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Sammanfattning
Det utförda examensarbetet behandlar det praktiska genomförandet av ett
projekt hos Outokumpu Stainless AB i Avesta. Outokumpu är ett stort företag
och i Avesta förser de ca 700 personer med arbete. Stora organisationer kräver
ofta mycket av projektledaren.
Projektets huvudmål var att ersätta en rälsmonterad arbetsplattform. Arbetet
täcker inte hela projektets livstid utan endast från start till dess att tillverkningen
kan påbörjas av den nya plattformen. Det genomfördes genom att först utföra
en förstudie där krav och mål specificerades, det analyserades även vilka som
kan komma att påverkas av projektet och hur dessa ska engageras i processen.
För att få veta vad slutanvändarna ville ha ut av sin nya plattform tillfrågades
operatörerna. De flesta maskiner som används i Sverige ska följa de krav som
ställs av Arbetsmiljöverket, kraven säkerställer att maskinen är säker att
använda. Plattformens konstruktion kontrollerades därför mot kraven i denna
föreskrift.
Planeringen av projektet gjordes genom att utifrån målet bryta ner de aktiviteter
som behöver utföras för att nå målen, en så kallad top-down-metod. Det hela
sammanställdes i ett Gantt-schema som tydligt visar när och vad som ska
göras.
Examensarbetet resulterade i en projektspecifikation, godkända
konstruktionsritningar samt en förfrågan. Den här dokumentationen är vital för
att ett projekt ska kunna genomföras hos Outokumpu.

Nyckelord: projekt, projektledning, förstudie, planering
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1. Inledning
Följande kapitels syfte är att ge en introduktion till det arbete som
examensarbetet innefattar samt beskriva dess syfte och mål. Examensarbetet
är utfört på Outokumpu Stainless ABs2 anläggning i Avesta.

1.1 Bakgrund
OSAB tillverkar på Avesta Works, i Avesta, rostfritt stål. Råvaran består främst
av metallskrot men även rena metaller för att finjustera till rätt legering. Råvaran
smälts i en stor ljusbågsugn. När ljusbågsugnen3 ska tappas på smält stål
tippas den framåt, stålet rinner då vidare i en tappränna. Ur tapprännan rinner
mest stål men även slagg kommer med, slaggen stelnar och täpper till rännan
och därför kräver tapprännan regelbundet underhållsarbete. För att utföra detta
arbete behöver personalen en plattform att stå på. Plattformen kan inte
monteras i ett permanent läge utan den måste kunna flyttas undan under drift
just därför att hela ugnsfatet tippas framåt mot plattformens position.
Förflyttningen görs idag genom att plattformen står på en räls som låter den
flyttas framåt och bakåt med hjälp av 4 hjul och 2 elmotorer. Undersidan av
plattformen är sprutad med en betongliknande värmeskyddsmassa. Plattformen
används idag på ett helt annat sätt än vad den först konstruerades för då OSAB
har köpt en mobil bilmaskin istället för de gamla bilmaskiner som lyftes med
handkraft.
Nedan följer en, av konstruktören, datorgenererad bild av plattformen.

Figur 1.1 Plattform
2
3

Förkortas hädanefter OSAB.
Förkortas ofta till EAF vilket betyder Electric Arc Furnace.

1

Projektet ska utföras därför att den nuvarande plattformen är sliten och inte
uppfyller gällande krav på säkerhet. Personalen har även kommit med klagomål
på dess stabilitet och de känner sig osäkra på hållfastheten hos plattformen när
de arbetar på den.
På OSAB finns det tre olika sorters projekt: investeringsprojekt,
anläggningsförändring samt allmänna underhållsprojekt. Projektet EAF Åkbara
plattformen kommer att bedrivas som ett underhållsprojekt, det innebär bland
annat att ingen styrgrupp kommer att finnas.

1.2 Uppgiftsbeskrivning
Uppgiften består i att ta fram den dokumentation som behövs för att en
förfrågan4 ska kunna skickas ut till tillverkare. Förfrågan innefattar demontering
av den befintliga plattformen samt tillverkning och montering av den nya. Den
slutgiltiga konstruktionen måste tas fram tillsammans och i samråd med de
personer som ska använda plattformen, vilka är driftoperatörer och
underhållspersonal. Min uppgift är att styra och leda projektet mot dess mål
samtidigt som jag ser till att alla lagar och regler följs och att personalen
accepterar den nya konstruktionen. För att uppnå detta ska nedan listade
uppgifter lösas:
•
•
•
•
•
•
•

Att i samarbete med driftpersonal och underhållspersonal ta fram en
kravspecifikation.
Fastställa vilka direktiv och standarder som måste följas.
Ta fram en förslagsritning tillsammans med en anlitad konstruktör.
Göra en preliminär kostnadsberäkning.
Ta fram underlag så att en hållfasthetsanalys kan göras.
Ta fram kompletta konstruktionsritningar tillsammans med konstruktör.
Ta fram underlag så att förfrågan kan skickas till tillverkare.

1.3 Mål
Målet med projektet för min del är att ta fram ett fullständigt underlag för att
tillverka och installera den nya åkbara plattformen. Plattformen måste uppfylla
de krav och standarder som är relevanta för en konstruktion av den här typen.
Underlaget ska bestå av:
•
•
•

Konstruktionsritningar för den slutgiltiga konstruktionen.
Hållfasthetsanalys där samtliga massor och krafter tagits med i
beräkningarna.
Kostnadsberäkning för konstruktion, tillverkning och montering.
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En förfrågan är ett dokument som beskriver omfattningen av ett projekt, den skickas till
potentiella tillverkare som därefter återkommer med en offert.

2

Målet för projektet är att den nya plattformen ska installeras under det årliga
sommarstoppet veckorna 30-31, detta medför att materialet för att skicka ut
förfrågan behöver vara klart under vecka 19, så att upphandling och tillverkning
hinner bli klart.

1.4 Avgränsningar
Arbetet har begränsats till att enbart ta fram det ovan nämnda underlaget, därför
har jag inte utfört något konstruktionsarbete, inte heller har jag deltagit under
tillverkning, leverans eller montering av plattformen.

1.5 Arbetsgång
För att författa den dokumentation som behövs för projektet användes främst
OSABs interna mallar och rutiner. Arbetsgången som valts föreslås även i
dessa interna rutiner. Av sekretesskäl så kan vissa interna dokument inte
bifogas till rapporten.
Det förste som gjordes var en förstudie, ett av de första stegen i den var ett
flertal samrådsmöten mellan mig och driftpersonal där de fick berätta om sina
tankar och idéer om projektet. Liknande möten hölls med underhållspersonalen.
Frågor som kom upp under arbetet har även besvarats genom en löpande
dialog med operatörer och underhållspersonal. Syftet med dessa möten var att
få slutanvändarnas åsikter på den framtida konstruktionen och därmed kunna
formulera en kravspecifikation. Det var inte formella intervjuer som genomfördes
utan snarare samtal som hölls under ordinarie arbetstid, i och med detta finns
ingen fullständig transkribering utan anteckningar fördes och istället har
operatörernas åsikter sammanfattats i ett dokument. När alla inblandade hade
sagt sitt fördes detta vidare till den anlitade konstruktör som har konstruerat den
nya plattformen.
Vilka direktiv och standarder som skulle följas fastställdes genom att först
studera maskindirektivet5. Från detta så hänvisades jag till standarder som
kunde vara relevanta och även dessa studerades. Det fanns dock ingen
tillämplig standard vilket medför att endast maskindirektivet följdes.
Kostnadsberäkningen genomfördes genom att begära in offerter från andra
företag samt vissa antaganden.
För att utreda vilka vikter och krafter som påverkar plattformen tillfrågades
personal och tillverkare av den utrustning som används.

5

Ett av EU fastställt direktiv(2006/42/EG) för att öka säkerheten hos maskiner, samma innehåll
som AFS 2008:3.

3

När stegen ovan var genomförda fanns det tillräckligt med material, i form av
dokument och ritningar, så att en förfrågan kunde skickas ut till tillverkare.
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2. Teori
Examensarbetet innefattar främst projektledning och relevanta teorier inom
området kommer att presenteras nedan.

