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Förord 
 
Volvo Lastvagnar AB i Umeå är ett företag som i dagsläget utvecklas i snabb takt 
med målsättningen att nå högt uppsatta rationaliseringskrav. För att möjliggöra detta 
sker investeringar i två större projekt. Dessa är uppbyggnad av en ny grundlackering 
och omställning från kortflöden till line vid monteringen. Avhandlingen beskriver hur 
inmontering av instrumentbräda i lastbilshytt går till idag samt hur ett automatiskt 
respektive manuellt system skulle kunna se ut på den nya monteringslinen. 
Förhoppningsvis kommer detta arbete väl till nytta för Volvo Lastvagnar AB när 
stationen för inmontering av instrumentbräda ska byggas oavsett om det blir ett 
automatiskt eller manuellt system. 
 
Examensarbetet är sista momentet på utbildningen maskinteknik med inriktning mot 
produktionsteknik vid Luleå tekniska universitet. Arbetet har utförts vid Volvo 
Lastvagnar AB i Umeå under perioden september 2003 - februari 2004.  
 
Under arbetets gång har vi varit i kontakt med många personer som tagit sig tid och 
bidragit med kunskap, idéer och förslag. Vi vill tacka alla för deras synpunkter och 
vänliga tillmötesgående. Ett stort tack riktas till vår handledare Roger Hedlund och 
examinator David Legge samt till personalen på monteringen och beredningen. Vidare 
vill vi tacka Anders Danielsson, Delfoi, som hjälpt oss med diverse datorrelaterade 
problem och Ulf Näsholm, Peter Innala och Olov Åsander för framtagandet av IGRIP-
modellen. Till sist riktar vi ett stort tack för den specialisthjälp inom 
automatiseringsområdet som vi fått av Roland Hansson på Robot Center Norr AB och 
Jan-Åke Hedlund på Volvo Lastvagnar AB. 
 
Eftersom vissa delar av denna avhandling innehåller material av konkurrenskänslig art 
kommer du som läsare att få varierad behållning av rapporten, beroende på hur stor 
del som just du är behörig att läsa. Vi hoppas dock att rapporten skall komma till stor 
nytta oavsett om ändamålet är att lära sig mer om monteringssystem eller utvärdera en 
cell för automatisk inmontering av instrumentbräda. 
 
Umeå den 23 januari 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________     _____________ 
Jörgen Häggling     Per Levinson 
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Sammanfattning 

 
Examensarbetet har genomförts på Volvo Lastvagnar i Umeå, VLU. Uppgiften var att 
göra en förstudie angående automatisk inmontering av instrumentbräda i 
lastvagnshytt. Denna studie är ett naturligt steg i den produktionsförändring som 
kommer att ske sommaren 2004. Idag monteras hytter på 16 stycken kortflöden med 
tillhörande arbetslag och detta arbetssätt ska bytas ut mot en kontinuerligt driven bana 
eller line som det ofta kallas. Med denna förändring vill VLU uppnå de 
rationaliseringskrav som ställts av Volvos ledning för att få fortsätta montera hytter i 
Umeå.  
 
Målet med examensarbetet var att ta fram ett förslag på ett automatiserat system för 
inmontering av förmonterad instrumentbräda i lastvagnshytt som går att använda på 
den nya linen. Det viktigaste syftet var att arbetet ska visa vilka förändringar som är 
önskvärda på instrumentbräda och hytt för att underlätta automatisering i framtiden. 
Några avgränsningar som gjordes var att inte ta hänsyn till materialhantering före och 
efter stationen. För att nå en lösning på ett effektivt sätt har arbetet utförts efter en 
generell ram för systemdesign. Denna metod innehåller många utvärderingar under 
arbetets gång och detta har kunnig personal på VLU hjälpt till med. 
 
I avhandlingen presenteras utseende och funktion på detaljnivå för en robotstation 
som klarar av att lyfta in och skruva fast dagens instrumentbräda i hytt. För att detta 
ska vara tekniskt möjligt måste flera konstruktionsförändringar göras vilket också 
beskrivs samt förslag till dessa. Det är dock inte ekonomiskt försvarbart att bygga 
denna robotstation för enbart inmontering av instrumentbräda då den manuella tid 
som ersätts inte är tillräckligt stor. Robot tiden i stationen är liten så möjlighet finns 
att även montera pinnskruvar automatiskt vilket skulle vara väldigt ekonomiskt 
fördelaktigt. Även två manuella system presenteras som med små ekonomiska medel 
kan införas till sommaren 2004. En av rekommendationerna som ges till VLU är att 
bygga ett av dessa manuella system. 
 
