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Sammanfattning 
 
För att skaffa sig en uppfattning om det framtida servicebehovet av sym- och sugvalsar 
har antalet valsar som Metso Paper AB tillverkat tagits fram ur en databas. De övriga 
valstyperna som t.ex. tambourvalsar anses vara konstanta. Ur databasen har specifik 
information om valsarna tagits fram som t.ex. tillverkningsår och valstyp. Därefter har 
olika diagram skapats, vilket har lett till att det framtida servicebehovet av sym- och 
sugvalsar går att se, då servicerekommendationen från Metso Paper är på 8 års- 
respektive 4 årsintervall för de två valstyperna. Den här informationen har legat som 
grund för arbetets senare del då årsbasisen för 2013 tagits fram.  
 
Idag sker fyra huvudverksamheter i skepp 17 nämligen; slipning, montage, provkörning 
och valslagring. Alla dessa kräver användning av kranen, dessutom kommer transporter 
in och ut från verkstaden med valsar och då krävs också användning av traversen. 
Slipmaskinen har dock förtur på denna kran då den har dyrast ställtidskostnader och körs 
med femskift, vilket inte är fallet för övrig verksamhet. Övrig verksamhet är inte 
beroende av slipmaskinen då detta är en separat verksamhet, men eftersom denna har 
förtur på traversen så blir övrig verksamhet lidande indirekt av detta. 
 
Metso Paper Karlstad har idag tre valsverkstäder (skepp 16, 17 och 18) som används för 
service av valsar till pappersbruk i Sverige och Norge. De senaste åren har behovet av 
sådan service ökat och därmed har utrymmesbehovet blivit ett problem i dessa 
valsverkstäder. Planeringen för de tre verkstäderna är inte den bästa, då nästan all 
verksamhet finns i en av verkstäderna (skepp 17). Dock har detta sin grund i att bara 
denna lokal har den krankapacitet som krävs för de tyngre valsarna. I egenskap av 
utrymmesbehovet är uppgiften med det här arbetet att utreda två alternativ för en bättre 
fungerande valsverkstad. 
 
För att kunna dimensionera de två nya förslagen har ytorna för montage/lagring 
beräknats. För de här beräkningarna har information som den genomsnittliga ytan en vals 
kräver och liggtiden vid montering/lagring tagits fram. Ett belastningsdiagram har även 
skapats för att se hur belastningen varierar i valsverkstaden. 
 
Det första förslaget som lagts fram över valsverkstaden innehåller bara en nyinvestering 
av en travers på 2x50 ton. Flytt av två valssvarvar har gjorts vilket skapat en ny 
montageyta. 
 
Det andra förslaget innehåller även en utbyggnad av skepp 17 och 18 på vardera 10 
meter. Det här innebär att ännu större montage/lagringsytor skapas. Då belastningen 
varierar över året kommer det här förslaget att kunna klara de mest påfrestande 
månaderna, vilket troligtvis inte förslag ett gör. 
 
Genom att flytta de båda valssvarvarna i förslagen kan företaget också avveckla sin 
verksamhet från skepp 16. Det här kommer att innebära en smidigare produktionsprocess 
i valsverkstaden. 



Abstract 
 
In order to get a perception of the future service need for sym- and suction rolls the 
number of rollers that has been manufactured by Metso Paper were taken from a data 
base. The other roller types, for instance tambour rollers, are regarded to be unchanged. 
Specific information about the rollers, for instance manufacturing year and roller type has 
been taken from the data base. A number of diagrams has then been compiled, where the 
future service need for sym- and suction rolls as the service recommendation by Metso 
Paper for these type of rollers is eight and four year intervals. This information has been 
the foundation of the later part of this project when the year basis for the year 2013 was 
made.  
 
As of today there are four main activities in ship 17; grinding, assembly, testing and 
roller storing. All these activities require crane use and in addition to this the transports in 
to and out of the workshop also requires use of the overhead crane. The grinding machine 
is the main priority for this crane, as the grinding machine is the most expensive one and 
is run in five shifts, unlike other activity. The other activities are not dependant on the 
grinding machine as this is a separate operation, but since the grinding machine is the 
main priority for the overhead crane the other activities will be affected by it. 
 
Metso Paper Karlstad has three roller workshops (ship 16, 17 and 18) which are used to 
service rollers for paper mills in Sweden and in Norway. In the most recent years the 
need of such services has increased and the space need has become a problem in these 
roller workshops. The layout of the roller workshops has not been the best, as almost all 
of the activity is located in one of the roller workshops (number 17). This is due to the 
fact that this roller workshop is the only one with the crane capacity required by the 
heavier rollers. The purpose of this project is to examine two options in order to get the 
roller workshops better functioning. 
 
In order to estimate the two new proposals the surfaces for storing and assembly were 
calculated. Information such as the average surface required by a roller and the time 
passed in storing/assembly was measured. A work load diagram has been compiled in 
order to see the variation of work load in the roller workshops.  
 
The first proposal presented merely contains one new investment, a new overhead crane 
with the capacity of 2x50 tons. The moving of two roller lathes creates a new assembling 
surface. 
 
The second proposal contains an expansion of 10 meters to ship 17 and 18. This means 
there will be even larger surfaces for assembling and storing. As the work load varies 
over the year, this proposal has the capacity to handle even the most intense months, 
unlike proposal number one.  
 
By moving the two roller lathes in both the proposals it is possible to terminate the 
activity in ship 16, which means a more convenient production process in the roller 
workshop. 
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1. Inledning

Titel: Produktionsprocessen för valsservice hos Metso Paper AB
Företagets namn: Metso Paper AB
Ort: Karlstad
Kontaktperson: Mikael Nyman
Tel: +46 54 171378

+46 70 5171378
Handledare: Anders Jansson
Tel: +46 54 7001238

Institution: Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och mattematik

På uppdrag från Metso Paper AB har vi, John Fridebring och David Nordberg, genomfört
ett examensarbete omfattande 15 poäng inom produktions- och verkstadsteknik.
Projektsamordnare samt projektbeställare var Mikael Nyman, chef över
valsserviceenheten på Metso Paper Karlstad AB. Vi som har utfört arbetet studerar på
maskiningenjörsprogrammet (120 poäng) vid Karlstad Universitet. Handledare från
universitetet var universitetsadjunkten Anders Jansson och examinator universitetslektorn
Girma Kifetew, båda verksamma inom fakulteten för ingenjörsvetenskap, fysik och
matematik.
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1.1 Företaget

Finska industrikoncernen Metso Corporation är ett globalt företag som verkar inom
massa och pappersindustrin, sten och mineralprocesser, energiindustri och andra utvalda
branscher. Metso Paper, som är en del av Metso Corporation, är idag ett världsledande
företag inom konstruktion och maskintillverkning för mjukpapper. Metso Paper har i
huvudsak anläggningar i Nordamerika och Norden. I Sverige finns två stora anläggningar
som tillverkar maskiner, vilket en av dem är Metso Paper Karlstad AB. De tar fram
specifika pappersmaskiner för papperstillverkning efter kundens önskemål och utför även
service.