2.1 Allmänt
Målstyrda projekt är sådana som har förutbestämda mål att uppfylla och arbetet
innefattar att nå dessa mål. I målstyrda projekt är projektledarens första uppgift
att göra upp en plan för målen ska nås på bästa sätt. För just målstyrda projekt
passar en stage-gate-modell bra för planering, styrning och ledning. För
målsökande projekt passar en agil metod bättre (Hallin & Karrbom Gustavsson
2012).
Projektprocessen kan ses som en spiral, se figur 2.1, de olika faserna är dessa:
1. Projektet uppstår och definieras.
2. Projektet planeras, ofta görs en förstudie.
3. När projektet är initierat blir projektledarens uppgift att leda och styra
projektet mot målet(målen).
4. När målen är nådda avslutas projektet och överlämnas till beställaren.
(Hallin & Karrbom Gustavsson 2012)

Figur 2.1 Projektspiralen
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2.2 Förstudie
I en förstudie undersöks först om ett projekt är nödvändigt att genomföra, om så
är fallet fastställs vilka aktiviteter, kompetenser och resurser som krävs för att
nå målen (Hallin & Karrbom Gustavsson 2012).
Det finns betydligt fler metoder än de som nämns nedan, men med begränsad
erfarenhet och tid så valdes endast dessa att behandlas. Metoderna valdes för
att de är vanligt förekommande och rekommenderade i litteraturen.
2.2.1. SCQ – Situation Complication Question
SCQ är en metod som kan användas för att klargöra projektet, från att
identifiera nuläget(S) till att bestämma vad som egentligen är
otillfredsställande(C) och slutligen genom detta komma fram till vad det
egentliga behovet är(Q) (Hallin & Karrbom Gustavsson 2012).
2.2.2. Intressentanalys
Syftet med en intressentanalys är att identifiera vilka som kan tänkas vara
intresserade och vilja påverka projektet(intressenter). Genom att engagera
intressenter i projektarbetet ökar chansen för att projektet ska ses som lyckat av
alla. Att förlita sig på kunskaper inom mänskligt beteende är sällan tillräckligt,
istället måste en använda sig av metoder för att på ett strukturet sätt genomföra
analysen (Eskerod & Jepsen 2013).
Intressenterna delas in i tre kategorier:
•
•
•

Kärnintressenter - direkt involverade och fattar beslut.
Primärintressenter - påverkas av projektet.
Sekundärintressenter - litet intresse men kan ändå behöva informeras.

En intressentanalys genomförs i fyra steg:
Steg 1. Identifiera.
Vilka påverkas eller kan tänkas vilja påverka projektet och dess
leveransobjekt?
Steg 2. Analysera.
Är intressenterna positivt eller negativt inställda? Hur stort inflytande har
de? Rangordna intressenterna efter inflytande.
Steg 3. Bestämma.
Hur ska intressenterna med störst inflytande involveras? Ska de
involveras från start eller efter projektstart?
Steg 4. Uppföljning.
Intressentanalysen är en löpande process som ska genomföras flera
gånger under projektets gång.
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(Hallin & Karrbom Gustavsson 2012)
De olika stegen illustreras nedan.

Figur 2.2 Processen för en intressentanalys

2.3 Organisation och projektorganisation
Det finns tre vanliga organisationsformer hos företag som bedriver projekt. En
form är att bedriva projekt inom den befintliga organisationen. Då delegeras
projektets olika delar till lämpliga funktioner inom organisationen och det blir
varje funktions ansvar att just deras del blir slutförd. Ansvaret delegeras från
ledningen och varje funktions chef leder sin del av projektet (Larson & Gray
2011).
Nästa organisationsform är att organisera hela företagets verksamhet i enbart
projekt(även kallat ren projektorganisation (Hallin & Karrbom Gustavsson
2012)), om det finns en linjeverksamhet så är projektet endast servad av denna
i form av till exempel marknadsföring och personalfrågor. Den här
organisationsformen ställer ofta mer krav på projektledaren, främst i form av
personalansvar (Larson & Gray 2011).
Den sista organisationsformen är matrisorganisation, den kan liknas med en
hybrid där en projektorganisation är lagt ovanpå den vanliga linjeorganisationen.
Projekten lånar projektmedlemmar från linjeverksamheten, medlemmarna kan
arbeta heltid eller deltid med projekten. Projektledarens enda uppgift är oftast
att vara just projektledare och denne ansvarar inte för något annat (Larson &
Gray 2011).

2.4 Målformulering
Ett väldefinierat mål är oerhört viktigt, forskning visar att dåligt definierade mål
är den största anledningen till att projektets resultat inte anses tillfredställande
(Larson & Gray 2011).
Inom projektledning talas det oftast om tre olika sorters mål, dessa är:
•

Produktmål - produktmålen handlar om målen för projektets
leveransobjekt. Dessa mål specificeras i projektets kravspecifikation och
bör vara mätbara.
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•

•

Projektmål - mål som beskriver hur ett projekt ska bedrivas kallas
projektmål. Ofta finns det sådana mål inom företaget, t.ex. krav på
dokumentation och kvalitetssäkring.
Effektmål - de mål en har för projektets effekt kallas effektmål, alltså hur
det slutförda projektet ska påverka företagets verksamhet när det är
slutfört. Effektmålet är långsiktigt och inte direkt något som
projektledaren kan styra över utan snarare ha i bakhuvudet som en
påminnelse om vikten av projektet.

Utöver de ovan nämnda målen finns det något som kallas scope. Med scope
menas projektets omfattning, alltså vad som behöver göras för att målen ska
uppnås. Om projektets omfattning ändras efter dess att projektet har börjat
kallas det för scope creep. Scope creep är skapar ofta problem för alla, t.ex. i
form av brist på pengar eller kompetens (Hallin & Karrbom Gustavsson 2012).
2.4.1. ”SMARTa” mål
Ett enkelt och bra tankesätt att använda vid målformulering är SMARTprincipen. SMART står för:
•
•
•
•
•

Specifikt. Påminner om att beskriva målet klart och tydligt.
Mätbart. Det kan ibland vara svårt att formulera ett mål i mätbara termer,
men det underlättar och bidrar till att målet nås.
Accepterat. Målet för inte vara för högt så att det känns ouppnåeligt, inte
heller för lågt så att medarbetarna inte sporras.
Relevant. Målen måste vara relevanta för varje medarbetares roll.
Tidsbestämt. Målen som ska uppnås måste få ett färdigdatum som ska
hållas.

Uppfyller målen ovan nämnda kriterier är det större chans att målen nås, och
därmed att projektet blir lyckat (Walesh 2004).
Lyckas en inte formulera SMARTa mål kan det vara ett tecken på att projektet
är målsökande istället för målstyrt. Målsökande projekt styrs till en början mer
av strävan mot en vision istället för strävan mot ett specifikt mål (Hallin &
Karrbom Gustavsson 2012).
2.4.2. Måltriangeln (”The Iron Triangle”)
Måltriangeln behandlar de tre dimensioner som projekt består av; kostnad, tid
och krav(produktmål). Oftast är en av dessa dimensioner viktigare än de andra,
ibland är två dimensioner viktigare. Projektledaren måste försöka förstå vilken
dimension som är viktigast för intressenterna och därefter leda projektet utefter
att optimera denna, t.ex. att hålla budgeten. Projektledaren måste vara
uppmärksam på om tyngdpunkten för projektet förändras, t.ex. om beställaren
8

vill ha några extra funktioner, då måste projektet erhålla mer resurser, antingen i
form av pengar eller personal, eller att helt enkelt ge projektet en senare
deadline (McGhee & McAliney 2007).