Trevlig läsning! 
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Abstract 
 
This master thesis has been carried out at Volvo Trucks Corporation’s cab plant in 
Umeå, VLU. The main task was to do a feasibility study concerning mounting of the 
dashboard in an automated assembly system. A major change in the trim shop at VLU 
will take place in the summer of 2004 with 16 team based assembly areas being 
merged into a single driven final assembly line. The reason for this change is to 
hopefully improve productivity.  
 
The work did not concern itself with material handling before or after this station. The 
work has been carried out according to a general plan for design of assembly systems. 
This method includes a lot of evaluation points where staff at VLU with knowledge in 
the specific areas were able to help with critical discussions. 
 
A complete layout for an automated assembly station that handles the mounting of the 
dashboard has been developed, which was the objective with this master thesis. This 
work also identified design changes that would need to be made to the dashboard and 
cab to allow automated assembly operations in the future. A detailed cost estimate 
showed that it is not economically justifiable to build a robot cell which was only 
capable of mounting the dashboard. This is because of the limited reduction in 
assembly time compared to the existing manual assembly system. However, as there 
is considerable free robot time at the proposed station, there is a possibility to extend 
the work of the robot in the cell to include automatic mounting of studs used to attach 
other components to the cab. This would decrease the payback time substantially.  
 
Two manual assembly alternatives are also presented in this thesis which would 
significantly reduce material handling costs. One of the recommendations to VLU is 
to implement one of these manual systems during the shift to line based manufacture 
in the summer of 2004. 
 
Enjoy the rest of the thesis! 
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Nomenklatur 
 
 
3D  Three-dimensional 
BIW  Body In White 
BU3  Buffert 3 (mellan måleri och montering) 
CatiaV5 Computer-Assisted Three-Dimensional Interactive Application 
CKD  Complete Knock Down (packsatser, skickas till andra monteringsorter) 
E-box  Electronic box (innehåller styrenheter och spänningsomvandlare) 
FH   Frontbyggd hytt Högt insteg 
FL  Frontbyggd hytt Lågt insteg 
FM  Frontbyggd hytt Medium insteg 
I-bräda  Instrumentbräda 
I-DEAS Integrated Design Engineering Analysis Software (ritprogram) 
IGRIP  Interactive Graphics Robot Instruction Programme (visualisering) 
LTU  Luleå Tekniska Universitet 
RCN  Robot Center Norr 
SIS  Security Information System (slitageövervakning på robotar) 
SRS  Supplementary Restraint System (sensor till airbag) 
VLU  Volvo Lastvagnar Umeå 
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1 Inledning 
 
Detta examensarbete har utförts på Volvo Lastvagnar AB i Umeå. Monteringen 
kommer att byta produktionsupplägg till line sommaren 2004 och denna förstudie 
visar hur man skulle kunna bygga en station för automatisk inmontering av 
instrumentbrädor på den nya linen. Syftet är att lyfta fram förändringar som krävs på 
hytt och instrumentbräda för att underlätta automatisering. 
 
 

1.2 Historik och projektets bakgrund 
 
Montering av hytter inom Volvo Lastvagnar AB i Umeå sker idag på kortflöden och 
helt manuellt. Kortflöden infördes 1993 för att montörerna skulle få mer varierande 
arbetsuppgifter samt att detta produktionsupplägg passar bra vid stora 
produktvariationer. Alla hytter är kundspecifika och variationerna är enorma. Det 
finns till exempel 800 olika kulörer samt väldigt många extratillbehör att välja på vid 
beställning. Denna typ av produktionsupplägg och ett ogynnsamt logistiskt läge är 
stora orsaker till att monteringsfabriken inte varit tillräckligt lönsam.  
 
Arbetet pågår med testning och verifiering av en monteringsline som ska leda till att 
Volvo Lastvagnar når de mål som ställts upp i affärsplanen. Dessa mål innebär en 
kostnadsreducering på 25 procent av omkostnaderna fram till 2005, möjligheten att 
rationalisera 3-5 procent per år efter det samt en leveransprecision på 95 procent. 
Det är önskvärt att det nya produktionsupplägget möjliggör för automatiserade 
lösningar. Med vissa automatiserade moment vill Volvo Lastvagnar förbättra 
produktiviteten i monteringen och arbetsergonomin för de anställda. Ett steg i denna 
utveckling är en förstudie om automatisk inmontering av förmonterad 
instrumentbräda i hytt. 
 
