Lyfter ur form 2 profil 18 ur maskinen  2 12:48 IED 
17 Nerställd på golvet form 1 profil 18 2 12:50 IED 
18 Lyfter i form 2 profil 45 i maskinen 1 12:51 IED 
19 Form 2 profil 45 monterad 2 12:53 IED 
20 Lyfter i form 1 profil 45 i maskinen 1 12:54 IED 
21 Form 2 profil 45 monterad 3 12:57 IED 
22 Kopplar ur lyftanordning ur kranen 2 12:59 IED 
23 Hämtar andra kranen och kopplar i lyftanordning 5 13:04 IED 
24 Lyfter ur form 6,7 och 8 profil 18 ur maskinen 2 13:06 IED 

25 Nerställd på golvet form 6,7 och 8 profil 18 4 13:10 IED 
26 Lyfter i form 8 profil 45 i maskinen 1 13:11 IED 
27 Form 8 profil 45 monterad 3 13:14 IED 
28 Lyfter i form 7 profil 45 i maskinen 2 13:16 IED 
29 Form 7 profil 45 monterad 2 13:18 IED 
30 Lyfter ur form 5 profil 18 ur maskinen  1 13:19 IED 
31 Nerställd på golvet form 5 profil 18 2 13:21 IED 
32 Lyfter i form 6 profil 45 i maskinen 2 13:23 IED 
33 Form 6 profil 45 monterad 2 13:25 IED 
34 Lyfter ur form 4 profil 18 ur maskinen  1 13:26 IED 
35 Nerställd på golvet form 4 profil 18 1 13:27 IED 

36 Lyfter i form 5 profil 45 i maskinen 1 13:28 IED 
37 Form 5 profil 45 monterad 3 13:31 IED 
38 Lyfter ur form 3 profil 18 ur maskinen  1 13:32 IED 
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39 Nerställd på golvet form 3 profil 18 2 13:34 IED 

40 Lyfter i form 4 profil 45 i maskinen 2 13:36 IED 
41 Form 4 profil 45 monterad 1 13:37 IED 
42 Lyfter i form 3 profil 45 i maskinen 2 13:39 IED 
43 Form 3 profil 45 monterad 2 13:41 IED 
44 Kopplar ur lyftanordning ur kranen 1 13:42 IED 
45 Kopplar i hydraulik till saxen 1 13:43 IED 
46 Kopplar i drivning till formarna 2 13:45 IED 

    92     
 

Som tabellen visar så kan fem moment göras om från IED till OED, detta skulle minska ställtiden med 

ca 9 minuter, den nya ställtiden skulle då landa på 83 minuter. 

Mycket av tiden går åt till att koppla i och ur de 4 krokarna mellan modul och lyftanordning. Detta är 

svårt att effektivisera på ett smidigt sätt utan att göra några förändringar på konstruktionen. Varje modul 

för verktygsbytet står vid sidan av maskinen och inga verktyg behövs förutom vid i och urskruvning av 

saxen. 

3.1.3 Mätning av produktionsparametrar 

 

För att vara säker på att den nya maskinen klarar av att ta över produktionen av de tre nuvarande 

maskinerna behöver produktionsparametrarna mätas för att få ut hur mycket de producerar i dagsläget 

och hur effektiva de är. 

 

Detta har skett genom analys av historisk data och att med tidtagarur följa operatörens arbete under 

några timmar och anteckna moment och tider. Som man kan se i tabell 2 så går relativt lite tid till så 

kallad värdeökande tid, den tid som maskinen utför arbete som gynnar företaget ekonomiskt. 

 

Tabell 2, observation av körning i maskin P20 

Moment Tid Klockslag 
Hastighet 
[m/min] Spill [m] 

Avslutat körning   08:27     

Lyfter bort coil  1 08:28     
Påbörjar paketering 1/3   08:29     
Klar 4 08:34     
Påbörjar paketering 2/3   08:34     
Klar 4 08:38     
Påbörjar paketering 3/3   08:38     
Klar 4 08:42     
Laddar ny coil 2 08:44     
Coil monterad i maskin 2 08:46     
Justera coil för körning 3 08:49     

Börjar köra  2 08:51   4 
Placerar underlagsskydd 2 08:53     
Börjar köra längder 28x4250mm 119m   08:53 19,8   
Körning klar 6 08:59   1 
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Påbörjar paketering 5 09:04     