2.5 Planeringsmetoder
De två huvudsakliga metoder som finns till hand för att planera projekt är
bottom-up och top-down.
Bottom-up-metoden utgår ifrån olika arbetspaket. Arbetspaketen tas fram i en
brainstormingprocess där gruppen försöker, med hjälp av erfarenhet, komma
fram till vilket arbete som måste utföras för att nå målen, och i vilken ordning de
ska göras (Hallin & Karrbom Gustavsson 2012).
Top-down-metoden är i stort motsatsen, en utgår då ifrån målen och
strukturerar upp vad som behöver göras för att nå dem (Hallin & Karrbom
Gustavsson 2012).
För att göra en tidplan över de olika aktiviteter som ingår i projektet är den
vanligaste metoden att använda sig av ett Gantt-schema. Gantt-schemat
åskådliggör de olika aktiviteterna på ett bra sätt, det går även att märka ut vilka
aktiviteter som är beroende av varandra. Det går att föra in massvis med
information i schemat, nackdelen med detta att är att schemat blir mer svårläst
(Hallin & Karrbom Gustavsson 2012).
I en stage-gate-modell används milstolpar och grindar för att kontrollera hur
projektet ligger till i planeringen. Milstolparna är främst till för att hjälpa
projektledaren att nå målet i tid. Grindarnas uppgift är att ge
styrgruppen(beställaren) möjlighet att kontrollera hur projektet arbetar mot
effektmålet (Hallin & Karrbom Gustavsson 2012).

2.6 Maskiner
Arbetsmiljöverket har satt samman ett dokument som listar ett antal krav som
ställs på maskiner som ska släppas på marknaden. Kraven grunder sig i EU:s
maskindirektiv. Dokumentets syfte är att minska antalet olyckor som inträffar på
grund av osäkra maskiner (Arbetsmiljöverket, u.d.).
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3. Förstudie
I detta kapitel redovisas den förstudie som genomfördes i projektet.
Förutom att använda metoderna nedan genomfördes också platsbesök för att
lättare förstå omfattningen av projektet och användningen av plattformen.

3.1 SCQ – Situation Complication Question
SCQ-metoden användes för att åskådliggöra nuläget och definiera problemet.
3.1.1. Situation
Den ursprungliga situationen var den att en åkbar plattform redan fanns och
användes, mestadels av operatörer och UH-personal.
Ritningsunderlaget för plattformen fanns tillgängligt men det var bristfälligt,
främst på grund av att konstruktionen förändrats flera gånger under
plattformens livstid.
Belastningen på plattformen hade ökat mot vad den först konstruerades för.
Målet var att byta ut plattformen och behålla den befintliga rälsen.
3.1.2. Complication
Problemet med plattformen var osäkerhet kring dess hållfasthet. Ännu ett
problem var huruvida rälsen var dimensionerad för de nya belastningarna. Det
fanns ingen kunskap om hållfastheten på den räls som fanns.
Att det inte fanns någon kunskap om belastningen som plattformen utsattes för
var också ett problem.
3.1.3. Question
Frågorna kommer då ur ovanstående problem:
•
•
•

Hur ska plattformen konstrueras för att uppnå tillräcklig hållfasthet?
Vad är tillräcklig hållfasthet? Max-belastning?
Hur väl är rälsen dimensionerad? Hur är den fäst?
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3.2 Intressentanalys
Intressenterna identifierades genom en brainstorming-process.
3.2.1. Steg 1: Identifiera
Intressenter till projektet är: operatörer, UH-personal, avdelningschef,
skyddsombud(facklig representant), UH-chef, tillverkare, inköpsavdelning.
3.2.2. Steg 2: Analysera
Kärnintressenter är avdelningschef(för EAF) och UH-chef.
Primärintressenter är operatörer, UH-personal och tillverkare.
Sekundärintressenter är skyddsombud och inköpsavdelning.
Avdelningschefen och UH-chefen är neutralt inställda till projektet under
förstudien. Övriga intressenter är positivt inställda till projektet.
Rangordning efter inflytande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Avdelningschef
UH-chef
Operatörer
UH-personal
Skyddsombud
Tillverkare
Inköpsavdelning

3.2.3. Steg 3: Bestämma
Avdelningschef och UH-chef kan ses som beställare och det är dem som
beslutar om ekonomiska frågor, alltså måste de informeras och projektet måste
säljas in till dem för att de ska godkänna att projektet skall genomföras. De
måste även efter projektstart informeras löpande om projektets status.
Operatörer och UH-personal är slutanvändarna och alltså måste de få möjlighet
att komma med förslag till konstruktionen, gärna så tidigt som möjligt och
därefter löpande under projektets gång. De måste även godkänna den
slutgiltiga konstruktionen.
Skyddsombud informeras också tidigt och välkomnas att komma med
synpunkter om projektet.
Tillverkare behöver inte informeras förrän förfrågan är klar att skickas ut.
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Inköpsavdelningen bör informeras en tid innan de får förfrågan att skicka vidare
till potentiella tillverkare, det ger dem tid att förbereda sig och att de snabbare
kan sätta sig in i förfrågan när den väl är klar.

3.3 Bestämma mål
Målen finns beskrivna i en kravspecifikation som på grund av sekretess inte kan
bifogas.
•
•
•

Produktmålen är formulerade enligt ”SMART”-principen.
Projektmål. Projektet ska bedrivas enligt OSABs rutiner.
Effektmål. En person- och driftsäker arbetsplats(plattform).

3.3.1. Måltriangeln
När måltriangel-principen appliceras på projektet ligger vikten hos tid och krav.
Tid kommer av att den nya plattformen måste monteras under det två veckor
långa sommarstoppet, det är den enda tid då produktionen står still tillräckligt
länge. Kravet innebär alltså att allting måste vara klart till stoppet och därför
måste kraft läggas på detta. Med fördel genom att noggrant kontrollera arbetet
så att det ligger i fas med tidplaneringen.
Att vikt läggs vid krav är på grund av säkerhetsaspekten. Syftet med en ny
plattform är främst säkerhet, att den nya plattformen ska vara säker att vistas
och arbeta på. För att säkerställa detta kontrollerades den valda konstruktionen
mot kraven i Maskiner (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner AFS
2008:3), föreskrifterna grundas i EU:s maskindirektiv (2006/42/EG).
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4. Projektering
Detta kapitel redovisar det arbete som bedrevs efter det att förstudien
genomförts.

4.1 Planering
När top-down-metoden användes så var det enkelt att komma fram till de olika
leveransobjekten. Huvudmålet är att ersätta plattformen med en ny, utifrån detta
bestämdes det olika steg som behövde genomgås för att lyckas. Planeringen
utgår ifrån leveransobjekten, se tabell nedan.
Tabell 4.1 Leveransobjekt
Levobjekt
L1

Beskrivning/Innehåll

Typ

Lev.tid

Konstruktionsunderlag - ny
plattform
Tillverkning av ny plattform

v. 22 -15

v. 30 -15

L5

Demontering av befintlig
plattform
Service av befintligt
drivsystem
Installation av ny plattform

L6

Dokumentation

v. 22 -15

L7

Utbildning personal

v. 31 -15

L2
L3
L4

Anmärkning

v. 29 -15

v. 30 -15
v. 31 -15

+ Värmeskyddsmassa

För att enklare åskådliggöra planeringen gjordes ett Gantt-schema, se nedan.
Tabell 4.2 Gantt-schema
Veckonummer
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Projektering
Förslagsritning
Konstruktionsritning
Förfrågan
Upphandling
Tillverkning
Leverans
Montering
Dokumentation
Utbildning
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I och med att projektet är målstyrt användes en stage-gate-modell för planering,
styrning och ledning. Beslutspunkternas uppgift är att hjälpa projektledaren att
nå målet samtidigt som att beställaren kan kontrollera huruvida projektet arbetar
i rätt riktning.
Tabell 4.3 Faser & beslutspunkter
Fas
Utredning
Initiering
Konstruktion
CE/Maskindirektivet
Leverans
Idrifttagande
Övertagande
Överlämning

Beslutspunkt
Förslagsritning, kostnadsberäkning
Projektspecifikation
Detaljritningar
Avstämning mot maskindirektivet
FAT (Verkstadstest)
SAT (Tester vid idrifttagning)
FAC (Sluttest)
Övertagande dokument