Det är viktigt att understryka att Volvo Lastvagnar inte har för avsikt att göra sig av 
med ett stort antal montörer och låta de som är kvar stå vid ett löpande band och 
utföra samma arbetsmoment hela dagarna. Strävan är att behålla mångfalden i arbetet 
och arbeta i en jämnare takt än vad som sker idag. Dagens höga arbetstempo för att få 
lite mer tid vid rasterna gör att många inte orkar med och slås ut. Förhoppningsvis 
kommer mångfalden i arbetet att bestå av fler moment än endast montering. Till 
exempel kan arbetslag själva vara ansvariga för robotprogrammering och beställning 
av material till deras segment av linen. I detta ingår kontakt och val av leverantör, 
förhandling innan köp och flera andra saker som idag sköts på tjänstemannasidan. 
Detta arbetssätt fungerar väldigt bra på bland annat ABB Motors i Västerås och 
upplevs som väldigt positivt av de anställda. 



                                                       Inledning 

 

 

9 
 
 Volvo Lastvagnar AB, Umeå 

 

1.3 Definition av projektuppgift 
 
Uppgiften bestod av att göra en förstudie angående vad som krävs för att automatiskt 
inmontera en förmonterad instrumentbräda i dagens lastbilshytt. Volvo Lastvagnar 
AB vill se en kravspecifikation med eventuella konstruktionsförändringar som 
behöver göras samt ett förslag på hur monteringen kan gå till. Monteringstiden får inte 
överskrida tre minuter som är den tänkta stationstiden. 
 
 

1.4 Syfte och mål 
 

Syftet med examensarbetet är att utveckla förmågan att självständigt driva ett 
produktionstekniskt utvecklingsarbete samt att angripa och lösa problem på ett 
ingenjörsmässigt sätt. Vidare är syftet med projektet att lyfta fram begränsningar som 
finns på dagens instrumentbräda och hytt samt att presentera krav och 
förbättringsförslag för att underlätta automatisering i framtiden. En annan viktig del är 
att bidra till en ökad kunskap inom automatiseringsområdet hos de anställda vid 
Volvo Lastvagnars monteringsavdelning.  
 
Målet med examensarbetet är att ta fram ett förslag på en automatiserad inmontering 
av förmonterad instrumentbräda i lastbilshytt som går att använda på den nya linen. 
Antagligen kommer det att krävas viss omkonstruktion av både instrumentbräda och 
kablage i hytten. Detta för att möjliggöra en enkel och produktionssäker 
robotmontering. Förstudien kommer förhoppningsvis att kunna användas som 
underlag då stationen för inmontering av instrumentbräda ska byggas på line 
sommaren 2004 oavsett om det blir ett automatiskt eller manuellt system.  
 
 

1.5 Avgränsningar 
 

Den automatiserade stationen i form av en robotcell kommer att hämta en 
förmonterad instrumentbräda från fixtur och montera in denna i hytt. Föregående 
buffert av instrumentbrädor samt hur de placeras i fixtur tas inte hänsyn till, dock är 
funktion och utseende av fixtur en del av cellen. Maximal arbetstid för denna cell 
kommer i framtiden att bestämmas av takttid på huvudline och antas vara tre minuter. 
Vidare antas att feltolerans vid grovpositionering av hytt är mindre än åtta millimeter 
vilket gör att mätsystemet kan korrigera roboten och fullfölja monteringen. 
Kopplingar mellan instrumentbräda och chassi kommer inte att monteras i cellen, 
vilket gäller för både elektronik och pneumatik. I en utvidgning av detta arbete skulle 
en del logistiska och tekniska frågor behöva lösas, som till exempel hur robotcellen 
ska matas med material och hur kopplingar kan monteras automatiskt. Dessutom 
skulle en studie behövas som visar vilka alternativa kablar och anslutningar som är 
möjliga att använda. Detta för att frigöra utrymme, minska klämrisken som uppstår då 
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kablarna ligger omlott och minska antalet anslutningspunkter. Projektets 
kostnadskalkyl innefattar endast investeringskostnader vilket kräver ytterligare arbete.  
 
 

1.6 Avhandlingens upplägg 
 
Volvo Lastvagnar Umeå, VLU, presenteras i början av avhandlingen och den produkt 
som tillverkas där. I metodkapitlet beskrivs steg för steg hur arbetet har fortskridit för 
att nå det slutgiltiga lösningsförslaget. Många konceptlösningar har tagits fram och 
utvärderats längs vägen. Efter detta behandlas det teoretiska planet med fokus på 
jämförelser mellan automatiska och manuella system samt hur människans roll 
påverkas. Viss teori tas även upp senare i avhandlingen och då i direkt anslutning till 
praktiken. Under nulägesbeskrivning får man förståelse för hyttmontering på VLU 
och vad som kommer att hända i framtiden. I detta kapitel börjar även fördjupningen 
på inmontering av instrumentbräda samt hur det går till idag på detaljnivå. 
Lösningsförslag presenteras för både ett automatiskt och ett manuellt system och följs 
av kostnadskalkyler och resultat. Även förbättringsförslag lämnas till framtidens 
lastvagnar. Slutligen diskuteras de olika alternativen och rekommendationer lämnas.  
 