Metso skapades genom sammanslagningen av Valmet och Rauma 1999. Valmet var
papper- och kartongmaskinsleverantörer, medan Raumas arbete var fokuserat i
fiberteknologi, stenkrossindustri och flödeskontrollslösningar. Sammanslagningen av
dessa företag resulterade i Metso som nu är kan erbjuda service inom hela
processindustrin.

Metso Paper skapades genom sammanslagningen av en rad olika företag, se figur 1.1
nedan. På valsserviceenheten som är en del av Metso Paper AB i Karlstad finns ca 120
anställda som utför service och moderniseringar på olika typer av valsar, så som
exempelvis sugvalsar, symvalsar och ledvalsar, till pappersbruk i Sverige och Norge.

Grundidén Metso Paper har är att kunna totalförsörja pappersbruken med allt ifrån det
som behövs vid uppstartandet av en pappersmaskin till service och försörjning av
massaprodukt till pappersproduktionen.

Figur 1.1. Metso Paper AB.
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1.2 Bakgrund

Kunskapen om vikten i att utföra förebyggande underhåll på pappersmaskiner och valsar
i synnerhet har de senaste åren ökat hos pappersbruken, vilket har resulterat i ett behov av
valsservice. År 1990 startades det som idag kallas valsserviceavdelningen i Karlstad. I
dagsläget har Metso Paper valsservice i Karlstad en målsättning att kunna öka sin
omsättning av inkommande valsar med 30 % de närmaste åren. Detta p.g.a. att nya
marknadsbehov har ökats. Verksamheten för valsservicen hos Metso Paper Karlstad sker
i Valmets gamla montagebyggnad på Lamberget i de så kallade skeppen (verkstäderna)
16, 17 och 18. Allt eftersom behovet av valsservice ökat har ytorna i dessa lokaler blivit
allt mer begränsade.

För att få en inblick i hur stort behovet av valsservice verkligen är, samt för att Metso
Paper ska nå målet måste olika typer av utredningar utföras, om bland annat
marknadsbehov för valsservice i allmänhet och valsverkstadens utrymmesbehov hos
Metso Paper Karlstad.

1.3 Syfte och målsättning

Syftet med arbetet är att förbättra produktionsprocessen för valsservicen hos Metso Paper
AB i Karlstad. Målet är att ta fram en layout över en effektivare och mer genomtänkt
valsverkstad.

1.4 Avgränsningar

Arbetet är av sådan karaktär att det skulle kunna omfatta stora delar av organisationen på
Metso Paper Karlstad. Därför har avgränsningen gjorts att enbart studera
valsserviceavdelningen och ge förslag till förbättringar i deras produktionsprocess. Det
samma gäller mellanservicen för de olika valstyperna. Störst vikt i detta arbete har lagts
på de valstyper som tar upp mest resurser hos Metso Paper valsservice.

Rapporten omfattar inte undersökningar vad beträffar mellanservice på valsar då dessa
utförs på annan ort.

Ingen hänsyn har tagits till frågor beträffande personalresurser.
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2. Genomförande

Undersökningen syftar till att fastställa hur fördelningen i normalåren varierat och vilka
ytor, samt vilka maskiner och verktyg som krävts för olika typer av valsar vid service.
Med utgångspunkt från hur många utav varje valstyp som varit inne för respektive typ av
arbete sedan tidigare år kan en uppfattning fås av den framtida utvecklingen. Detta för att
senare kunna dimensionera verkstaden efter detta behov.

Hos Metso Paper finns en databas som kallas "rollcard" och innehåller information om
varje vals som är tillverkad av Metso Paper. Efter det att varje ny vals producerats och
levererats till kund skrivs de in i denna databas. Varje nyproducerad vals får ett ID-
nummer som sedan går att finna i databasen och viktig information som valstyp,
dimensionering etc. finns tillgänglig för respektive vals. De arbeten som senare tar upp en
stor del av resurserna hos valsserviceavdelningen är arbeten utförda på sugvalsar och
symvalsar. På dessa valsar utförs framförallt grundservicearbeten, men även slipningar
och moderniseringar.

Genom att upprätta statistik på hur dessa valsar har inkommit för service genom åren och
sedan jämföra med när de borde ha varit inne för service efter det periodiska
underhållsschemat (se stycke 3.1) kan man se hur stor del av marknadsbehovet Metso
Paper i Karlstad har haft och om deras ökning går hand i hand med hur marknadsbehovet
ökat. Genom att gå igenom gamla ordererkännanden, där arbetstyp och valstyp finns
med, kan man se fördelningen i antal av olika valstyper sedan tidigare år (i vårt fall sedan
1997).

Alla diagram (förutom 3.1 och 3.7) i denna del av rapporten har tagits fram genom
bearbetning av data från rollcard och ordererkännanden.
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2.1 Metod

Vi har tillförsetts med en projektspecifikation (se 2.1 på nästa sida) där de aktuella
problemen finnes.

Genom att upprätta statistik, där rådata hämtats ur databas, över företagets orderintag
tidigare år har vi fått användbar information att arbeta efter vad det gäller marknadsbehov
samt hur stort antal företaget har av detta behov. Detta ligger till grund för rapportens
senare del.

För att få en insikt i nuvarande arbetssituation på valsserviceavdelningen har vi studerat
och dokumenterat arbetet där. Muntliga dialoger har gjorts med de anställda för att få
inspiration och idéer till de layout som senare kommer presenteras i denna rapport.  Det
bör nämnas att rapporten innehåller våra tolkningar av all muntlig information.

Vi har tagit del av ankomst- och avsändningsrapporter för att kunna bestämma ledtider
genom verkstaden samt belastningsvariationerna i verkstaden.

Ritningsprogrammet AutoCAD LT 2002 har används som verktyg för att konstruera de
verkstäder som finns i dagsläget samt till att bygga upp de slutgiltiga förslagen på två nya
layout över verkstäderna.
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2.1.1 Projektspecifikation

Arbetet syftar till att utreda produktionsprocessen för valsservice på Metso Paper
Karlstad AB. I arbetet ingår att göra en förundersökning om hur volymen för normalåret
och tillväxten de närmaste åren ser ut. Efter förundersökningen ska variationerna i
belastning över året samt utrymmesbehovet för varje arbete fastställas. Detta ska leda till
att föreslå två layouter för valsverkstaden med hänsyn till den tillväxt som
förundersökningen resulterat i. Nödvändiga verktygsmaskiner för valsservice bör ingå i
layouten. I tabell 1.1 finnes de huvudsakliga arbetsuppgifterna i utredningen.

Uppgift Kategori
Utredning av normalår • Slipning av valsar

• Symvalsservice
• Sugvalsservice
• Teststation

Belastningsdiagram • Hur är jobben fördelade över året
• Tiden mellan order till leverans

Utredning av utrymmesbehov • För varje kategori då en ökning sker
efter den förundersökta tillväxten

• Lagring av valsar för kunder
• Lagring av delar till valsar under

servicen
Nödvändiga verktygsmaskiner • Vilka maskiner bör och kan vara i

samma lokaler
•  Utreda krankapaciteten

Layouten för verkstaden • Utreda två alternativ för skepp 16, 17
och 18

Tabell 1.1 De huvudsakliga arbetsuppgifterna i utredningen.
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2.2 Periodiskt underhåll

Driftsäkerhet är förmågan hos en enhet att kunna utföra en krävd funktion under givna
förhållanden vid en given tidpunkt eller under ett givet tidsintervall under antagandet att
erforderliga externa underhållsresurser tillhandahålls1.