Klar 4 09:08     
Hämtar strö till paketering med truck 2 09:10     
Tillbaka 6 09:16     
Lyfter bort de paketerade paketen och tompallar med truck   09:16     
Tillbaka 6 09:22     
Lyfter bort coil 3 09:25     
Laddar ny coil 2 09:27     
Coil monterad i maskin 1 09:28     
Justera coil för körning 2 09:30     
Börjar köra 2 09:32   6 
Placerar underlagsskydd 1 09:33     

Börjar köra längder 12x5800+40x5200mm 277,6m   09:33 27,76   
Körning klar 10 09:44   1 
Lyfter bort coil 3 09:47     
Laddar ny coil 2 09:49     
Coil monterad i maskin 1 09:50     
Justera coil för körning 1 09:51     
Börjar köra 2 09:53   0,5 
Placerar underlagsskydd 1 09:54     
Börjar köra längder 31x3000+43x3300mm 234.9m   09:55 19,575   
Klar 12 10:09     

Lyfter bort coil 1 10:10     
Påbörjar paketering 1/3 2 10:12     
Klar 5 10:17     
Påbörjar paketering 2/3   10:17     
Klar 3 10:20     
Påbörjar paketering 3/3   10:20     
Klar 3 10:23     
      

 
12,5 

 

För att enklare kunna identifiera de olika momenten användes färger där färgerna behandlar: 

 

Grön: Värdeökande tid, den tid som maskinen arbetar aktivt med att producera produkter som levereras 

till kunden 

Röd: Arbete som exempelvis att lyfta bort emballerade paket eller att hämta strö. 

Gul: Emballering  

Blå: Byte och montering av ny Coil 

 

Den tid som var värdeökande under denna tidtagning var procentuellt sett: 

 
              

                  
 = 

            

      
 *100 = 24,1%    [1] 
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Beräknar man istället hur många meter per minut som maskinen producerar i verkligheten om den gick 

hela tiden medräknat stopp för emballering och coilbyte blir den verkliga hastigheten: 

                           

                     
 = 

               

   
 = 5,45 [m/min]   [2] 

Jämfört med maskinen (P20) som kan producera uppemot 27,76 [m/min] är den verkliga hastigheten 

relativt låg. Skillnad på hastigheterna som uppmättes i maskinen beror på att varje gång som plåten ska 

klippas av så stannar maskinen, med kortare plåtar blir då hastigheten lägre. 

Historisk data över hur många löpmeter plåt som tillverkats hittills i år har analyserats för att kunna 

räkna ut vad den verkliga hastigheten är. Då det är tänkt att den nya maskinen ska ersätta tre nuvarande 

maskinerna räknades den verkliga hastigheten ut. För att räkna ut detta användes en operatörs 

arbetstimmar under 2017 fram tills då mätdata togs. 

En arbetsvecka på ArcelorMittal Construction Sverige AB består av 38h och 45min, underhåll på 

maskiner sker på fredagar och tar mellan 10-60 minuter beroende på vad som behöver utföras. Detta ger 

att en vecka så är netto operativ tid för maskinerna redovisat i tabell 3. 

Tabell 3, operativ tid för maskinerna 

Tider 

vecka 

[min]           

Beteckning Arbetstid Underhåll Ställtid 

Netto Operativ 

tid 

Netto operativ tid per 

dag 

P20 2325 35 184 2106 421,2 

P30 2325 35 0 2290 458 

P75 2325 35   2290 458 

 

Den tiden som maskinerna kan producera om den går hela tiden utan avbrott är enligt tabell 4: 

Tabell 4, uppmätt hastighet för maskinerna 

Maskin 
Längd 
[m] 

Tid 
[min] 

Hastighet 
[m/min] 

P20 119 6 19,8 
  277,6 10 27,8 
  234,9 12 19,6 
  145,54 6 24,3 
  100 5 20,0 
Medel     22,3 
P30 110 4,4 25,0 
  40,3 2,1 19,2 
  122,5 6,2 19,8 
  161,2 6,2 26,0 

  161,2 6 26,9 
Medel     23,4 
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Då maskin P75 endast står för ca 5 % av den totala produktionen som den nya maskinen ska ersätta har 

ingen uppmätt hastighet tagits fram. 