På sidan 14 och 15 finns bilder på hytt och instrumentbräda där de olika ingående 
delarna är namngivna. I avhandlingen kommer dessa delar nämnas och då är det 
enkelt att gå tillbaka till bilderna för att veta vad det handlar om.  
 
Under hela avhandlingen används robot som uttryck för automatiseringsutrustning 
vilket i många fall skulle kunna vara något annat än just en robot. I-bräda nämns 
frekvent och för att förtydliga står det för instrumentbräda. 
 
I arbetet ingår en visualiseringsmodell gjord i programvaran IGRIP där layout och 
robotrörelser kan studeras ingående för den slutgiltiga automatiseringslösningen. 
Denna modell finns på cd-skivan som bifogas rapporten. På denna skiva hittas även 
den elektroniska varianten av examensarbetet. 
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2 Presentation av företag och produkt 
 
Den första bilen som Volvo serietillverkade, Volvo ÖV4, rullade ut från fabriken i 
Hisingen, Göteborg år 1927 (se bild 1). Sedan dess har Volvo utvecklats från en liten 
lokal bilfabrik till en av världens största och ledande tillverkare av bland annat 
lastvagnar, bussar och anläggningsmaskiner. AB Volvo består av åtta affärsområden 
(se figur 1) med totalt 70 000 anställda representerade i mer än 125 länder (VLU, 
2003). 
 

 
Bild 1. Första personvagnen från Volvo 1927 (VLU, 2003) 

 

 
Figur 1. Företagsgrupp AB Volvo (VLU, 2003) 

 
Volvo Lastvagnar AB utgör en del av AB Volvo och säljer lastbilar och totala 
tranportlösningar. Företaget har nio egna sammanställningsfabriker globalt samt 
slutmontering av lastbilar i åtta lokalt ägda fabriker. Volvos lastbilar säljs och får 
service i över 100 länder genom återförsäljare med totalt 1 450 verkstäder. Av 
försäljningen är mer än 90 procent tunga lastbilar över 60 tons totalvikt. Volvo 
Lastvagnar Sverige AB svarar för den svenska marknaden i samarbete med 29 
återförsäljarföretag och 110 verkstäder över hela landet. Företagets policy är att 
erbjuda helhetslösningar av produkter och tillhörande tjänster som uppfyller högt 
ställda krav på kvalitet, säkerhet och miljö. Kunden erbjuds högsta möjliga 
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förarproduktivitet och fordonstillgänglighet till lägsta möjliga kostnad per kilometer 
(VLU, 2003). 
 
 

2.1 Volvo Lastvagnar AB, Umeå 
 
Företaget grundades av Gösta Nyström 1929 och från början byggdes alla förarhytter i 
trä men i mitten av 30-talet började man lägga en tunn plåt på hytterna. Den 1 
september 1964 köpte AB Volvo Nyströms hyttfabrik i Umeå, och döpte om företaget 
till Volvo Umeverken. Då fanns 375 anställda vid företaget och produktionsvolymen 
låg runt 7500 hytter per år. Tack vare Volvo fick Umeå-företaget ett enormt uppsving. 
Volvo bidrog med både kunskap och ekonomiska resurser. Idag finns 2300 anställda 
på Volvo Lastvagnar AB Umeå, VLU (se bild 2), och företaget tillverkar förarhytter 
till Volvos olika lastvagnsmodeller FH, FM och FL samt vissa specialhytter. Kunder 
är i huvudsak monteringsfabriken i Gent, Belgien och Tuve, Sverige, men även 
mindre monteringsfabriker i bland annat Asien och Afrika. Hyttfabrikens 
organisationsmodell är i form av en matris med en produktionsprocess och ett antal 
stödjande processer. 
 

 
Bild 2. Volvo Lastvagnar AB Umeå (VLU, 2003) 

 
Produktionsprocessen består av plåtpressning, detaljtillverkning, hyttsammansättning, 
ytbehandling och montering av inredning. De stödjande processerna består av logistik, 
teknik, personal och ekonomi och deras uppgift är att vara ett stöd till de olika 
driftområdena. VLU har en total tillverkningskapacitet på över 50 000 hytter per år 
och bedömer att efterfrågan kommer att öka inom de närmaste åren. För att klara 
denna produktionsökning kommer det bland annat investeras i ett nytt 
lackeringssystem till måleriet (VLU, 2003). 
 