Varje sug- och symvals har ett periodiskt underhållsschema som beskriver när valsen bör
vara inne för grundservice för att öka dess driftsäkerhet. Eftersom nästan all
mellanservice sker i Metso Paper Kvarnsvedens valsserviceverkstad har avgränsningen
gjorts att enbart kolla på grundservice hos Metso Paper Karlstad.

Grundservice för sugvalsar görs normalt på 4-årsintervall (efter Metso Papers
rekommendation), varav 2 års drifttid då två valsar finns att tillgå på varje position, vilket
tydligt kan åskådliggöras i figur 1.

Periodiskt underhåll för sugvalsar

Drifttid 12 mån Drifttid 12 mån Drifttid 12 mån
Vals 1 Mellanservice Grundservice

Drifttid 12 mån Drifttid 12 mån
Vals 2 Mellanservice Grundservice

Figur 1. Periodiskt underhållsschema för sugvalsar.

Grundservice för symvalsar görs normalt på 8-årsintervall (efter Metso Papers
rekommendation), varav 4 års drifttid (liksom sugvalsar finns två valsar att tillgå på varje
position), detta kan åskådliggöras i figur 2.
Viktigt ur korrosionssynpunkt är även hur valsarna förvaras då de inte är i bruk2.

Periodiskt underhåll för symvalsar

Drifttid 24 mån Drifttid 24 mån Drifttid 24 mån
Vals 1 Mellanservice Grundservice

Drifttid 24 mån Drifttid 24 mån
Vals 2 Mellanservice Grundservice

Figur 2. Periodiskt underhållsschema för symvalsar.

                                               
1 SS 441 05 05 – tillförlitlighet, ur Bergman B. & Klefsjö B., Kvalitet från behov till användning
2 Mikael Nyman,  handledarmöte, 2006-01-31
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2.3 Allmänt om de olika valstyperna

För att få en överskådlig bild över vad som serviceavdelningen utför service på, görs här
en kort och koncis redogörelse över de olika valsarnas funktion och konstruktion.

2.3.1 Symvalsar

Symvalsar är en sorts pressvals som pressar ut vatten ur papperet. Dessa valsar sitter
framförallt i presspartiet på pappersmaskinen. Det finns olika typer av dessa valsar från
olika perioder, se figur 3 nedan. Funktionsmässigt har dessa valsar gemensamt att de är
böjningskompenserade, dvs att de kompenserar den yta som böjs vid belastning genom
ett inre tryck i valsen. På detta sätt blir avvattningen jämn längs hela pappersbredden
vilket är viktigt för kvaliteten på papperet. Att symvalsen dessutom ska klara av höga
påfrestningar och långa driftsperioder är också en viktig del av dess funktion. De flesta
moderna pappersbruk i Sverige och Norge använder sig idag av denna valstyp i sina
pappersmaskiner3.

Figur 3. Symvalsens utveckling.

Utvecklingen av symvalsar har under de senaste
åren gått mot mer och mer avancerad konstruktion.
De senaste och mest avancerade symvalsarna är de
s.k. HP-valsarna (high precision) med slidebearings
(glidlager) istället för vanliga rullager, se figur 4 till
vänster.

Figur 4. HP-vals.

                                               
3 Erland Rask, valsservicekurs, 2006-04-05
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2.3.2 Sugvalsar

Sugvalsens huvudsakliga funktion i en
pappersmaskin är att avlägsna vatten
ur massan som senare ska bli till
papper eller kartong utan att försämra
kvaliteten på papperet eller kartongen.
Detta görs med hjälp av en vakuumzon
mitt i valsen och små sughål längs
med valsen tar med vattnet som
försvinner ur papperet (se figur 5).
Lägg märke till att vattnet inte sugs in
i valsen utan enbart i hålen för att
senare avvattnas från valsen.
Sugvalsar, liksom symvalsar, ska även de Figur 5. Sugvals.

klara av höga påfrestningar samt långa
driftsperioder4.

2.3.3 Övriga valsar

Nosvalsar, bröstvalsar, pressvalsar och tambourvalsar är exempel på övriga valstyper.
Dessa valsar är oftast inte lika stora och har inte alls lika avancerad konstruktion som
sug- och symvalsar. De övriga valsarna sitter utspridda över hela pappersmaskinen, i alla
partier, med mer eller mindre avancerade funktioner4.

Figur 6. Tambourvals

                                               
4 Erland Rask, valsservicekurs, 2006-04-05
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2.4 Utveckling av servicebehov för de olika valstyperna

2.4.1 Symvalsar

Den tänkbara utvecklingen för grundservice (GS) på symvalsar illustreras i diagram 1
Diagrammet visar antalet gjorda symvalsservice hos Metso Paper Karlstad samt antalet
totalt gjorda symvalsservice i Sverige och Norge tillsammans. Nämnas bör att Metso
Paper i Karlstad gör all grundservice inom koncernen (Metso) för symvalsar i de här
länderna.

Marknadsbehovet är framtaget ur en databas, tidigare nämnd rollcard, där varje
nytillverkad vals är registrerad. Detta gör det möjligt att se hur den tenderande
utvecklingen ser ut, behovet är baserat på Metso Papers rekommendation.

Den växande trenden i diagrammet är baserad på tidigare års resultat av inkommande
valsar mellan 1997 och 2005. Genom den här informationen har en linjär trendlinje lagts
in för att skapa en bättre uppfattning om det framtida behovet över hur många valsar av
det totala antalet som Metso kommer få in t.o.m. 2013. Att 2013 valts till det sista året
beror på att det då går att se alla återkommande valsar inom en underhållscykel från
2005. Det här resulterar i att det går att se tillväxten av grundservice för symvalsar hos
Metso Paper Karlstad.

I diagrammet kan man se att ökningen av inkommande symvalsar för service hos Metso
och det totala servicebehovet nästan går parallellt med varandra vilket innebär en ökande
marknadsandel för Metso Paper Karlstad om trendlinjen följs.

Utveckling av symvalsservice i Sverige och Norge
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Diagram 1. Utvecklingen av servicebehov för symvalsar i Sverige och Norge.

Massaindustrin runt om i världen är en ständigt växande bransch. För koncernen innebär
tillväxten att för varje nytt pappersbruk som byggs ökar successivt antalet valsar på
marknaden, då många av de äldre valsarna fortfarande är i drift. Det här illustreras i
diagram 2, där man kan se det ackumulerade antalet installerade valsar i Sverige och
Norge. Sedan slutet av 80-talet har det skett en konstant tillväxt på marknaden av
symvalsar. Behovet av symvalsservice har alltså ständigt ökat och kommer att fortsätta
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öka då valsar nyproducerade efter 1998 ännu inte varit inne för sin första grundservice
(självklart finns undantagsfall). Det sker en kontinuerlig utveckling av symvalsar vilket
resulterat i att de mest komplicerade symvalsarna (sym HP) är mycket
kompetenskrävande. Även detta kommer troligtvis leda till att mer och mer valsar
kommer att komma in till Metso Papers valsserviceverkstad i Karlstad, då inte den här
kompetensen finns på pappersbruken runt om i Sverige och Norge.