Ansvarig
Beställare
Beställare
PL
PL
PL
PL
PL
Drift och UH

4.2 Möten och intervjuer
Ett av de första möten som hölls var med den anlitade konstruktören.
Platsbesök genomfördes för att även han skulle få en bättre känsla över
projektet. Därefter kontrollerades de befintliga ritningarna, uppmärksamhet
riktades till sådant som inte stämde överens med verkligheten, detta noterades
och kontrollmättes på den gamla plattformen.
Resultatet av intressentanalysen visar tydligt att det är viktigt att engagera
operatörerna och därför genomfördes intervjuer med dem. Även beställaren hos
OSAB uttryckte vikten av att engagera användarna tidigt, detta så att de får
komma med förslag och känna sig delaktiga i förändringen. När användarna
känner sig delaktiga i konstruktionen är det även större chans att de blir positivt
inställda och mer hjälpsamma under projektets gång. Det finns 15 operatörer
vid EAF, fördelat på fem olika skiftlag. Att arbetet bedrivs i skift gör det praktiskt
omöjligt att prata med alla operatörer samtidigt. Alternativet, och det som
gjordes, var att träffa varje lag var för sig. Intervjuernas upplägg var följande:
•
•
•
•
•

Kort presentation. Beskrivning av målet att ersätta plattformen.
Förklara vikten av deras(operatörernas) engagemang, att deras åsikter
var viktiga.
Utreda hur de tycker att plattformen fungerar idag. Vad är bra respektive
dåligt?
Fråga om operatörerna hade förslag på förändringar eller förbättringar.
Föreslå förändringar.

Inför nästa intervju, med ett annat skiftlag, följdes mönstret ovan inledningsvis,
därefter presenterades tidigare skiftlags åsikter och det nu intervjuade skiftlaget
fick ge sina synpunkter på dessa. Detta tillvägagångssätt valdes för att
minimera påverkan på lagets tankar och låta dem komma med sina egna tankar
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först och främst. När samtliga lag intervjuats märktes det dock att de, trots att
de inte influerats av varandra, hade liknande åsikter om vad som var bra eller
dåligt.

4.3 Avstämning mot AFS 2008:3
För att plattformen ska få användas måste den uppfylla kraven som
Arbetsmiljöverket listar i sin föreskrift.
Plattformen kommer att ha ett drivsystem installerat, men inget styrsystem.
Styrsystemet sitter i ett större system för hela EAF, detta medför att plattformen
är en delvis fullbordad maskin och alltså hamnar den under EAFs CE-märkning.
Detta betyder att plattformen måste uppfylla kraven i föreskriften, dock betyder
det inte att den behöver ha en egen CE-märkning.
Avstämningen mot AFS 2008:3 redovisas i bilaga 3.

4.4 Kostnadsberäkning
Kostnadsberäkningen som gjordes är grov i sin karaktär, detta då tiden helt
enkelt inte räckte till att få in de offerter som krävdes. Den genomfördes med
hjälp av handledare och konstruktör, samt kontakt med berörda utförare.
•
•

•
•
•
•

Konstruktion avser arbetskostnaden för den anlitade konstruktören.
Hjul & drivning avser service av det befintliga drivsystemet. Kostnaden
för ett nytt drivsystem var så pass stor att det istället valdes att renovera
det befintliga.
Värmeskyddsmassa avser materialkostnaden för massan samt
arbetskostnaden för att spruta den på plats.
Tillverkningskostnad är en uppskattning. Antaget att priset per kilogram
färdigtillverkad plattform är 50 SEK och att plattformens vikt är 8 000 kg.
Projektering är OSABs kostnader som uppkommer p.g.a. projektet.
Oförutsett är beräknat på 10 % av övriga kostnader.

Tabell 4.4 Kostnadsberäkning
Objekt
Utförare
Konstruktion
Hjul	
  &	
  drivning
Demontage	
  &	
  montage
Värmeskyddsmassa
Tillverkningskostnad
Projektering
Oförutsett
Summa

Kostnad	
  [kSEK]
183,80
20,00
48,90
38,53
400,00
80,00
77,12
848,35
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4.5 Underlag till hållfasthetsanalys
För att ta fram underlag så att konstruktören kunde göra en FEM-analys6
tillfrågades operatörerna och tillverkarna av utrustningen.
Efter undersökningar kom det fram vilken bilmaskin7 samt verktyg8 som
användes och respektive artikels data kontrollerades i deras datablad. För att
komma fram till vilka dynamiska krafter som påverkar plattformen upprättades
mejlkonversation med tillverkarna.
Operatörerna kom fram till att de är max 3 personer på plattformen samtidigt
och ibland finns där även tegelstenar. Den slutgiltiga vikten är maxbelastningen.
Nedan redovisas belastningarna i tabellform.
Tabell 4.5 Belastningar
Föremål

Antal á vikt [kg] Vikt [kg] Krafter

Bilmaskin	
  Brook	
  90
Hydraulhammare SBC 255S
Mejsel till SBC 255S, id: 1 elr. 2
Operatör
Tegel

1
1
1
3
25

980
115
7,6
100
25

Summa

980
115
7,6
300
625

6,5 kN

Referens
Brokk

278 J/slag Atlas Copco
N/A

Atlas Copco

N/A

Operatörer

N/A

Operatörer

2027,6

4.6 Förfrågan
Förfrågan är ett dokument som skickas ut till potentiella tillverkare. I förfrågan
beskrivs omfattning och avgränsning av uppgiften. Det ingår även tidplanering,
säkerhet och övriga formella krav, t.ex. hur ändringar ska behandlas. Det finns
interna rutiner för utformning av en förfrågan.
Förfrågan är bifogad i bilaga 2.

4.7 Kravspecifikation
I kravspecifikationen beskrivs de krav som ställs på projektet och då framförallt
på plattformen. Kraven kommer från användarna, maskindirektivet samt interna
krav. Användarkraven framkom under de möten som hölls med driftpersonalen,
anteckningar från dessa möten finns i bilaga 5. Kraven från maskindirektivet
behandlar främst säkerhet i form av hur plattformen skall manövreras och
drivas, samt några punkter att ta i beaktning under konstruktionen. Interna krav
handlar även dem främst om säkerhet, men även hur plattformen ska målas.
6

FEM är en metod för att beräkna konstruktioners hållfasthet med hjälp av en dator.
Bilmaskinen står på band och styrs med en fjärrkontroll. Den har en ledad hydraulisk arm
monterad på sig.
8
Verktyget är en hydraulhammare vars uppgift är att knacka bort slagg.
7
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Kravspecifikationen finns att läsa i bilaga 4.

4.8 Ritningar
De gamla ritningarna var bristfälliga och ej digitaliserade så konstruktörens
första uppgift var att i stort modellera den redan befintliga plattformen. Från
kraven i kravspecifikationen så kunde konstruktionen börja ta form. Det fördes
diskussionerna kring hur plattformen skulle kunna säkras i framkört läge, förslag
var t.ex. bromsar på drivhjulen eller att mekaniskt förankra plattformen i ugnen.
Det valdes att behålla den konstruktion som fanns med motiveringen att i och
med att den nya plattformen dimensioneras för den nya belastningen så
kommer den att bli stabilare under arbete. Det tillkom dock ett räcke i framkant
på plattformen, som en säkerhet ifall plattformen skulle röra sig bakåt vid
användning.
Det finns tyvärr ingen möjlighet att bifoga ritningar på grund av sekretess.
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5. Analys
5.1 Analys av förstudien
Resultatet av förstudien klargjorde ytterligare behovet av en ny plattform.
Situationen har visat sig vara ohållbar ur ett säkerhetsmässigt perspektiv. Det
bristfälliga ritningsunderlaget innebär att högre krav ställs på kommunikationen
mellan projektledaren och konstruktören. När konstruktören inte arbetar på plats
i Avesta och kan kontrollmäta själv krävs det att projektledaren själv kan utföra
detta. Krav på projektledaren som kommer av detta är att kunna läsa och förstå
ritningar och därmed kunna komplettera dessa.
Beslutet att den befintliga rälsen ska återanvändas måste kunna styrkas av ett
kontrollprotokoll9, det hamnar på projektledaren att tillgodose detta.
Okunskapen var stor kring laster och krafter som påverkar plattformen och det
hamnar på projektledaren att undersöka detta.
Resultatet av intressentanalysen visar på att det är relativt få funktioner som
påverkas av projektet och därför finns det inte särskilt många intressenter. Det
viktigaste för att ens kunna genomföra projektet är att vinna stöd från cheferna,
som också är beställare. Utan stöd från dem finns inte några pengar och utan
pengar blir det inget projekt. Att engagera chefen för EAF är viktigt så att
operatörerna kan kontaktas på ett bra sätt, då operatörerna också är en viktig
intressent.
Målen som formulerats är oftast givna och följer så gott det går SMARTprincipen. I och med att OSAB är en så pass stor organisation har de egna
projektrutiner som skall följas, därmed är det enkelt att formulera
projektmålet(hur projektet ska bedrivas) till att dessa rutiner ska följas. Att lägga
effektmålets vikt i säkerhet känns givet då OSAB ständigt strävar efter att
erbjuda sina medarbetare den säkrast möjliga arbetsplatsen. Att åberopa
säkerhetsaspekten är även till fördel när pengar ska sökas för projektets
finansering, sådana beslut fattas högre upp i ledningen.