 

2.2 Produkt 
 
Det tillverkas tre olika hyttmodeller i Umeå där alla modeller har en variantflora av 
storlekar (se figur 2 och bild 3). Dessutom går det att beställa specialmodeller av 



             Presentation av företag och produkt 

 

 

13 
 
 Volvo Lastvagnar AB, Umeå 

standardhytterna som till exempel brandbilshytter. Andra exempel på specialhytter är 
kylhytter med urtag för kylaggregat, biltransporthytter med sänkt tak, förlängda hytter 
och korta hytter med mera. 

 
Figur 2. Hyttmodeller som tillverkas på VLU (Ej NL) (VLU, 2003) 

 
1996 introducerades nya Volvo FH-modellerna med lågt golv, bland annat 
volymhytten Globetrotter XL (se bild 4), och 1998 kom FM med de nya modellerna 7, 
10 och 12. I hyttfabriken investerades ca 500 miljoner kronor i samband med 
introduktionen av de nya FM-hytterna. En normal hytt innehåller ca 700 olika 
inredningsdetaljer, som till exempel stolar, ratt, värmepaket, instrumentbräda, 
gardiner med mera. Varje hytt är unik och har sin egen uppsättning inredningsdetaljer 
helt enligt kundens egna önskemål. För att underlätta monteringen har Volvo 
utvecklat ett system av standardiserade komponenter med utgångspunkt från FH- och 
FM-serien. Meningen är att dessa komponenter ska passa i flera modeller anpassade 
för olika marknader (VLU, 2003). 
 
 

  
Bild 3. Olika hyttmodeller (VLU, 2003) Bild 4. En FH L2H3 som åker över nya 

Kolbäcksbron i Umeå (Volvo Trucks, 2003) 
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2.2.1 Hytt och instrumentbräda 
 
Frontpartiet på hytten och nästan hela instrumentbrädan har varit i fokus under i stort 
sett hela examensarbetet. Många av de ingående delarna nämns ofta i rapporten och 
för att det ska vara enkelt att följa med presenteras dessa här. 
 
Hytt FH 

 
1. Mellanbräda 
2. Instrumentbräda 
3. A-stolpe 
4. Motortunnel 
5. Toppram 

6. Rattjustering 
7. Pedalplatta 
8. Vindrutebalk 
9. Stötdämparfäste
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Instrumentbräda 

 
 

1. El-central 
2. Tryckgivarkontakter 
3. Anslutningsplåt 
4. Display färddator, GPS m.m. 

5. Infästningspunkt passagerarsida 
6. Hål för bashögtalare 
7. Hål för diskanthögtalare 
8. Infästning rattjustering 
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3 Metod och genomförande 
 
Det finns många olika tillvägagångssätt för att utforma nya produktionssystem. Vi har 
arbetat utefter en generell ram för systemdesign som föreslås av Wu (1994) och är 
hämtad från Säfstens bok. Modellen baseras på en generell problemlösningscykel där 
arbetet utförs i olika steg med utvärdering längs vägen (se figur 3). Denna 
arbetsmetod erbjuder möjlighet att backa tillbaka och göra om ett eller flera steg innan 
arbetet är helt färdigt (Säfsten, 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Generell ram för systemdesign (Säfsten, 2002) 

 
Det finns två huvudansatser när ett nytt system ska designas. Det första 
tillvägagångssättet baseras på att modifiera ett befintligt system så att de nya kraven 
uppnås. Det andra sättet går ut på att sätta upp krav och sedan utveckla ett system som 
uppnår dessa. Denna process sker helt utan hänsyn till tidigare system och resultatet 
blir ett nytt system som ersätter det gamla, vilket sällan accepteras på grund av stora 
ekonomiska kostnader. Ramen för systemdesign som Wu (1994) utformat kombinerar 
dessa två huvudspår och hänsyn tas till den befintliga situationen innan krav för det 
nya systemet sätts upp (Säfsten, 2002). 

Problem 

Nulägesanalys Sätta upp krav 

Grova konceptlösningar 

Utvärdering av koncept 

Detaljutformning 

Utvärdering av koncept 

Lösning 

Beslut 

Beslut 
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Problem 
För att få förståelse för problematiken ägnades två veckor åt monteringsarbete på 
fabriken. Tre dagar vid montering av instrumentbrädor och återstående tid på 
kortflöden i fabriken där inmontering av instrumentbrädor i hytt sker. Detta för att få 
en känsla av de ingående delarna och hur eventuella förändringar påverkar 
monteringsprocessen. Det fanns fortfarande många frågetecken efter denna praktiktid 
och problemförståelsen fortsatte parallellt med faktainsamlingen som tog vid. Fakta 
om i-bräda och montering i form av monteringsinstruktioner, ritningar, volymer, 
toleranser med mera sammanställdes för att snabbt kunna hitta information i det 
fortsatta arbetet. En komplett lastvagnshytt från CatiaV5 importerades till IGRIP för 
att kunna användas i simulerings- och visualiseringssyfte. Största delen av 
faktainsamlingen skedde genom samtal med tekniker och montörer. En tidplan 
gjordes för att behålla fokus på de väsentliga delarna och denna följdes noga under 
hela arbetet (se Bilaga 1). 
 