Analys av historiska data och hur många löpmeter som tillverkats under 2017 till och med den 12 april 

är bifogat i tabell 5, tillhandahölls av produktionschef Björn Jonnerberg. 

Tabell 5, tillverkade löpmeter 

    2017 

TP18 / TP45 P20 106 489 

TP20 / TP30 P30 217 743 

Peva 45 P75 19 088 

Totalsumma   343 320 

 

För att beräkna den verkliga hastigheten under 2017 behövdes antal tillgängliga minuter för varje 

maskin. Borträknat helgdagar har det under 2017 fram tills mättillfället varit 71 dagar.  

Insatt i en tabell och beräknat ger dessa värden enligt tabell 6. 

Tabell 6 verkliga hastigheter under 2017 

Beteckning [m] [min] [m/min] 

P20 106 489 29 905 3,56 

P30 217 743 32 518 6,70 

P75 19 088 32 518 0,59 

Σ 

  

10,84 

 

Kvalitetsutbytet för varje maskin räknades fram genom notering av hur mycket av den tillverkade 

mängden plåt som gick till kassation. Under mätperioden var det ingen av plåtarna som var defekta utan 

det spill som fanns var de längder som klipptes bort i början och slut vid byte av coil. Körs en och 

samma profil och färg men med olika längder på beställningarna behövs inga löpmeter klippas bort som 

spill. Kvalitetsutbytet är generellt detsamma för alla maskiner och som  tidigare enligt tabell 2 så är det 

procentuellt sett: 

                               

                        
 = 

                               

                  
 *100 = 98 %  [3] 

Detta gäller för samtliga maskiner. Längden som klipptes bort i början av rullen varierade beroende på 

om coilen var helt nylevererad från fabrik eller om den redan använts tidigare. Detta för att den plåt som 

är ytterst i den nya coilen kan vara skadad med repor och missfärgningar. 
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3.1.4 Värdeflödesanalys 

 

Nuläget 

Beställningarna som ArcelorMittal Construction Sverige AB får är helt kundorderstyrda vilket gör det 

svårt att planera inför nästkommande period. I dagsläget kollar man upp historisk data för det tidigare 

årets månad för att få en uppskattning om hur nästkommande period kommer se ut.  

Eftersom det finns en stor produktflora behövs ett stort lager med många olika råmaterial. Produkter som 

går med en lägre kvantitet över året köps ändå in som en hel coil och då behöver denna coil lagras tills 

dess att den används. Den råvara som används mest frekvent är svart polyesterplåt med tjocklek 0,5 mm. 

Denna råvara är den som värdeflödesanalysen behandlar. 

I dagsläget (2017-05-03) är bufferten för denna råvara ca 900 ton vilket innebär ca 60 dagars tillverkning 

enligt nuvarande prognos . Råvarorna köps in från flera leverantörer men för denna produkt köps den in 

från moderföretaget ArcelorMittal som är beläget i Contrisson Frankrike. Den stora bufferten för 

produkterna beror på att priserna för stål varierar med året och under vintern är materialpriserna som 

lägst enligt Sonesson
1
. Det beror även på att ArcelorMittal Construction Sverige AB vill vara säker på 

att ha råmaterial på lager om det kommer in en stor order. Storleken på dessa buffertar gäller enbart för 

de produkter som man med säkerhet vet att kommer gå åt under kommande säsong 

 Denna råvara körs inte i P75 maskinen därför har inte denna maskin tagits med i värdeflödesanalysen 

för nuläget. 

 I färdigvarulagret ligger produkten cirka 2 dagar innan den levereras till kunden enligt Davidsson
2
.  

Som den nuvarande värdeflödesanalysen visar i figur 3 så är inga cykeltider beräknade då produkten 

tillverkas kontinuerligt och en tid för en cykel är något missvisande att ta med, därför finns heller ingen 

processtid framtagen.  