5.2 Analys av projekteringsarbetet
Planeringen har tydligt presenterats med hjälp av de metoder som beskrivits i
litteraturen. En brist i planeringen kan bli att många aktiviteter ska inträffa inom
en 2-veckorsperiod, det krävs god styrning och kontroll från projektledarens sida
under den perioden.

9

Ett dokument där det styrks att rälsen har kontrollerats och godkänts.
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Resultatet av intervjuerna med skiftlagen påvisar att de mestadels är överens
om frågorna som ställs.
Den avstämning mot AFS 2008:3 som gjordes påvisar vissa saker som måste
tas i beaktning när den nya plattformen konstrueras, detta ansvar hamnar på
konstruktören, det är dock projektledarens uppgift att kontrollera att föreskriften
har följts vid konstruktionen.
Kostnadsberäkningen är som tidigare nämnts grov, dock är de specificerade
kostnaderna beräknade på vad de maximalt skulle uppgå till. Det medför att
projektet mest troligt inte kommer att kosta mer än beräknat.
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6. Diskussion
När projektet inleddes var det inte alls förankrat i organisationen. Det rådde
oklarheter kring tillvägagångsättet och de berörda parterna var dåligt
informerade. Att planera och genomföra ett projekt hos OSAB är ofta en tungjobbad process. Det är mycket dokument och byråkrati som måste genomgås.
Det råder ofta oklarheter kring ansvarsfördelningen kring projekt, vem som
beslutar om vad och framförallt vem som har tillräcklig formell auktoritet att fatta
beslut.
Att använda sig en av top-down-metod för att planera projektet tedde sig
naturligt, främst då målen redan var fastställda. I stort hela förfarandet med
planering av projektet finns beskrivet i interna instruktioner, instruktionerna
uppmanar till att använda en top-down-metod men rekommenderar även andra
verktyg som överensstämmer samt finns beskrivna i litteraturen.
Även fast åtgärder vidtogs för att de olika skiftlagens åsikter inte skulle influeras
av varandra tror jag inte att det var tillräckligt, vissa lag hade svårt att komma på
saker i början och när jag nämnde något så höll de enbart med.
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7. Slutsatser
Huvudmålet var att ta fram underlag för att kunna tillverka plattformen och under
arbetet slutskede så kunde en förfrågan skickas, alltså så nåddes huvudmålet
för mitt arbete och del av projektet. Målet var även tidsatt, installation under
vecka 30-31, och utifrån det så hade även mitt arbete en deadline som sträckte
sig till examensarbetets slut. För att skicka ut förfrågan så behövdes kompletta
konstruktionsritningar och en specifikation på de krav som ställdes på
tillverkning och montering, allt detta kom fram under arbetet med projektet. Ett
krav från uppdragsgivaren var att konstruktionen skulle bestämmas i samråd
med personalen, vilket den även gjordes genom samtal med dem. Först togs
olika konstruktionsförslag fram av konstruktören som personalen fick utvärdera,
därefter valdes den slutgiltiga konstruktionen. Personalen var även involverad i
att formulera krav till kravspecifikationen, kravspecifikationen bestod utav
användarkrav såväl som krav ställda av beställaren samt av maskindirektivet.
Under arbetet kom det fram att det inte finns någon lämplig standard att tillämpa
på konstruktionen så därför följs enbart de krav som ställs genom
maskindirektivet. En viktig aspekt med den nya plattformen var att den skulle
tåla den belastningen den utsätts för under det dagliga arbetet, därför gjordes
en utredning för att fastställa den belastning i form av massor och krafter.
Utifrån resultatet av utredningen så kunde konstruktören genomföra
hållfasthetsanalyser med hjälp av datorn. Det viktigaste för den styrande
funktionen i projektet var en kostnadsberäkning, denna gjordes och
vidarebefordras till dem så att de kunde budgetera för kostnaden.
Syftet med projektet var att ersätta den gamla plattformen, detta var från en
början endast ett önskemål som kom av att plattformen var sliten, under
platsbesök och förstudie så framgick det tydligt hur stort behovet faktiskt var att
ersätta plattformen.
En del av uppgiften var att jag skulle leda och styra projektet i rätt riktning, det
gjorde jag självständigt genom kontakt med olika funktioner som var
inblandade, till exempel styrfunktion, personal och konstruktör, men även
utomstående utförare såsom ställningsbyggare och kranförare.
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7.1 Förslag på fortsätt arbete
Jag anser att OSAB bör genomföra en mer gedigen planering, framförallt för
själva demontering- och monteringsprocessen. Under underhållsstoppet
kommer andra arbeten pågå vid EAF och det kommer att krävas samordning
och planering projekten emellan.
När de tillfrågade företagen svarar på förfrågan måste OSAB välja rätt
tillverkare genom att utvärdera dem mot varandra.
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1 Projektöversikt
1.1

Projektbeskrivning

Outokumpu Stainless AB tillverkar på Avesta Works, i Avesta, rostfritt stål. Råvaran består
främst av metallskrot men även rena metaller för att finjustera till rätt legering. Råvaran smälts i
en stor ljusbågsugn. När ljusbågsugnen ska tappas på stål så tippas den framåt, stålet rinner då
vidare i en tappränna. Ur tapprännan rinner mest stål men även slagg kommer med, slaggen
stelnar och täpper till rännan och därför kräver tapprännan regelbundet underhållsarbete. För att
utföra detta arbete så behöver personalen en plattform att stå på. Plattformen kan inte monteras i
ett permanent läge utan den måste kunna flyttas undan under drift just därför att hela ugnsfatet
tippas framåt mot plattformens position. Förflyttningen görs idag genom att plattformen står på
en räls som låter den flyttas framåt och bakåt med hjälp av 4 hjul och 2 kuggväxelmotorer.
Plattformen används idag på ett helt annat sätt än vad den först konstruerades för då OSAB har
köpt en mobil bilmaskin istället för de gamla bilmaskiner som lyftes med handkraft.
Projektet bör utföras därför att den nuvarande plattformen är sliten och inte uppfyller gällande
krav på säkerhet. Personalen har även kommit med klagomål på dess stabilitet och de känner sig
osäkra på hållfastheten hos plattformen när de arbetar på den.
Målet med projektet är att ersätta den gamla åkbara plattformen och installera en ny, plattformen
skall uppfylla alla nuvarande krav på skydd och säkerhet som ställs genom maskindirektivet och
utav OSAB själva. Den nya plattformen kommer även att ha en högre tillförlitlighet och fungera
när den behövs. Demontering samt montering ska ske under sommarstoppet vecka 30-31.
Projektet kommer att bedrivas som ett UH-projekt.