Nulägesanalys 
Det finns inte något befintligt system för automatisk inmontering av i-bräda vilket 
betyder att nulägesanalysen blir begränsad till hur dagens manuella system fungerar. 
Detta studerades och lärdomar drogs av bland annat lyfthjälpmedel och hur 
montörerna går tillväga vid inmontering av i-bräda. För att se hur det kan gå till vid 
automatisk inmontering gjordes ett studiebesök på Volvo Personvagnar i Torslanda. 
 
Sätta upp krav 
Ett av de viktigaste momenten är att formulera tydliga krav för systemet. Detta gör att 
det finns riktlinjer att följa under projektets gång och något att sträva mot. Kraven på 
det automatiska monteringssystemet specificerades tillsammans med handledaren på 
VLU för att få den korrekt och väl förankrad i företaget. Det viktigaste kravet var att 
det automatiska systemet skulle klara av att hämta dagens instrumentbräda och lyfta 
in den i hytt med en tidsåtgång på maximalt tre minuter. Inga ekonomiska krav sattes 
upp. Även avgränsningar gjordes i detta skede för att projektet inte skulle bli för 
omfattande. Utan dessa är det lätt att beröra många frågor ytligt och inte undersöka de 
valda delarna på djupet. En projektplan med tillhörande tidplan utformades slutligen 
som godkändes av både LTU och VLU för fortsatt arbete. 
 
Grova konceptlösningar 
Nästa steg var att ta fram grova konceptlösningar på ett automatiserat 
monteringssystem. I det här stadiet började en grov utformning av alla ingående delar 
i den tänkta robotcellen. Förslag på omkonstruktion av kablage och anslutningar för 
att möjliggöra robotmontering togs fram så som eventuell utformning av gripdon och 
vändfixtur.  
 
Utvärdering av koncept 
Ett diskussionsunderlag sammanställdes för att kunna utvärdera konceptlösningen. 
Denna visades för personal med kunskap inom de olika områdena och värdefulla 
synpunkter togs emot. Bland annat har personal med stor erfarenhet av robotceller på 
hyttsammansättningen varit delaktiga i diskussionen samt Roland Hansson på Robot 
Center Norr AB. 
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Beslut 
För att verifiera beslutet om vilka förslag som skulle gälla i det fortsatta arbetet hölls 
en konceptredovisning för teknikerna och teknikchefen på monteringsavdelningen. En 
diskussion kring de valda förslagen hölls med möjligheten att gå bakåt i arbetet och 
göra om ett eller flera steg för att så småningom presentera nya konceptförslag. Detta 
blev dock inte nödvändigt då samtliga ansåg att de valda förslagen var bra och värda 
att gå vidare med i nästa steg.  
 
Under detta skede av projektet började funderingar växa fram om det verkligen är 
ekonomiskt försvarbart att montera in i-brädan med hjälp av en robot. För att 
möjliggöra automatisering krävs omkonstruktion av kablage och anslutningar vilket 
leder till en högre tillverkningskostnad av i-bräda samt att monteringstiden ökar på 
grund av trånga utrymmen vid nya anslutningspunkter. Dessutom försämras 
arbetsergonomin då montering av anslutningar idag sker i bra höjd för montörerna 
men efter omkonstruktion skulle ske under i-brädan. Tankar på alternativa 
monteringsmetoder resulterade i att examensarbetet tog en vändning och beslut togs 
om att presentera två förslag. Det första behandlar automatiserad inmontering av i-
bräda och är en fortsättning av det påbörjade arbetet. Det andra förslaget är ett 
manuellt system som är anpassat till det nya produktionsupplägget, där 
omkonstruktioner inte behöver göras, vilket således blir mindre kostsamt att 
implementera. Arbetet med detta förslag tar några steg tillbaka i ramen för 
systemdesign och påbörjas med att sätta upp krav för monteringssystemet.  
 
Detaljutformning  
Konceptlösningarna studerades noga och dessa vidareutvecklades både med hjälp av 
brainstorming och vissa datorprogram för att nå till detaljnivå. Ett besök gjordes i 
Luleå där gripdon och vändfixtur ritades i modelleringsprogrammet I-DEAS. 
Anledningen till att 3D-modellerna inte ritades i CatiaV5 som finns på Volvo 
Lastvagnar var att vi inte hade någon erfarenhet av programmet jämfört med I-DEAS 
som använts flitigt under studietiden vid LTU. Väl tillbaka hos VLU importerades 
dessa modeller till IGRIP. I detta visualiseringsprogram byggdes den tänkta 
robotcellen och datormiljön förenklade detaljutformningen av de övriga delarna som 
ingår i cellen.  
 