Diagram 2. Ackumulerat antal installerade symvalsar i Sverige och Norge.

Det installerade antalet valsar kan illustreras på ett mer överskådligt sätt i
stapeldiagrammet nedan (diagram 3). Detta diagram ger en tydligare överblick över hur
mer högteknologiska symvalsar (sym HP) har konstruerats under det senaste årtiondet.
De äldre konventionella symvalsar har minskat drastiskt i tillverkning då de mer
högteknologiska symvalsarna är effektivare.

Installerade symvalsar i Sverige och Norge
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Diagram 3. Installerade symvalsar i Sverige och Norge.
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2.4.2 Sugvalsar

Diagram 4 visar utvecklingen av grundservice för sugvalsar i Sverige och Norge.
Marknadsbehovet av grundservice för sugvalsar är framtagen ur samma databas som
symvalsarna. Marknadsbehovet för grundservice som är framtaget startar 1988.
Grundservicen är konstant återkommande med fyra års mellanrum för varje sugvals,
vilket ger ett tätare underhållsschema jämfört med symvalsar (åtta år).

Sedan slutet av 80-talet har det ackumulerat antalet installerade sugvalsar i Sverige och
Norge också ökat. Jämfört med symvalsarna är ökningen inte lika stor de senaste åren.
Detta ger en mer tänkbar logaritmisk kurva för grundservicen. Diagram 5 visar en mer
överskådlig blick över det ackumulerade antalet sugvalsar i Sverige och Norge.

Metso Paper valservice i Karlstad har under de senaste åren haft en ytterst marginell
nedåtgående trend för grundservice av sugvalsar. Detta beror på att många pappersbruk
genomför servicejobb på sugvalsar själva, då detta är relativt enkelt. Den här trenden
kommer troligtvis att brytas, eftersom pappersbruk runt om i Sverige och Norge gör
nedskärningar av personal. Nedskärningar kommer med stor sannolikhet att drabba
servicen på bruket, vilket kommer att leda till fler servicejobb för Metso Paper och
ökande marknadsandel. Den uppåtgående trenden från 2006 är den troliga ökningen av
grundservice för Metso Paper Valsservice i Karlstad5.

Diagram 4.Utveckling för sugvalsar i Sverige och Norge.

                                               
5 Mikael Nyman, handledarmöte, 2006-02-24
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Diagram 5 visar en ökning av det ackumulerade antalet installerade sugvalsarna i Sverige
och Norge. Efter år 2000 avtar dock ökningen av nytillverkade sugvalsar då inga större
pappersbruk byggts under de senaste åren.

Diagram 5. Ackumulerat antal installerade sugvalsar i Sverige och Norge.

2.4.3 Övriga valsar

De övriga valsarna har varit konstant inkommande för valsservice de senaste åren och det
finns ingen tendens till någon förändring för dessa6.

                                               
6 Mikael Nyman, handledarmöte, 2006-03-21
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2.5 Det kommande valsservicebehovet

Genom de tidigare diagrammen kan årsbasisen för 2013 bestämmas. Som det ser ut i
dagsläget kommer grundservicen för sug- och symvalsar att öka medan de övriga
servicearbetena kommer vara kvar på samma nivå som idag. Antalet slipningar kommer
heller inte att öka, då man idag utnyttjar slipmaskinen till sin yttersta begränsning genom
att arbeta femskift7. Tilläggsarbeten är sådana arbeten som tillkommer utöver den
ordinarie servicen och kan även betraktas som konstanta8. Det här resulterar i att
framtidens valsverkstad på Metso Paper Karlstad AB ska dimensioneras efter följande
behov år 2013.

           År
Valstyp

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Symvalsar 13 14 16 17 18 19 20 21

Sugvalsar 9 10 11 12 13 14 15 16

Övriga valsar 70 70 70 70 70 70 70 70

Slipningar 150 150 150 150 150 150 150 150

Tilläggsarbeten 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabell 1. Sammanställning för serviceutvecklingen.

                                               
7 Henry Berg, muntlig intervju, 2006-02-22
8 Mikael Nyman, handledarmöte, 2006-03-30
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2.6 Belastningsvariationen över året

Belastningen (beläggningen) över året varierar ofta i verkstäder, vilket även är fallet hos
Metso Paper valsservice. Här är det ytexponeringen i samband med liggtiderna för
valsarna som är de mest kritiska elementen i planeringen. Olika pappersbruk har
inplanerade stopp för att göra underhåll och se över maskinerna. Under denna tid görs
naturligt även valsunderhåll på många valsar i pappers- eller kartongmaskinerna vilket
resulterar i att valsserviceavdelningen får en högre belastning under en kortare period
över året. Det största inplanerade stoppet är det s.k. höststoppet då bl. a. närliggande
pappersbruk stoppar sina maskiner för underhåll. Under denna period har Metso sin
största belastningsperiod vilket kan illustreras i diagram 6, där variationen av
belastningen visas procentuellt av den totala belastningen för år 20059. Den höga
belastningen i september beror på det s.k. höststoppet och man kan även se den lite
lugnare perioden över sommaren.

Belastningsdiagram
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Diagram 6. Belastningsdiagram av den totala arbetsbelastningen år 2005.

                                               
9 Bosse Andersson, 2005-års ankomst- och avsändningsrapporter
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3. Dagens valsverkstad

Detta avsnitt behandlar aspekter som rör dagens valsverkstad med maskinpark och
förutsättningar för att bedriva en funktionell valsverkstad. Problem som vi stött på i
valsverkstaden tas även upp här.

3.1 Inventarielista

För att kunna utföra de servicejobb som valsservice på Metso Paper gör idag krävs viss
specifik verkstadsutrustning. Här nedan (tabell 2) har en inventarielista gjorts av den
utrustningen som finns i dagens valsverkstad på Metso Paper Karlstad AB.
Sammanställningen visar också till vilket jobb som maskinen eller verktyget behövs.

 Valstyp Typ av arbete Maskin Verktyg
Grundservice Travers

TvättmaskinSymvalsar
Tilläggsarbete på

grundservice
Supportsvarv [650]

Karusellsvarv [4178]
Fräsmaskin [164]

Svetsstation

Handverktyg
Muttermaskin – demontering
Momentnycklar – montering

Grundservice Travers
Tvättmaskin

Sugvalsar Tilläggsarbete på
grundservice

Supportsvarv [650]
Pelarborr [4148]
Fräsmaskin [164]

Svetsstation
Karusellsvarv [4178]

Handverktyg
Muttermaskin – demontering
Momentnycklar – montering

Handborrmaskin
Handgängmaskin

Gasolvärmare

Övriga valsar
(nosvalsar,
bröstvalsar,

tambourvalsar etc.)

Lagerkontroll
Sprickkontroll

Slipning

Supportsvarv [650]
Karusellsvarv [4178]

Fräsmaskin [164]
Svetsstation

Handverktyg

 Övrigt arbete på
valsar

(ringbyte, justering
av lagerhus,

svetslagning av
tapp/gavel etc.)