1.2

Leveransobjekt

Lev-objekt Beskrivning/Innehåll
Typ
L1
Konstruktionsunderlag - ny
plattform
L2
Tillverkning av ny plattform
L3
Demontering av befintlig
plattform
L4
Service av befintligt drivsystem
L5
Installation av ny plattform
L6
Dokumentation
L7
Utbildning personal

B.1.2

Lev.tid
v. 22 -15

Anmärkning

v. 29 -15
v. 30 -15
v. 30 -15
v. 31 -15
v. 22 -15
v. 31 -15

+ Värmeskyddsmassa

Projektspecifikation
Upprättad av(även faktaansvarig om annan)

Dokument ID

Version

Jesper Svedberg

(Dokument-ID)
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Dokumentansvarig

Godkänd av

Datum

Projektförkortning

Jesper Svedberg

[

2015-05-25
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Omfattning och avgränsningar
•
•
•
•

Den befintliga rälsen kommer att användas. Inspekterad och godkänd 2015-04-09.
Plattformen ses som en fast arbetsplattform. Ingen person ska befinna sig på plattformen
när den förflyttas.
Plattformen ses som en ”delvis fullbordad maskin” då den styrs med ugnens styrsystem.
Nuvarande drivsystem kommer att genomgå service och återanvändas.

1.4

Riskanalys

1.5

Krav på uppdragsgivare och omvärld

1.6

Grov kalenderplan

Veckonummer
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Projektering
Förslagsritning
Konstruktionsritning
Förfrågan
Upphandling
Tillverkning
Leverans
Montering
Dokumentation
Utbildning

1.7

Grov kostnadsplan

Objekt
Utförare
Konstruktion
Hjul	
  &	
  drivning
Demontage	
  &	
  montage
Värmeskyddsmassa
Tillverkningskostnad
Projektering
Oförutsett
Summa

Kostnad	
  [kSEK]
183,80
20,00
48,90
38,53
400,00
80,00
77,12
848,35
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2 Projektgenomförande
2.1

Faser och beslutspunkter

Fas
Utredning
Initiering
Konstruktion
CE/Maskindirektivet
Leverans
Idrifttagande
Övertagande
Överlämning

2.2

Beslutspunkt
Förslagsritning, kostnadsberäkning
Projektspecifikation
Detaljritningar
Avstämning mot maskindirektivet
FAT (Verkstadstest)
SAT (Tester vid idrifttagning)
FAC (Sluttest)
Övertagande dokument

Ansvarig
PL
PL
PL
PL
PL
Drift och UH

Metoder, tekniker och hjälpmedel
•
•
•

PMMs projektrutiner kommer att följas
Autodesk Vault används för att lagra dokumentation och ritningar
SharePoint används för att lagra projektdokumentation

3 Projektorganisation
3.1

Organisationsschema

Referensgrupp	
  

Projektgrupp	
  

• Operatörer	
  
• UH-‐personal	
  
• Skyddsombud	
  

• Peter	
  Engvall 	
  
• Jesper	
  Svedberg
•
	
  
	
  
•
	
  
	
  

	
  Projektledare	
  
	
  Assisterande	
  PL	
  
	
  BIS,	
  Mek.konstrukHon	
  	
  
	
  El	
  &	
  automaHon	
  

B.1.4

4 (7)

Projektspecifikation
Upprättad av(även faktaansvarig om annan)

Dokument ID

Version

Jesper Svedberg

(Dokument-ID)

0.1

5 (7)

Dokumentansvarig

Godkänd av

Datum

Projektförkortning

Jesper Svedberg

[

2015-05-25

Åkplatt

3.2

Ansvarsfördelning

Ansvarsområde

3.3

]

Beslutsfattare

Ansvarig för
utförande

Rådfrågas före

Informeras
efter

Hantering av underleverantörer

Förfrågan ställs genom inköp. Underleverantörer måste godkännas av OSAB.

4 Leverans och Acceptans
4.1

Leveransprocedur

Lev-objekt
L1

Beskrivning/Innehåll
Konstruktionsunderlag

L2

Tillverkning av ny plattform

L3
L4
L5
L6

Demontering av befintlig plattform
Installation av ny plattform
Dokumentation
Utbildning personal

4.2

Validering
Digitala ritningar och modeller i Vault.
Godkänns av PL.
Levereras till OSAB. Mottagningskontroll
görs av PL och mek. konstruktör.

Acceptansprocedur

Skriftligt till processgruppchef och UH-chef enligt PMM-mall Acceptance protocol.

4.3

Förberedelse förvaltning och support

Lev-objekt
F1
F2
F3
F4

Beskrivning/Innehåll
Ritningar görs tillgängliga i Vault
Datablad för drivsystem görs
tillgängligt i Vault
Uppdatera UH-rutiner
Utbildning
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5 Kvalitetssäkring
5.1

Projektrevision/granskning

5.2

Produktverifiering

Plattformens prestanda och funktion kontrolleras genom tester före övertagande.

6 Projektrutiner
6.1

Uppföljning och rapportering

Intressent
Projektets styrgrupp
Referensgrupp
Projektgrupp

6.2

Frekvens
Enligt uppgjord plan av
SG
Vid behov. Innan
konstruktion bestäms.
Vid behov.

Genomförande
Möte, ordf. sammankallar. PL presenterar
statusrapport enligt mall.
Möte, PL sammankallar.
Möte, PL sammankallar.

Ändringshantering

Ändringar begärs och loggas enligt PMM-mall i SharePoint. Även om en ändringsbegäran inte
godkänns så ska den loggas.
Ändringar av leveransobjekt, tidplan eller kostnader som överstiger budget beslutas av styrgrupp,
annars av projektledare.

6.3

Problemhantering

Problem som uppstår loggas enligt PMM-mall i SharePoint. Vid problem som innebär att
leveransobjekt inte kan levereras eller att kostnader överstiger budget så tar styrgruppen ställning
till hur problemet ska lösas, annars beslutas det av projektledare.

6.4

Möten och mötesregler

Möte

Syfte

Deltagare

Ändringsbeslut
Problemhantering
Lägesrapportering
Referensgruppmöte Lägesrapportering
Krav/funktionspecificering
Projektgruppmöte
Lägesrapportering

UH-chef,
EAF-chef,
PL
RG, PL

Styrgruppsmöte

B.1.6

PG, PL

Ansvar
protokoll
PL

Distribueras till

PL

Tillgängligt
SharePoint, RG
Tillgängligt
SharePoint

PL

Tillgängligt
SharePoint
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Dokumenthantering

Projektdokumentation lagras i SharePoint under EAF Åkbara plattformen. Dokumentation i
pappersformat ska i största möjliga mån digitaliseras och laddas upp i SharePoint.

6.6

Konfigurationsstyrning

Styrande och viktiga dokument innehåller alltid en punkt om versionshantering där ändringar
och uppdateringar loggas.
Vid ändringar i ritningar så används den aktuella ritningens ändringsprotokoll.

6.7

Erfarenhetsåtervinning

Det förs löpande anteckningar under projektets gång. Anteckningarna använda sedan för att
skriva en utvärderingsrapport.

7 Projektets infrastruktur
Projektet drivs som ett UH-projekt och består av en referensgrupp och en projektgrupp.

8 Versionshantering av detta dokument
Version
0.1
0.1

Datum
2015-04-30
2015-05-25

Orsak till ändring
Första utkastet
Censurerad till examensarbete
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Förfrågan EAF Åkbara plattformen
1

Bakgrund

Vid ljusbågsugnen(EAF) finns en åkbar plattform. Plattformen går längs en räls och rör sig endast fram och
tillbaka, ingen person befinner sig på plattformen när den körs. Rörelsen kommer av två elmotorer med
tillhörande hjulblock. Plattformen måste gå att flytta då den annars kommer i vägen för ugnen när den vickas
framåt vid tappning. Plattformen används för underhåll av ugnen. Det underhåll som kräver mest av plattformen
är när tapphålet bilas med hjälp av en BROKK 90(ca 1100kg).
En ny plattform behövs då den idag används på ett helt annat sätt än vad den först konstruerades.

2

Mål

Målet med projektet är att ersätta den gamla åkbara plattformen och installera en ny, plattformen skall uppfylla
alla nuvarande krav på skydd och säkerhet som ställs genom maskindirektivet och utav OSAB själva.

3

Omfattning

Entreprenören är fullt ansvarig för tillverkning, demontering, montering, samordning och idrifttagning förutom de
delar som OSAB är ansvarig för se kapitel: ”OSAB ansvar”.
a.