Utvärdering av koncept/Beslut 
Samtidigt som detaljutformningen ägde rum utvärderades lösningarna och 
småjusteringar gjordes kontinuerligt. Bland annat syntes tydligt i IGRIP att 
vändfixturen och gripdonet måste ändras lite för att inte roboten ska slå i skyddsgallret 
som är monterat ovanför fixturen. Även under denna utvärderingsfas kontaktades 
nyckelpersoner inom olika områden som fick tycka till och vara med och påverka de 
slutgiltiga förslagen. För att till exempel bestämma vilken typ av sugkopp som skulle 
sitta på gripdonet lämnades en provbit från i-brädan till PIAB och Avac 
Vakuumteknik AB. De rekommenderade vilka typer och system som de anser mest 
lämpade för denna uppgift med en ytstruktur som inte är så fördelaktig. Beslut 
fattades under arbetets gång om vilka förslag som skulle vara en del av den lösning 
som presenteras senare i denna rapport. 
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Lösning 
Den färdiga lösningen innefattar två monteringsförslag där nödvändiga 
produktförändringar tas upp som krävs för automatiserad inmontering av i-bräda. 
Dessutom presenteras några förslag till framtidens lastvagnar som kan vara 
användbara under utvecklingsarbetet. Monteringsförslagen består av ett automatiskt- 
och två manuella system. Det automatiska systemet har varit i fokus under största 
delen av examensarbetet och förslaget som presenteras är på detaljnivå så att det 
enkelt ska vara möjligt att göra konstruktionsritningar och sedan bygga upp 
robotcellen i verkligheten. Tidigt under projektet gjordes det klart att denna 
automatiska station inte kommer att införas under första skedet när monteringen byter 
produktionsupplägg från kortflöde till line. Detta då man förutspår att mycket tid och 
resurser kommer att gå åt till att få linen att fungera tillfredsställande och en ny 
robotstation skulle innebära ännu en möjlig felkälla. Mycket av osäkerheten grundar 
sig på att det inte finns någon erfarenhet av automatisk montering och robothantering 
på den här delen av VLU men givetvis också för att i-brädan är svår att hantera 
automatiskt.  
 
 

3.1 Informationsinsamling 
 
Både primär och sekundär data har använts för att hitta den information som behövdes 
i denna förstudie. Primär data samlas för första gången och för ett specifikt syfte och 
har skett genom kontakter på VLU, besök på andra företag, automatiseringsmässa i 
Göteborg samt via telefonsamtal. Oftast ville vi få ingående information om specifika 
automatiseringslösningar som skulle kunna användas i vårt system men ibland var det 
även viktigt att få hjälp med den övergripande funktionen. På automatiseringsmässan 
Scanautomatic fanns den information vi efterfrågade, till exempel verktygsväxlare 
och positioneringssystem, och detta besök besparade mycket tid. Sekundär data 
innebär att en annan person har tagit fram informationen till ett annat syfte (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul, 1997). I denna studie har sekundära data hämtats från hemsidor 
på Internet samt att en avhandling använts som behandlar hur det är att arbeta som 
montör på VLU. Litteraturen som vi använt består av mestadels böcker men även 
några produktkataloger. Böcker söktes med hjälp av universitetets sökmotor Lucia 
och den nationella bibliotekskatalogen Libris.  
 
 

3.2 Validitet 
 
Validitet innebär i stora drag att data och metoder är ”riktiga” (Denscombe, 1998). Då 
det är svårt att veta hur de presenterade lösningarna kommer att fungera i verkligheten 
har hjälp tagits av kunnig personal på Volvo Lastvagnar AB och RCN AB. Bland 
annat har Jan-Åke Hedlund och Roland Hansson, som båda är specialister inom 
automatisering, granskat olika delar av lösningsförslagen under arbetets gång samt 
varit delaktiga i vissa lösningar vilket ökar avhandlingens validitet. 
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4 Teori 
 
Teorikapitlet inleds med en historisk inblick för automatiska system. Sedan beskrivs 
automatisk och manuell montering, för- och nackdelar med automatisering samt 
utvecklingstrender. Eftersom inga automatiska system finns på monteringen är det 
viktigt att betona säkerheten, om system av det här slaget ska införas, vilket avslutar 
detta kapitel. 
 