Travers
Karusellsvarv [4178]
Supportsvarv [650]

Pelarborr [4148]
Fräsmaskin [164]

Handverktyg
Kontrollverktyg

TIG-svets

Provkörning Travers
Teststation

Handverktyg
Nycklar
Rörtång

Symvalsar/Sugvals
ar/Övriga valsar

Slipning Travers
Slipmaskin [4190]

Externt oljeaggregat

Handverktyg

Tabell 2. Inventarielista.
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3.2 De olika verksamheterna och dagens huvudproblem

I skepp 17 sker nästan all verksamhet, varav fyra huvudverksamheter; slipning, montage,
provkörning och valslagring, se bilaga 2. Alla dessa verksamheter kräver användning av
travers. Dessutom kommer transporter in och ut från verkstaden med valsar och då krävs
också användning av kranen. Slipmaskinen har dock förtur eftersom den har dyrast
ställtidskostnad och körs med femskift vilket inte är fallet för övrig verksamhet. Övrig
verksamhet är inte beroende av slipmaskinen då detta är en separat verksamhet men
eftersom denna har förtur på traversen så blir övrig verksamhet lidande indirekt av detta.
Den enda service som ska ske i skepp 17 är i huvudsak service på symvalsar (bortsett från
slipning och provkörning). Dock måste de tyngre sugvalsarna demonteras här för att
sedan flytta över delarna i de andra skeppen. Detta tar upp onödig tid och är inte alls
effektivt ur produktionssynpunkt, p.g.a. krankapacitetsbristen (2x16 ton) i de andra
skeppen. Sedan gäller det att övriga verksamheter i lokalen är anpassbara och att skapa
förutsättningar för flexibilitet är en viktig del för att underlätta användandet av traversen.
Detta medför naturligtvis att traversen i skepp 17 är den maskin som flest aktiviteter är
beroende av då all leverans och även många arbeten kräver användning av den.   

Man pratar ofta om flaskhalsar i produktionsanläggningar. Detta är de maskiner eller de
operationer som skapar fördröjningar i produktionsprocessen. Den totala
produktionshastigheten styrs av den långsammaste länken i ett flöde om flödet är
beroende av denna länk.

Alltså kan man definiera en flaskhals som en resurs vars kapacitet är lika med eller
mindre än de krav som ställs på den10.

Det kan vara av stort intresse att identifiera dessa flaskhalsar för att kunna kontrollera
produktionstakten och kunna vidta lämpliga åtgärder när belastningen blir hög. Bristen på
krankapacitet i skeppen 16 och 18 skapar problem, vilket utelämnar kranen i skepp 17
som den största flaskhalsen för all valsserviceverksamhet.

Som det går att se i dagens valsverkstad, se bilaga 2, finns två valslagringar för valsar till
Stora Enso Skoghalls kartongmaskiner 7 och 8 vilka ingår i ett avtal mellan Metso Paper
Karlstad och Stora Enso Skoghall. Dessa tar upp stora ytor, men eftersom valslagringen
för kartongmaskin 8 dessutom är belagd i skepp 17 så upptas här viktiga ytor som annars
skulle kunna utnyttjas för en extra montageyta.

                                               
10 Målet – en process av ständig förbättring, Eliyahu M Goldratt 2004
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3.3 Förutsättningar för en funktionell valsserviceverkstad

Det finns vissa förutsättningar, eller kriterier, som måste uppfyllas för att
valsverkstäderna ska fungera på ett så optimalt sätt som möjligt. Detta kan bero på att
materialet som bearbetas är fuktkänsligt eller känsligt för temperaturförändringar.
Montage är exempelvis känsligt för smuts och andra partiklar i luften då många delar ofta
är belagda med smörjmedel. Det finns en mängd aspekter att ta hänsyn till och här nedan
har de absolut viktigaste och nödvändigaste listats upp:

•  Valsarna som monteras och slipas är väldigt känsliga för partiklar. Det här innebär att
svetsningen inte bör vara i samma lokal som slipning och montage.

•  Maskinerna bör vara placerade på ett sådant sätt att det ger förutsättningar för ett
effektivt flöde, dvs maskiner som ska användas efter varandra bör vara placerade på
ett nära avstånd till varandra.

•  Transport bör vara åtskiljt från montage och slipning speciellt vintertid då många
valsar är känsliga för temperaturskillnader.

•  En montagestation bör finnas i närheten av teststationen.
•  Lagring av delar till valsar bör vara lättåtkomliga i pallställ och uppmärkt med

projektnummer.
•  Förutsättningar för flexibilitet ska finnas då akuta haverier måste få högsta prioritet.
•  Nödvändiga "småverktygsmaskiner" bör finnas att tillgå vid behov såsom

exempelvis; karusellsvarv, supportsvarv m.m. Även en svetsstation är användbart vid
vissa operationer.

•  För att demontera sym- och sugvalsar är räls ett underlättande hjälpmedel.
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4. Resultat

Den datainsamling som tagits fram och bearbetats visar på att ytexponeringen under de
kommande åren kommer att öka. För att kunna bemöta detta ökande behov som
framträder på marknaden kommer en ny planering av verkstäderna vara nödvändig.

Enligt de beräkningar på verkstädernas ytor är det framförallt nya monteringsytor som
bör tas fram i verkstäderna, se bilaga 1, tabell 1.11 och 1.12. Det gäller då att kunna skilja
dessa montageytor från partiklar och föroreningar i luften från bl. a. transporter och
annan aktivitet som ger upphov till detta problem. En viktig aspekt som bör nämnas är att
ytorna är direkt beroende av hur stor del av dygnet som dessa utnyttjas. Att alltid köra
flerskift skulle inte vara ekonomiskt hållbart då belastningen varierar som den ständigt
gör över året (stycke 2.6). En viss flexibilitet måste dock kunna hållas med att varva
daggående personal med skiftgående. Det sistnämnda speciellt under den tiden av året då
belastningen är som störst.

4.1 Montage/lagringsytor i valsverkstaden

Dagens valsverkstad på Metso Paper Karlstad har väldigt få montageytor i verkstaden, se
bilaga 2. För att kunna klara av det ökade orderintaget, se tabell 1, av valsar kommer
valsverkstaden behöva fler montageytor för sym- och sugvalsar, då de andra valstyperna
anses förbli konstanta.

Valsverkstaden ska vara dimensionerad för att klara av montage/lagring för 22 valsar
under ett normaldygn, se bilaga 1, tabell 1.1. Då beläggningen varierar över året bör man
vid dimensionering av valsverkstadens montage/lagringsytor ta hänsyn till den maximala
kapacitet, som verkstaden bör klara av. Dygnvis ges inga större variationer för
belastningen i verkstaden. Däremot månadsvis kan det urskiljas variationer i
belastningen. Då valsverkstaden har som högst belastning, se diagram 6, kommer det att
behövas utföras runt 19 extra servicearbeten (Bilaga 1, tabell 1.2) jämfört med en
normalmånad. Den temporära ökningen i belastning för valsverkstaden löses enklast
genom att personalen arbetar skift. Det här medför att valsverkstadens arbetsytor kommer
att vara dimensionerad för en så kallad ”normalmånad”.