                                                 

1
 Jennie Sonesson, Supply Chain Manager på ArcelorMittal Construction Sverige AB 2017-05-07 

2
 Jonas Davidsson, inköpare på ArcelorMittal Construction Sverige AB 2017-05-09 
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Figur 3, nuvarande värdeflödesanalys  
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Vision för det framtida läget 

Den framtida värdeflödesanalysen har fokuserats på att minska ledtiden och därmed bufferten. Eftersom 

råvarulagret tar upp det mesta av ledtiden och det finns mest utrymme för förbättring. Därför har det inte 

fokuserats något på färdigvarulagret som redan är på en låg nivå. Davidsson
3
 berättar att uteblivna 

leveranser från leverantören har varit ett problem de senaste månaderna, därför har den nuvarande 

bufferten varit en räddning för att hålla produktionen i gång. Vid utformningen av den framtida visionen 

har detta påverkat den valda lagerstorleken. Bufferten som finns i det framtida läget behövs för att vara 

säker på att material finns i lager om det är så att en ny stor order kommer in. Detta för att det ska finnas 

tid innan en ny leverans av beställt råmaterial levererats, det tar runt 5 veckor från beställning till 

leverans av råmaterial enligt Jonnerberg
4
. En buffert på cirka 20 arbetsdagar är en minskning med 2/3 av 

vad som finns i nuvarande råvarulager som figur 4 visar.  

Det minskade råvarulagret är utformat efter en linjär utveckling av stålpriserna och tar inte hänsyn till 

säsongsberoende priser. Flödet är detsamma som den nuvarande men nu är maskinerna ersatta av en 

smidigare och mer effektiv maskin.  

Figur 4, en framtida värdeflödesanalys  

                                                 

3
 Jonas Davidsson, Inköpare på ArcelorMittal Construction Sverige AB 2017-05-09 

4
 Björn Jonnerberg, Produktionschef på ArcelorMittal Construction Sverige AB 2017-05-15 
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3.2 Planerad Maskin 

 

Den nya maskinen som ArcelorMittal Construction Sverige AB planerar att införskaffa klarar en 

hastighet på cirka 40 [m/min] enligt Jonnerberg
5
. Plåten klipps innan den formas av en så kallad 

flygande sax. En flygande sax följer plåtens hastighet vilket innebär att den teoretiska hastigheten även 

den blir 40 [m/min]. Till skillnad från de nuvarande tre maskinerna som måste köras några meter innan 

kvalitén är optimal klarar den planerade maskinen av att forma plåten direkt. Detta medför att spill kan 

reduceras med ungefär 1 % enligt Jonnerberg
6
. Kvalitetsutbytet blir då 99 % för den planerade 

maskinen. 

Maskinen har en ställtid på cirka 1 minut vilket innebär kraftigt reducerade ställtider och byte från ett 

verktyg till ett annat går på minuten att genomföra 

Med den nya maskinen ska även en helautomatisk emballeringsmaskin införskaffas för att kunna komma 

ifrån den nuvarande flaskhalsen. Detta innebär att effektiviteten ökas avsevärt då operatören har ett 

moment mindre att utföra. 

Antas det att den nya maskinen laddas på samma tid som nuvarande maskiner gör innebär det att en coil 

kan demonteras och monteras på cirka 5 minuter. 

Med ett coilbyte som kan genomföras på 5 minuter och ställtid på 1 minut blir detta sammanlagt 

maximalt 6 minuter oproduktiv tid mellan varje körning. Dessa 6 oproduktiva minuter gäller alltså då 

både coilen och profilen behöver bytas vilket sällan är nödvändigt. 

Genomsnittlig längd på en order enligt tabell  7. 

Tabell 7, uppmätta löpmeter för ordrar. 

  

Löpmeter 

[m] 

P20 119 

  277,6 

  234,9 

  145,54 

  100 

P30 110 

  40,3 

  122,5 

  161,2 

  161,2 

Medel 147,224 

 

Med en genomsnittlig order på 147 meter och en hastighet tar en order då beräknad tid att genomföra. 

                                                 

5,6 
Björn Jonnerberg, Produktionschef på ArcelorMittal Construction Sverige AB 2017-04-27 
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 = 

       

    
 

   
 
 = 3,7 [min]     [4] 

Då tar en order från att demontera coilen till att montera, genomföra stället och köra ordern ca 9,7 

minuter. Detta är då om både coilen och profilen behöver bytas mellan varje körning vilket inte gäller i 

dagsläget, utan flera ordrar med samma coil körs efter varandra. 

Men med detta innebär att den verkliga hastigheten minst är: 

                           

                            
 = 

       

         
 = 15,2 [m/min]    [5] 

Beräknar man sedan hur lång tid ordrarna under 2017 hade tagit med den nya maskinen: 

                         

                  
 

   
 

 = 
           

      
 

   
 

 = 22 586 [min]    [6] 

22 586 minuter är detsamma som 49 arbetsdagar med 458 tillgängliga minuter per dag borträknat 30 

minuters underhåll för maskinen per vecka. 