Komplett tillverkning av plattform, enligt bifogade ritningar. Levereras i 3 delar:
1. 215884 Plattform
2. 215877 Plattform sidoränna
3. 215885 Betjäningsramp & 215891 Betjäningsplan
b. Målning av räcken, gul kulör (RAL 1018).
c. Demontera och återmontera skyddsplåtar till rälsen. Lyfts rakt upp.
Plåtar enligt ritningar: C-33154, C-32893 och C-32890. Fäst enligt bild: 01 & 02.
d. Modifiera skyddsplåtarna för att göra plats för den nya plattformen.
Bockas upp, hur mycket framgår när den nya plattformen är på plats.
e. Demontera befintlig plattform. Varmsamhet krävs med motorer och hjulblock.
f. Demontera befintliga motorer och hjulblock.
g. Återmontera servade motorer och hjulblock.
h. Montage av ny plattform, plattformen är i 3 delar som ska svetsas samman.
Den största delen kan ställas direkt på rälsen och övriga delar ska svetsas i denna.
i. Inmätning av färdigmonterad plattform ska göras och protokollföras.
j. Provkörning, för att säkerställa att plattformen är korrekt monterad och rör sig obehindrat längs rälsen.
k. Krav på material och tillverkning framgår av respektive ritning.
l. Nödvändiga ställningar
m. Skylift
n. Leverans av tillverkade delar till OSAB i Avesta.

4

Krav – särskilt viktiga

Kraven nedan framgår av ritningar men är särskilt viktiga att uppfylla för att säkerställa plattformens
funktion.
a.
b.
c.

Bifoga materialspecifikationer för samtliga delar.
Spännvidd(C/C ben) = 6 000 mm.
Noggrann fastsvetsning av värmeplåtar då de kommer utsättas för hög belastning.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

OSAB ansvarar
Alla elektriska ur- och inkopplingar.
Elkraft och tryckluft.
Sprutning av värmemassa på plattformens undersida.
Service av befintlig drivutrustning inför återmontering.
Befintlig räls kommer att användas.
Omklädningsrum, tvättrum och rastbod.
Förse projektet med mobilkran, vid behov.
Rengöring.

6

Leveranstid

Plattformen levereras senast 2015-07-15.
Demontering och montering ska göras på sommarstoppet 2015, vecka 30 – 31.

7

Tidplan – sommarstopp

2015-07-17
2015-07-18
2015-07-25
2015-07-31
2015-08-03

8

Stopp ugn
Start demontering av plattform (prel.)
Start montering av plattform (prel.)
Plattformen monterad, testad och klar för produktion (prel.)
Start ugn

Tidplan – tillverkning och montering

Leverantören ska leverera:
• en detaljerad tidplan över tillverkning, demontering och montering,
• plan för behov av travers, mobilkran, skylift, ställningar,
• troligt behov av assistans från OSAB,
• en uppskattning av antal montörer som krävs.

9
•
•

Övertagspunkter
Plattform monterad och ställd på räls.
OSAB står för el-inkoppling.

10
a.
b.

Dokumentation

Dimensionskontroll av plattform.
Testprotokoll efter färdigmontering och kalltester (provkörning).

11

Tester

Entreprenören ska lämna förslag på tester till OSAB för godkännande:
• Verkstadstest.
• Funktionstest efter färdigt montage.
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Garanti

Garantitiden för de installerade delarna är 12 månader.

13

Dagliga möten

Dagliga morgonmöten hålls under hela montagetiden för att planera arbetet och för samordning med andra
pågående arbeten i området. Mötena hålls klockan 08.00 i Ugnens konferensrum.

14

Traverskörning

Traversförare hålls av OSAB. Om entreprenören har certifikat på traversutbildning kan körtillstånd skrivas för att få
tillstånd att köra traversen.

15

Tillkommande arbeten

Om tillkommande arbeten ska göras ska det vara skriftligt överenskommet mellan OSAB och entreprenören.

16

Säkerhet

OSABs mål är att inga olyckor får inträffa på verksområdet. Samtliga entreprenörer ska ha utfört ett godkänt
säkerhetskörkort(http://www.outokumpu.com/KORKORT). Ett godkänt test är giltigt i 3 år. Samordning med andra
arbeten vid ugnen krävs. Regler och förordningar finns beskrivna i ”AMF4.2.6-5E”

17

Anbud

Anbud ska vara OSAB tillhanda 2015-05-21.
Skickas till.
Tekniska frågor Jesper Svedberg.

18

Tel:
Tel:

Beställare

Outokumpu Stainless AB
Box 74
774 22 Avesta

19

Platsbesök

Anbudsgivare ska informera sig om förutsättningarna genom platsbesök. Platsbesök är endast möjligt torsdagar
ojämna veckor under UH-stopp. Genomgång av konstruktionsunderlag är dock möjligt andra tider.
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•
•
•

Bilagor

AMF4.2.6-5E General safety and security regulations for employees and contractors
Bilder
o Bild 01 & 02: Skyddsplåtar till räls
Ritningar
o C-33154, C-32893 & C-32890: Skyddsplåtar till räls
o 215924
Åkbar Plattform SMST
o 215880
Golvplåt
o 215884
Plattform
o 215853
Ram
o 215852
Hjulinfästning
o 215878
Sidoben plattform
o 215879
Värmeplåt
o 215897
Rampstativ
o 215920
Åkbarplattform
o 215877
Plattform sidoränna
o 215891
Betjäningsplan
o 215885
Betjäningsramp
o 215902
Grind
o 215901
Räcke
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Nej	
  
Ja	
  
Nej	
  

2.	
  

Ytterligare	
  grundläggande	
  hälso-‐	
  och	
  säkerhetskrav	
  för	
  vissa	
  
maskinkategorier	
  	
  

Nej	
  

3.	
  	
  

Ytterligare	
  grundläggande	
  hälso-‐	
  och	
  säkerhetskrav	
  för	
  att	
  förhindra	
  de	
  
särskilda	
  riskkällor	
  som	
  uppstår	
  på	
  grund	
  av	
  maskiners	
  mobilitet	
  	
  

Nej	
  

4.	
  

Ytterligare	
  grundläggande	
  hälso-‐	
  och	
  säkerhetskrav	
  för	
  att	
  förhindra	
  
riskkällor	
  i	
  samband	
  med	
  lyft	
  

Nej	
  

5.	
  

Ytterligare	
  grundläggande	
  hälso-‐	
  och	
  säkerhetskrav	
  för	
  maskiner	
  som	
  är	
  
avsedda	
  för	
  arbete	
  under	
  jord	
  

Nej	
  
Nej	
  

6.	
  

Ytterligare	
  grundläggande	
  hälso-‐	
  och	
  säkerhetskrav	
  avseende	
  maskiner	
  
som	
  medför	
  särskilda	
  riskkällor	
  beroende	
  på	
  lyft	
  av	
  personer	
  

	
  

B.3.2	
  
	
  

-‐	
  
Ja	
  
Nej	
  
Ja	
  
Nej	
  
Nej	
  
-‐	
  
Ja	
  
Ja	
  
Nej	
  
Ja	
  
Ja	
  
Ja	
  
Ja	
  
Ja	
  
Nej	
  

Bilaga 4

Kravspecifikation
1(4)

EAF Åkbara plattformen
Kravspecifikation
1 Mål och omfattning
1.1

Bakgrund

Outokumpu Stainless AB tillverkar på Avesta Works, i Avesta, rostfritt stål. Råvaran består
främst av metallskrot men även rena metaller för att finjustera till rätt legering. Råvaran smälts i
en stor ljusbågsugn. När ljusbågsugnen ska tappas på stål så tippas den framåt, stålet rinner då
vidare i en tappränna. Ur tapprännan rinner mest stål men även slagg kommer med, slaggen
stelnar och täpper till rännan och därför kräver tapprännan regelbundet underhållsarbete. För att
utföra detta arbete så behöver personalen en plattform att stå på. Plattformen kan inte monteras i
ett permanent läge utan den måste kunna flyttas undan under drift just därför att hela ugnsfatet
tippas framåt mot plattformens position. Förflyttningen görs idag genom att plattformen står på
en räls som låter den flyttas framåt och bakåt med hjälp av 4 hjul och 2 kuggväxelmotorer.
Plattformen används idag på ett helt annat sätt än vad den först konstruerades för då OSAB har
köpt en mobil bilmaskin istället för de gamla bilmaskiner som lyftes med handkraft.
Projektet bör utföras därför att den nuvarande plattformen är sliten och inte uppfyller gällande
krav på säkerhet. Personalen har även kommit med klagomål på dess stabilitet och de känner sig
osäkra på hållfastheten hos plattformen när de arbetar på den.