Tiden för att utföra en service på de olika valstyperna varierar beroende exempelvis
storlek, teknologi och arbetstyp på valsen. För den genomsnittliga tiden att utföra en
service, se bilaga 1, tabell 1.3.

Montage/lagringstiden för de olika valsarna i verkstaden kan styras, genom olika faktorer
som personaltillgängligheten och lagring av valsdelar. Servicearbetet för varje sym- och
sugvals utförs för det mesta av två personer. Det här minskar liggtiderna för valsarna
under arbete. För övriga valsar och slipningar kan man bortse från att man jobbar två och
två.
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Normalt arbetar den daggående personalen 212 åttatimmarsdagar per år. Då slipmaskinen
är den maskin som har den dyraste ställtidskostnaden är företaget mycket mån av att
utnyttjandegraden av den är så hög som möjligt. Med undantag för den årliga servicen på
1-2 veckor (under sommaren då belastningen i verkstaden är som minst) och storhelger
(bl.a. nyår och midsommar) arbetar maskinen 345 dagar per år. För att bemanna
slipmaskinen 24 timmar/dygn arbetar personalen femskift. Effektiviteten hos personalen i
valsverkstaden är beräknad till 85%, då personalen etc. är på utbildning, städar,
internmöten, samt är sjuka. Slipmaskinens effektivitet har uppskattats till 90% med
avseende på ställtiderna.

Längden och bredden för de olika valstyperna varierar. Det man pratar om är den
genomsnittliga storleken valsen tar upp vid montage/lagring. De här ytorna varierar, då
det krävs större yta vid montering än lagring av en vals. Se bilaga 1, tabell 1.11 och 1.12,
för mer information om montage/lagringsytor som de olika valstyperna kräver.

Med det här som grund har montage/lagringsareorna beräknats, se bilaga 1, tabell 1.11
och 1.12.

Service- och lagringsareorna som har kalkylerats är nu styrande för hur den nya
valsverkstadslayouten kommer att se ut. När areorna placeras ut i verkstadslayouten
måste man fortfarande ta hänsyn till valstypernas längd och bredd då de fortfarande är
avgörande faktorer.
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4.2 Valsverkstadslayouten

I bilaga 3 och 4 finns förslag över hur den framtida valsverkstaden på Metso Paper i
Karlstad kan komma att se ut.

4.2.1 Layout 1

Det första förslaget på förändring av valsverkstaden är ett mindre kostsamt förslag, utan
några utbyggnationer på själva verkstaden. Överflödiga maskiner i maskinparken har
rensats ut, samt olika omplaceringar av lagringsplatser har gjorts. Det första förslaget
innehåller även en ny travers, då utredning visat att det är nödvändigt. De förändringar
från dagens verkstad är:

•  Valssvarv 4150 har flyttats till skepp 41, då den används ytterst sällan.
•  Valssvarv 650 har avvecklats ur verksamheten, då den inte används i dagsläget.
•  Flytt av KM7 Skoghalls valslagring närmare porten för att få montageytorna längre

ifrån ingången, då valsarna är känsliga för partiklar vid service.
•  Pallstället vid KM7:s valslagring har delats och satts upp längs ”maskinytan” och den

nya valslagringsytan.
•  Installation av ny travers (2x50 ton) för att klara av lyftbehovet av sym- och

sugvalsar.

De två första förändringar har medfört att en ny montageyta (ca 270 m2) har skapats i
skepp 18, se bilaga 3. Samtidigt har räls lagts in i skepp 18:s montageytor för att man ska
kunna utföra service på symvalsar.

Installationen av en ny travers i skepp 18 kommer att underlätta det logiska flödet i
valsverkstaden. Det här kommer också medföra att onödiga arbetsmoment kommer
försvinna, då man idag får plasta in valsarna om de ska flyttas mellan skeppen efter att de
monterats isär.

Genom att utföra de här förändringarna i valsverkstaden kan verksamheten i skepp 16
upphöra och koncentreras enbart till två lokaler, vilket innebär en smidigare
produktionsprocess för valsserviceavdelningen.

Då belastningen av valserna i verkstaden varierar över året kan det bli så att den här
layouten inte klarar av de högst belastade månaderna.

För överblick av layout 1, se bilaga 3.
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4.2.2 Layout 2

Det andra förslaget är en layout över valsverkstaden med en ombyggnation. En
förlängning av skepp 17 och 18 har genomförts på 10 meter, då smuts från transporterna
kommer allt längre ifrån montageytorna. Ombyggnationen har inneburit en flytt av dörren
mellan skepp 17 och 18, se bilaga 4. Här har även valsservicen koncentrerats till skepp 17
och 18. De förändringar som gjorts från dagens verkstad är:

•  Valssvarv 4150 har flyttats till skepp 41, då den används ytterst sällan.
•  Valssvarv 650 har avvecklats ur verksamheten, då den inte används i dagsläget.
•  Valslagring för KM8 Skoghall i skepp 17 har flyttats närmare porten för att få

montageytorna avskiljt från smuts som transporter in och ut i lokalen medför. Då
dagens valsställ är för stort för att placeras nere vid porten i skepp 17 kommer en
investering av nytt valsställ få göras. För att förhindra smuts och partiklar att komma
in till valslagret har även en vägg upprättats bredvid porten.

•  Flytt av KM7 Skoghalls valslagring närmare porten för att få montageytorna längre in
i skeppet, då valsarna är känsliga för partiklar vid service.

•  Flytt av pallställ.
•  Flytt av svetsstation.
•  Installation av ny travers (2x50 ton) för att klara av lyftbehovet av sym- och

sugvalsar.

Genom att ta bort de båda valssvarvarna kommer en ny montageyta (ca 270 m2) att
skapas i  skepp 18, se bilaga 3. För att kunna utföra servicearbete på symvalsar kommer
även räls läggas in i skepp 18.

Den nya traversen i skepp 18 kommer underlätta det logiska flödet i valsverkstaden, då
man kommer slippa onödiga arbetsmoment som t.ex. plastning av valsar som ska flyttas
mellan skeppen då de är isärmonterade.

De här förändringarna kommer leda till att verksamheten i skepp 16 kan upphöra och
koncentreras till enbart två lokaler, vilket innebär en smidigare produktionsprocess för
valsserviceavdelningen.

Utbyggnaden av skepp 17 har också medfört en extra nödvändig
ankomst/avsändningsyta, se bilaga 4, då dagens ankomst/avsändningsyta är i minsta
laget.

Förlängningen av skepp 17 och 18 medför troligtvis att den kommer klara av de högst
belastade månaderna.

För överblick av layout 2, se bilaga 4.
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5. Diskussion

Som utvecklingen ser ut vad det gäller marknadsbehov av valsservice så kommer detta att
öka i synnerhet för sym- och sugvalsar. Eftersom detta med största sannolikhet kommer
att drabba Metso Papers valsserviceavdelning kan en god idé vara att göra sig väl
förberedda på denna ökning genom olika åtgärder i produktionsprocessen.