Maskinen har med en verklig hastighet på 15,2 [m/min] och en teoretisk på 40 [m/min]en effektivitet på: 

      
 

   
 

    
 

   
 

     = 38%      [7] 

Med en verklig hastighet på minst 15.2 [m/min] innebär det en förbättring på 38 % jämfört med de 

nuvarande maskinerna hastigheter kombinerade.  
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4. Diskussion 
 

Projektets tillvägagångssätt kändes som ett naturligt sätt att genomföra ett arbete som detta. Att först 

genomföra en förstudie för att få en överblick över vad som ligger till grund för problemet och därefter 

gå vidare till att studera uppgiften samt arbeta fram en lösning på problemet. Projektet har försökt hållas 

så framtungt som möjligt för att hålla en god tidsram så att arbete som ska utföras inte hopar sig i slutet 

av projekttiden. Det har funkat väldigt bra att redan från början att ta tag i projektet. Arbetsbördan har 

också varit tillräckligt kontinuerlig för att inte något av de olika momenten skulle ha genomförts slarvigt 

under påverkan av stress.  

 

Vad gäller SMED så finns en viss tid att tjäna i bättre planering innan stället genomförs men det är 

fortfarande en relativt lång tid som går åt till att byta verktyg. 

För det mesta utförs stället av en operatör men något som minskar ställtiden är om det utförs av två 

operatörer istället för en. Ett ställ där två operatörer samarbetar tar cirka 60 minuter. Det är en minskning 

i tid men det innebär även att den andra operatören avbryter sin andra arbetsuppgift i en timme. Stället 

tar nu istället två arbetstimmar att utföra men maskinen blir klar för körning efter ca en timme.  

 

Den verkliga hastigheten som räknades fram var vad som tillverkats hittills under 2017 men detta tar inte 

i åtanke att maskinen står stilla emellanåt på grund av brist på ordrar. Exempelvis har inte maskin P75 en 

verklig maximal hastighet på 0,59 [m/min] utan den har stått stilla en hel del under den tiden som 

mättes. Men dessa hastigheter ger en bild av hur mycket den nya maskinen ska klara av att producera. 

 

Då kvalitetsutbytet kan ökas med 1 % jämfört med de nuvarande maskinerna skulle besparingen under 

2017 ungefär resultera i: 

 343 320 [m] * 0,01% = 3433 [m]     [8] 

Vilket skulle innebära en besparing på ca 120 000 kr under 2017 med ett råvarupris på 35kr/meter enligt 

Jonnerberg
6
.  

Eftersom de nuvarande maskinerna har en kombinerad hastighet på 10,84 [m/min] är detta hastigheten 

som den planerade maskinen minst måste ha. Med en lägsta verklig hastighet på 15.2 [m/min] klarar den 

nya maskinen av att ersätta de tre nuvarande maskinerna med god marginal med över 4 [m/min] tillgodo.  

Denna hastighet på 15,2 [m/min] gäller om coilen och profilen behöver bytas mellan varje körning. Kör 

man istället tre ordrar efter varandra utan att byta coil och profil ökar den verkliga hastigheten till: 

          

              
 = 25,8 [m/min]       [9] 

                                                 

6
 Björn Jonnerberg, Produktionschef på ArcelorMittal Construction Sverige AB 2017-06-14 
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Vilket är en stor ökning av den verkliga hastigheten och effektiviteten för maskinen går från 38 % till 64 

%. 

Detta medan man går från nuvarande två operatörer till att endast behöva en operatör som klarar av att 

köra maskinen. 