1.2

Mål

Målet med projektet är att ersätta den gamla åkbara plattformen och installera en ny, plattformen
skall uppfylla alla nuvarande krav på skydd och säkerhet som ställs genom maskindirektivet och
utav OSAB själva. Den nya plattformen kommer även att ha en högre tillförlitlighet och fungera
när den behövs.

1.3
•
•
•
•

Omfattning
Den befintliga rälsen kommer att användas. Inspekterad och godkänd 2015-04-09.
Plattformen ses som en fast arbetsplattform. Ingen person ska befinna sig på plattformen
när den förflyttas.
Plattformen ses som en ”delvis fullbordad maskin” då den styrs med ugnens styrsystem.
Nuvarande drivsystem kommer att genomgå service och återanvändas.

Lev-objekt Beskrivning/Innehåll
L1
Konstruktionsunderlag – ny
plattform
L2
Tillverkning av ny plattform
Avesta	
  Business	
  Line	
  
Bergsnäsgatan 11, 77422, Avesta
Sweden
P.O. Box 74 Avesta, Sweden

Typ

Lev.tid
v. 22 -15

Anmärkning

v. 29 -15

outokumpu.com	
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L3

Kravspecifikation
2(4)

Demontering av befintlig
plattform
Service av befintligt drivsystem
Installation av ny plattform
Dokumentation
Utbildning personal

L4
L5
L6
L7

1.4
•
•

v. 30 -15
v. 30 -15
v. 31 -15
v. 22 -15
v. 31 -15

+ Värmeskyddsmassa

Avgränsning
Ingen modifikation av räls.
Plattformen ska inte CE-märkas.

2 Informationsanvändare
Informationsanvändare
Beställare
Operatörer
UH-personal

Krav
Tillgång till information om orderläget
Plattformens användning beskriven i en bruksanvisning
Dokumentation för underhåll

3 Process / funktionskrav
N/A

4 Generella principer
4.1

Behörighet

N/A

4.2

Tillgänglighet

N/A

4.3
Krav
1

4.4

Prestanda
Prio

Beskrivning
Klara av en belastning på 2 500 kg.

Tillförlitlighet

N/A

Avesta	
  Business	
  Line	
  
Bergsnäsgatan 11, 77422, Avesta
Sweden
P.O. Box 74 Avesta, Sweden

outokumpu.com	
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4.5
Krav
1

Krav
1

Prio

Krav
1
2

Beskrivning
Gränsläge i bakre läge för att förhindra tippning av ugn när plattformen
används.
Räcken dimensionerade enligt intern standard.
Möjlighet att öppna samt regla räcken framför tapphålet, i form av en grind.

Standarder
Prio

2

4.7

3(4)

Säkerhet

2
3

4.6

Kravspecifikation

Beskrivning
AMF4.2.6-5E General safety and security regulations for employees and
contractors
Intern målningsstandard

Kommunikation
Prio

Beskrivning
Styrning från tapphytt
Kontakt med L2, gränsläge för att förhindra tippning.

5 Servicekrav
5.1
Krav
1
2

5.2
Krav
1
2

5.3
Krav
1

Underhåll och support
Prio

Beskrivning
Uppdaterade reservdelslistor.
Uppdaterade underhållsrutiner.

Dokumentation
Prio

Beskrivning
Ritningar samt dokument är tillgängligt i projektportalen samt Vault.
Instruktioner är tillgängliga i ugnens manöverrum.

Utbildning
Prio

Beskrivning
Genomgång av plattformens funktion samt säkerhet.

Avesta	
  Business	
  Line	
  
Bergsnäsgatan 11, 77422, Avesta
Sweden
P.O. Box 74 Avesta, Sweden

outokumpu.com	
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Kravspecifikation
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6 Påverkan på verksamheten
6.1

Förändring av arbetssätt

Krav
1

6.2

Prio

Beskrivning
Brokken ska ej användas att trycka med.

Utbildning

N/A

6.3

Organisationsförändring

N/A

7 Avgränsning – Krav som ej ska uppfyllas
N/A

8 Versionshantering av detta dokument
Version
0.1
0.2

Datum
2015-05-03
2015-05-15

Avesta	
  Business	
  Line	
  
Bergsnäsgatan 11, 77422, Avesta
Sweden
P.O. Box 74 Avesta, Sweden

Orsak till ändring
Första utkastet
Andra utkastet

Ansv
JS
JS

outokumpu.com	
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Jesper Svedberg
811 32 / 073 99 99 784

2015-04-13

Jag har sammanställt det som kommit upp när vi har pratat om den nya plattformen. Läs
igenom, kommentera och ställ frågor. Ni måste komma överens inom lagen så att den som
kommer på nästa smältarmöte kan tala för alla.
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

•

•

Det ska finnas en balk(eller liknande) i bakkant på plattformen, som mothåll när Brokken
används.
Det finns tankar om att det även ska behövas ett skydd i framkant som hindrar Brokken
att åka framåt vid användning, en sparklist eller liknande.
o + Säkerhet – Brokken kan inte ramla av plattformen
o – Hamnar i vägen - blir jobbigare att hålla rent då man måste skyffla över listen,
kommer innebära en snubbelrisk.
Den nivåskillnad som finns idag vid den bortre änden av plattformen behöver inte vara
kvar, det är antagligen en kvarleva sen innan plattformen höjdes, idag samlar den bara
skräp.
”Bock” som finns på ritning D-33666 finns inte kvar, den behövs inte idag. Den ersattes
med en utsvängbar bom med ett balansblock, den används inte heller idag.
Den kringutrustning som används består av krattor och järnspett. Det finns två tankar om
kringutrustningen.
o Den ska finnas kvar på plattformen.
§ + Lättåtkomligt
§ – Den värms upp under produktion och är het när den ska användas. Är i
vägen för personal och Brokk.
o Placera den på markplanet istället, i närheten av plattformen.
§ + Utrustningen kommer ur vägen, den är inte varm när den ska användas.
§ – Opraktiskt när utrustningen väl behöver användas då den inte finns direkt
på plattformen.
Meningarna går isär om huruvida personalen befinner sig på plattformen när den körs.
Med den nya plattformen kommer det att vara absolut förbjudet att befinna sig på när den
körs.
Den uppfällbara plattform som sitter på räcket, vänster om tapprännan när man står på
plattformen, används och ska finnas på den nya plattformen. Räcken har funnits.
Den nya plattformen kommer att ha räcken i framkant, utbyggnaderna bredvid tapprännan
kommer att ha fasta räcken medan det framför tapprännan kommer att vara löstagbart.
De räcken som finns på den övre plattformen, landgången för att komma upp på ugnen,
är idag löstagbara men det finns nu ingen egentligen anledning till att de ska vara det.
En del lag har märkt att värmeskyddsmassa från undersidan av plattformen och ifrån
skydden till plattformens räls rasar ner när man arbetar under, det kan lösas genom bättre
UH-rutiner kring inspektion av massan.
Ibland är det smuts och skräp på rälsen för plattformen, det ska finnas en rälsskrapa
monterad idag men den fungerar alltså inte. Den nya plattformen kommer ha en
fungerande skrapa.
Vikter som drift- och underhållspersonal belastar plattformen med samtidigt, alltså den
absoluta maxbelastningen.
Artikel
Brokk med verktyg
3 operatörer
Tegel, 25 stenar
Summa

•

Vikt
1 103 kg
300 kg
625 kg
2028 kg

Det som samtliga skiftlag är överens om är att den utformning som plattformen har idag
fungerar bra, MEN den är väldigt ostabil, speciellt när Brokken används och när
plattformen körs fram mot ugnen.

Tack!
/ Jesper Svedberg
Outokumpu
Avesta Works

1(1)