Det finns många förbättringsarbeten som skulle kunna införas i produktionsprocessen,
denna rapport har enbart koncentrerats till att granska vad som kan göras åt
ytexponeringen.

Ett enkelt sätt att få bort onödigt materiell är att rensa ut allt materiell som inte använts
det senaste året. Exempel på en väldigt effektiv och enkel metod för att organisera
arbetsplatserna som bidrar till bättre produktionsprocess, kvalité och framförallt bidrar till
att ytorna kan användas till fullo är 5S-metoden (sortera, strukturera, städa, systematisera
och skapa vana). 5S skulle kunna föras in på ett logiskt och progressivt sätt. De tre första
S:en utförs på själva verkstadsgolvet, medan de två sista är långsiktiga åtgärder för att
skapa en hållbarhet för en långsiktig utveckling. Det bästa vore att låta personalen bli
utbildad i detta, och/eller låta en projektgrupp av de anställda få ansvara för detta. Denna
metod har använts med framgång i många andra serviceverkstäder.

Dagens valsverkstad har heller inget logiskt flöde. Det här beror till stor del på den
bristande traverskapaciteten, då alla valsar över 32 ton anländer till skepp 17. Dock löser
inte en ny travers alla problem. En utförligare studie av flödesprocessen i
valsserviceverkstaden bör göras för att få en mer överskådlig bild av problemen som
dagens valsserviceverkstad har.

Metoderna vi använt oss av i denna rapport har varit bra, men självklart skulle de kunna
ha utvecklats mer. Exempelvis skulle ett modernare ritningsprogram för layouterna
kunnat användas, men detta är en fråga om resurser för gällande licenser. Något som vi
saknat är studiebesök i en annan valsserviceverkstad för att vidga vyerna och få större
perspektiv. Tyvärr är inte utbudet stort vad det gäller detta, närmaste valsserviceverkstad
inom koncernen ligger i Kvarnsveden. Dock skulle ett studiebesök kunna ha utförts i
Trollhättan, men eftersom detta är ett konkurrerande bolag till Metso så skulle inte detta
ha varit allt för populärt vid närmare eftertanke.

Syftet med arbetet, att med hjälp av denna rapport förbättra produktionsprocessen för
Metso Paper, kan inte mätas i dag utan är något som får följas upp i ett senare skede.
Målet med arbetet är uppfyllt då två förslag på förbättrade layouter har pressenterats.
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6. Slutsatser

Här presenteras de slutsatser som dragits med grund från delarna resultat och
diskussion. I alla slutsatser finns visionen att förbättra produktionsprocessen för
valsservice hos Metso Paper AB i Karlstad.

•  För att bemöta den kommande marknadsutvecklingen av valsservice bör
valsserviceavdelningen på Metso Paper Karlstad skapa fler montageytor mot vad de
har idag.

•  För att kunna utnyttja verkstäderna maximalt bör en ny travers med högre kapacitet
installeras i skepp 18.

•  En ombyggnation av skeppen 17 och 18 bör göras om man vill koncentrera
verksamheterna till dessa lokaler och slopa all verksamhet i skepp 16.

•  Vidare studier av flöden i valsserviceverkstäderna bör göras för att förbättra
produktionsprocessen.

•  För att organisera arbetsplatserna kan 5S-metoden vara en god idé att införa i det
dagliga arbetet.
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7. Tackord

Först vill vi tacka Metso Paper AB som gett oss möjligheten att genomföra vårt
examensarbete där. Förmånen att ha materiell och kontor i direkt anslutning till företaget
har absolut bidragit till att underlätta arbetet.

Särskilt tack vill vi tillägna;
- Mikael Nyman som gett oss detta mycket intressanta uppdrag och även bidragit med

nödvändig information till rapporten.
- Erland Rask som undervisat oss i grundläggande valsunderhåll.
- Bosse Andersson som tagit sig tid och delgett oss information om valsverkstaden.

Slutligen vill vi tacka alla som på något sätt varit involverade i detta arbete och även vår
handledare Anders Jansson på Karlstad Universitet.
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BILAGA 1 – BERÄKNINGAR FÖR VERKSTADSLAYOUT 

Enligt belastningsdiagram 3.7 ges den maximala belastningen under september månad, då 
11% av det totala orderintaget under året är inne i valsverkstaden. Det här innebär ingen 
ökning av valsintaget i verkstaden per dygn. Däremot kan skillnaden ses månadsvis, då 
det skiljer 19 valsar mellan den högst belastade månaden och en normalmånad i 
valsverkstaden, se tabell 1.2.   
 
Valstyp Liggtid  Antal per år  Dygn per år  Enheter per dygn 
Symvalsar 90 dygn * 21 enheter/år / 365 = 5,2 enheter/dygn 
Sugvalsar 60 dygn * 16 enheter/år / 365 = 2,6 enheter/dygn 
Slipningar 14 dygn * 150 enheter/år / 365 = 5,8 enheter/dygn 
Övriga valsar 30 dygn * 70 enheter/år / 365 = 5,8 enheter/dygn 
Tilläggsarbeten 7 dygn * 100 enheter/år / 365 = 1,9 enheter/dygn 

       21,3 enheter/dygn 
    Tabell 1.1. Enheter per dygn. 
 
Månadstyp Enheter per 

dygn 
 Dygn per 

månad 
 Procentuell 

fördelning 
av valsar i 
en månad 

 Enheter per 
månad 

Maximal 
belastningsmånad 

21,3 
enheter/dygn 

* 30 * (1+(0,11-
0,08)) 

= 658 
enheter/månad 

Normalmånad 21,3 
enheter/dygn 

* 30 * 1,00 = 639 
enheter/månad 

       19 
enheter/månad 

    Tabell 1.2. Enheter per månad. 
 
Normalt arbetar personalen som utför service på Metso Paper Karlstad AB 
åttatimmarsdagar, daggående. Däremot utnyttjas slipmaskinen 24 timmar per dygn för att 
bemöta det behov som finns på marknaden samt p.g.a. de höga ställtidskostnaderna. 
Slipmaskinen har även de dyraste kostnader vid stillastående vilket innebär att man vill 
utnyttjar den till fullo. Genom att arbeta femskift kan maskinen användas dygnet runt. 
 
Valstyp Servicetid per enhet  Arbetstid per dygn  Arbetstid per enhet
Symvals 300 timmar/enhet / 8 timmar/dygn = 37,5 dygn/enhet 
Sugvals 200 timmar/enhet / 8 timmar/dygn = 25,0 dygn/enhet 
Övriga valsar 53 timmar/enhet / 8 timmar/dygn = 6,63 dygn/enhet 
Slipning 43 timmar/enhet / 24 timmar/dygn = 1,79 dygn/enhet 
    Tabell 1.3. Arbetstid per enhet. 
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Servicearbetet för varje sym- och sugvals utförs för det mesta av två personer. Det här 
minskar liggtiderna för valsarna under arbete. För övriga valsar och slipningar kan man 
bortse från att man jobbar två och två. Det här resulterar i att liggtiderna under arbete 
minskar till följande: 
  
Valstyp Arbetstid per enhet  Arbetsresurs per 

vals (personer) 
 Arbetstid per enhet 

Symvals 37,5 dygn/enhet / 2 = 18,8 dygn/enhet 
Sugvals 25,0 dygn/enhet / 2 = 12,5 dygn/enhet 
Övriga valsar 6,63 dygn/enhet / 1 = 6,63 dygn/enhet 
Slipning 1,79 dygn/enhet / 1 = 1,79 dygn/enhet 
    Tabell 1.4 Arbetstid per vals. 
 