 

Genom att minska råvarulagret så att man får en något mindre buffert så kan man både frigöra utrymme 

på lagret men även minska det bundna kapitalet. Då ArcelorMittal Construction Sverige AB kan leverera 

plåtprodukter i mer eller mindre vilken färg som helst och i många olika tjocklekar var det väldigt svårt 

att uppskatta lagerstorleken. Det valdes istället att fokuseras på enbart en färg och en tjocklek för att få 

ut en specifik typ av lagervara, dock med skillnad i profil. Det mesta som tillverkas är beställt direkt av 

kunden och varje order är unik därför var det vissa problem i att uppskatta hur mycket som finns i 

färdigvarulagret. Eftersom varje order är direkt från kund och ArcelorMittal Construction Sverige AB 

inte tillverkar något mot lager vill företaget ha en viss buffert för att inte stå utan råmaterial om det är så 

att en kund lägger en stor order. Minskade lagernivåer innebär även att man frigör golvutrymme som 

exempelvis kan användas till att införa en ny produktlinje. Vidare får man ställa det lägre råvarupriserna 

mot den ökade lagerytan som behövs för att  magasinera coilsen. Detta för att få fram en kostnad och ta 

beslut från detta. Men då detta inte var den primära frågeställningen för detta arbete har ingen sådan 

gjorts. 
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5. Slutsats 
 

Den nya maskinen klarar utan problem att ersätta de tre nuvarande maskinerna som ArcelorMittal 

Construction Sverige AB har. Under sommaren kan det behövas flera skift för att klara av produktionen 

men det är inget nytt mot vad de gör under nuvarande högsäsong. Med den nya maskinen och 

helautomatisk emballering kan den verkliga hastigheten öka från nuvarande 10,84 [m/min] till minst 

15,2 [m/min]. En besparing på 1% spill innebär att maskinen kan utnyttja råmaterialet bättre och är 

därför en förtjänst för ArcelorMittal Construction Sverige AB.  
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6. Tackord 
 

Jag vill ägna ett stort tack till all personal på ArcelorMittal Construction Sverige AB som har tagit sig 

tiden att svara på mina frågor och förklarat diverse processer för mig.  

Jag vill även tacka min handledare Anders Wickberg på Karlstads universitet som följt mig och hjälpt 

mig med detta projekt. 

Ett extra stort tack till min handledare Björn Jonnerberg på ArcelorMittal Construction Sverige AB, som 

har stöttat mig från starten på det här projektet. Det är mycket tack vare din hjälp och den tid du lagt ner 

som jag lyckats ro projektet i hamn. 
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Bakgrund 

ArcelorMittal är ett multinationellt företag som producerar stål.  I Sverige tillverkar ArcelorMittal 

Construction Sverige AB tunnplåtsprodukter som exempelvis takplåt, fasadplåt och 

vattenavrinningsprodukter. Företaget har två produktionsanläggningar i Sverige varav den ena i Karlstad 

och den andra i Sveg. 

Fabriken i Karlstad producerar delvis takplåt och fasadplåt i rullformningsmaskiner, för att förbättra 

resultatet undersöks olika förslag som gynnar produktionen. Detta kan exempelvis ske genom 

effektivare maskiner och smartare flöde för produkter genom fabriken.  

Rullformning innebär att man monterar ett band eller en rulle av tunnplåt i början av maskinen och 

produkten bockas successivt i flera olika specifika valsar. Slutprodukten som kommer ut kan då 

exempelvis vara en takplåt.  

Detta projekt har startats inför en investering av en ny rullformningsmaskin. Den nya maskinen kommer 

att reducera ställtiderna och kan ersätta flera nuvarande maskiner. 

Problemformulering 

Den här rapportens problemformulering bygger på hur de tre existerande rullformningsmaskinernas 

produktion förhåller sig i jämförelse med en ny, mångsidig rullformningsmaskin som skulle kunna 

ersätta de nuvarande tre.  Hur påverkas ställtider, produktion och effektivitet av en investering.  

Syfte 

ArcelorMittal Construction Sverige AB planerar att investera i en ny maskin som kan laddas med en 

rulle plåt medans det finns flera olika pressverktyg som enkelt kan flyttas utan att demontering av 

plåtrullen är nödvändig. Detta medför att den nya maskinen sparar värdefull produktionstid.  

Syftet är därför att göra en analys av hur mycket produktionen kan påverkas vid ett maskinbyte. 

Målsättning 

Målet med detta arbete är att göra en ingående analys av produktionen i dagsläget och ta fram data om 

den nya maskinen för att få fram ett underlag för en investering. Denna analys ska kunna vara en grund 

så att man med större säkerhet kan ta beslutet om att investera i den nya maskinen. Projektet ska belysa 

hur mycket produktionstid man sparar vid investeringen. 

Avgränsning 

Denna rapport kommer inte vara en investeringskalkyl för en ny maskin, utan ett underlag för den 

produktionseffektivisering som en eventuell investering kan komma att innebära.  

 

 

 

 



31 

 

 

Organisation 

Personer som är kopplade till detta projekt: 

 Viktor Sandin - Examensarbetare 

 Björn Jonnerberg - Handledare på Arcelor Mittal 

 Anders Wickberg - Handledare på Karlstads Universitet 

Kontaktuppgifter 

Namn Telefonnummer E-mail 

Viktor Sandin +46739330377 viktorsandin@gmail.com 

Björn Jonnerberg +46768485098 bjorn.jonnerberg@arcelormittal.com 

Anders Wickberg  Anders.wickberg@kau.se 

 

Projektmodell 

Projektet kommer genomföras i tre stycken faser, startfas, genomförandefas och avslutande fas. 

Startfas vecka 4-8 

Under startfasen kommer projektplanen att formuleras, denna kommer att uppdateras under hela 

projektets gång för en mer exakt planering. Projektplanen har som mål att strukturera upp projektet så att 

det finns en översikt om hur detta projekt kommer att genomföras. Projektplanen är den första gaten som 

skall godkännas av uppdragsgivaren. 

Ett uppstartsmöte kommer att formulera de arbetstider och regler som gäller under hela projektet. 

En litteraturstudie kommer att genomföras för att få mer kunskap i ämnet vilket i sin tur leder till en mer 

pålitlig studie. 

Genomförandefas vecka 9-18 

Under genomförandefasen så kommer det själva praktiska arbetet påbörjas. Detta kommer gå till så att 

data inhämtas på plats vid maskinen med hjälp av tidtagarur och diskussion med operatören. Det 

kommer även att inhämtas information från diverse inblandad personal på företaget som är insatta i 

ämnet. Dessa data kommer sedan att behandlas och sammanställas.  

Avslutningsfas vecka 19-23 

I avslutandefasen så kommer resultaten från tidigare fas att dokumenteras och presenteras i en teknisk 

rapport, resultaten kommer även redovisas muntligt.  

Kommentar till tidplanen 
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Ett ganttschema finns bifogat i denna projektplan och den innehåller en grov planering över hur arbetet 

kommer ske under detta projekt. Denna tidplanering kommer uppdateras under projektets gång för att få 

en mer exakt tidplanering. 

Riskbedömning 

En enklare variant av en FMEA har genomförts av projektledaren (PL). Denna metod kallas 

miniriskanalys och har genomförts för att identifiera de allvarligaste riskerna för detta projekt. 

Riskbeskrivning S K R Föreslagen åtgärd 

Sjukdom  PL 2 5 10 Sov och ät frukt 

Kompetensbrist 

PL 

3 3 9 Ta kontakt med 

handledare på 

Arcelor Mittal 

Förlust av 

dokument 

1 4 4 Se till att ha backup 

av filer 

Tidsbrist 3 3 9 Utför delmoment 

enligt planering 

Sjukdom 

handledare 

Arcelor mittal 

3 3 9 Kontakta någon 

annan på Arcelor 

Mittal 

 

Projektet börjar 

gå i fel riktning 

2 3 6 Stäm av med 

handledare 

kontinuerligt 

Företaget drar sig 

ur 

1 5 5 Kontakta 

handledare på Kau 

Ej passage vid 

gate 

3 2 6 Följ beskrivning om 

projektet noggrant  

PL skadad ute på 

produktionen 

3 4 12 Följ 

säkerhetsföreskrifter 

och var 

uppmärksam 

S: Sannolikhet 

k: Konsekvens 

R: Riskfaktor (S*K) 

1: Liten sannolikhet/konsekvens 

5. Stor sannolikhet/konsekvens 

Dokumenthantering 

Varje dokument kommer att sparas på it’s learnings verktyg för projekt. De gamla versionerna av 

dokumenten kommer att sparas för säkerhets skull men de uppdaterade versionerna är de som gäller för 

tillfället. Varje dokument kommer att sparas under den relevanta mappen som skapats på it’s Learning. 
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Det kommer även finnas på projektledarens dator för att vara så säker som möjligt att inget dokument 

försvinner. 

Namngivning av filer kommer att ske med relevanta namn kopplade till dokumenten för att inte 

missförstånd ska uppkomma. 
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