I dagens valsverkstad på Metso Paper Karlstad arbetar personalen i snitt 212 arbetsdagar 
per år. Då slipmaskinen är den maskin som har den dyraste ställtidskostnaden är företaget 
mycket mån av att utnyttjandegraden av den är så hög som möjligt. . Med undantag för 
den årliga servicen på 1-2 veckor (under sommaren då belastningen i verkstaden är som 
minst) och storhelger (bl.a. nyår och midsommar) arbetar maskinen 345 dagar per år. För 
att bemanna slipmaskinen 24 timmar/dygn arbetar personalen femskift. Effektiviteten 
anses vara 85 procent i verkstaden då personalen etc. är på utbildningar, städar, 
internmöten, samt är sjuka. Slipmaskinens effektivitet har uppskattats till 90% med 
avseende på ställtiderna. 
 
Valstyp Antal arbetsdagar 

per år 
 Effektivitet i 

valsverkstaden 
 Antal effektiva 

arbetsdygn per år 
Symvals 212 dygn/år * 0,85 = 180 dygn/år 
Sugvals 212 dygn/år * 0,85 = 180 dygn/år 
Övriga valsar 212 dygn/år * 0,85 = 180 dygn/år 
Slipning 345 dygn/år * 0,90 = 310 dygn/år 
   Tabell 1.5. Antal effektiva arbetsdygn per år. 
 
Med hjälp av tabell 1.4 och 1.5 kan det genomsnittliga antalet enheter en serviceyta kan 
belastas per år beräknas.   
 
Valstyp Antal effektiva 

arbetsdygn per år
Arbetstid per 

enhet 
 Antal enheter en serviceyta 

kan belastas per år 
Symvals 180 dygn/år / 18,8 dygn/enhet = 9,61 enheter/år 
Sugvals 180 dygn/år / 12,5 dygn/enhet = 14,4 enheter/år 
Övriga valsar 180 dygn/år / 6,63 dygn/enhet = 27,2 enheter/år 
Slipning 310 dygn/år / 1,79 dygn/enhet = 173 enheter/år 
  Tabell 1.6. Antal enheter en serviceyta kan belastas per år. 
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År 2013 ska valsserviceverkstaden kunna bemöta det ökande marknadsbehovet, se tabell 
3.6. För att klara av det ökade orderintaget bör valsverkstaden på Metso Paper Karlstad 
anskaffa antalet serviceytor som åskådliggörs i bilaga 1, tabell 1.7   
 
Valstyp Antal enheter 

2013 
 Antal enheter en serviceyta 

kan belastas per år 
 Antal serviceytor

Symvals 21 enheter/år / 9,61 enheter/år = 2,19 
Sugvals 16 enheter/år / 14,4 enheter/år = 1,11 
Övriga valsar 70 enheter/år / 27,2 enheter/år = 2,57 
Slipning 150 enheter/år / 173 enheter/år = 0,867 
    Tabell 1.7. Antal serviceytor. 
 
Valsarnas totala tid i verkstaden hos Metso Paper Karlstad kan delas upp i två olika typer 
av grupper. I en valsverkstad pratar man om arbetsdagar och lagringstid. För att beräkna 
hur många dagar av den totala tiden i verkstaden som det utförs arbete på valsarna, samt 
hur många dagar de ligger i lagring, måste man skilja på arbetsdagar och kalenderdagar. 
En arbetsdag motsvarar 7/5 kalenderdagar.  
  
Valstyp Antal 

kalenderdagar 
 Arbetstid per enhet  Antal kalenderdagar 

som arbete utförs per 
enheten 

Symvals 1,4 * 18,8 dygn/enhet = 26,3 dygn/enhet 
Sugvals 1,4 * 12,5 dygn/enhet = 17,5 dygn/enhet 
Övriga valsar 1,4 * 6,63 dygn/enhet = 9,28 dygn/enhet 
Slipning 1,0 * 1,79 dygn/enhet = 1,79 dygn/enhet 
  Tabell 1.8. Antal kalenderdagar som ett arbete utförs per enhet. 
 
Lagringstiden för varje typ av vals fås nu i tabell 1.9. 
 
Valstyp Liggtid  Antal kalenderdagar som 

arbete utförs per enheten
 Antal kalenderdagar 

som enheten lagras 
Symvals 90 dygn - 26,3 dygn/enhet = 63,7 dygn/enhet 
Sugvals 60 dygn - 17,5 dygn/enhet = 42,5 dygn/enhet 
Övriga valsar 30 dygn - 9,28 dygn/enhet = 20,7 dygn/enhet 
Slipning 14 dygn - 1,79 dygn/enhet = 12,21 dygn/enhet 
   Tabell 1.9. Antal kalenderdagar som enheten lagras. 
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Resultatet i tabell 1.8 och 1.9 ger antalet lagringsytor valsverkstaden behöver för varje 
valstyp. 
 
Valstyp Antal enheter 

2013 
 Antal 

kalenderdagar som 
enheten lagras 

 Dygn per 
år 

 Antal 
lagringsytor

Symvals 21 enheter/år * 63,7 dygn/enhet / 365 dygn/år = 3,67 
Sugvals 16 enheter/år * 42,5 dygn/enhet / 365 dygn/år = 1,86 
Övriga valsar 70 enheter/år * 20,7 dygn/enhet / 365 dygn/år = 3,97 
Slipning 150 enheter/år * 12,21 dygn/enhet / 365 dygn/år = 5,02 
    Tabell 1.10. Antal lagringsytor. 
 
Service- och lagringsareorna som behövs är baserad på den genomsnittliga längden och 
bredden, som de olika valstyperna behöver vid de olika momenten.  
 
Servicearea 
Valstyp Längd  Bredd  Antal arbetsytor  Servicearea 
Symvals 10 m * 6 m * 2,19 = 131 m2 
Sugvals 10 m * 6 m * 1,11 = 66,6 m2 
Övriga valsar 8 m * 4 m * 2,57 = 82,2 m2 
Slipning 8 m * 2 m * 0,867 = 13,9 m2 
    Tabell 1.11. Servicearea för montage. 
 
Lagringsarea 
Valstyp Längd  Bredd  Antal lagringsytor  Lagringsarea 
Symvals 10 m * 2 m * 3,67 = 73,4 m2 
Sugvals 10 m * 2 m * 1,86 = 37,2 m2 
Övriga valsar 8 m * 2 m * 3,97 = 63,5 m2 
Slipning 8 m * 2 m * 5,02 = 80,3 m2 
    Tabell 1.12. Lagringsarea. 
 
Service- och lagringsareorna som har beräknats är nu styrande för valsverkstadslayouten. 
När areorna placeras ut i verkstadslayouten måste man fortfarande ta hänsyn till 
valstypernas längd och bredd då de är fortfarande är styrande faktorer. 
 
 
 