 

4.1 Automatiseringshistoria 
 
De första nedskrivna tankarna och funderingarna kring automatisering hittar man 
1496 bland Leonardo da Vincis verk där planer finns för ett automatiskt sågverk och 
en automatisk filhuggningsmaskin. 1886 presenterade amerikanen Herman Hollerith 
en hålkortsmaskin som skulle innebära mycket för automatiseringen. Denna användes 
vid folkräkningar och sparade åratal av folkräkningstid och hans banbrytande 
uppfinning lade grunden till dataföretaget IBM. De automatiserade maskinerna 
förbättrades hela tiden och runt 50-talet kunde en maskin styras av en automatiserad 
kontrollenhet. Den första robotprototypen stod färdig 1961 och var utvecklad av 
företaget Unimation. Genombrottet för industrirobotar kom 1964 då General Motors 
lade en order på 66 stycken Unimate robotar till den nya bilfabriken i Ohio. Under 
1980-talet inriktade sig robotutvecklingen främst mot montering, och då framförallt 
inom bilindustrin. Senare integrerades telekommunikation i produktionen och det var 
nu möjligt att ha globala tillverkningsnätverk. 1998 fanns cirka 300 000 robotar i drift 
runt om i världen varav hälften i Japan som alltid legat långt fram i robotutvecklingen. 
(Westerlund, 2000). 
 
 

4.2 Automatisk och manuell montering 
 
Begreppen automatisk och manuell montering kan ibland gå isär och det finns inga 
entydiga gränser mellan de olika systemkategorierna. Till exempel behöver även 
automatiserade system personlig assistans i form av installering, underhåll och 
materialpåfyllning (Björkman 1990). Författarna definierar manuella system som 
system med övervägande del manuellt arbete och automatiska system som system 
med övervägande del automatiserade arbetsmoment. 
 
Många av dagens produkter är i grunden konstruerade för att monteras manuellt. Man 
har alltså inte tagit hänsyn till enkel hantering och montering av produkten utan det är 
estetisk form eller annat som varit i fokus. För dessa produkter är ofta människan 
mycket bättre än robotar då den mänskliga förmågan att anpassa sig till alla tänkbara 
monteringssituationer möjliggör montering av komplicerade detaljer. 
Anpassningsförmågan kommer från det komplexa styrsystem som hjärnan utgör och 
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en stor mängd frihetsgrader i de ”mekaniska manipulatorer”, då främst i armar och 
händer, som finns hos oss. Att införa dyr automatisk utrustning som klarar av att 
kopiera människans sinnen är både svårt och dyrt (Williams, 1994)  
 
När takttiden är kort och arbetet väldigt repetitivt bör manuella operationer undvikas. 
Repetitiva uppgifter passar utmärkt för robotar men inte för människor. 
Arbetsmoment av den typen är en fördel vid automation då utrustningens utformning 
ofta blir enklare än om ett flertal operationer ska integreras. Det handlar om att 
förbättra den manuella arbetsmiljön genom eliminering av olika typer av 
monteringsoperationer och detta är ett starkt skäl till automatisering. En annan positiv 
aspekt är en jämnare nivå på kvaliteten då modern automatiseringsutrustning normalt 
sett har högre repeterbarhet och uthållighet än en människa. Införande av automatiska 
system gör att produktionsanläggningen utnyttjas bättre. Det ger även säkrare 
arbetsförhållanden då robotar utför moment i produktionen som kan vara skadliga för 
människan, som till exempel operationer med klämrisk eller lackering med giftiga 
färger (Montering, 1998).  
 
En negativ effekt med automatisering kan vara att människan underordnas maskinen, 
arbetsinnehållet utarmas och kunskaper läggs i programvara och påfyllnad av 
automatiska system istället. Denna utveckling kan dock också vara positiv om det blir 
så att de monotona arbetsmomenten försvinner och att möjligheten ges för montörer 
att bli delaktiga i till exempel materialinköp och utvecklingsarbete (Sveriges 
rationaliseringsförbund, 1984)  
 
 

4.3 Utvecklingstrender 
 
Under 80-talet trodde många att helautomatiserade fabriker skulle vara det vinnande 
konceptet inom en snar framtid. En av huvudanledningarna till detta var ett den 
mänskliga felfaktorn skulle kunna elimineras från produktionen och på så sätt öka 
produktiviteten. Med facit i hand ser vi att fabriker idag inte är uppbyggda så, med 
några få undantag, och att människor behövs i tillverkningsprocessen. Dock kommer 
framtidens produktionssystem antagligen ha en hög automatiseringsgrad med kravet 
att vara väldigt flexibelt (Shell & Hall, 2000). Detta då trenden är en större 
variantflora på produkter för att svara mot marknadskraven. Det blir alltså viktigt att 
skapa en flexibel utrustning som snabbt kan ställas om för att tillverka de produkter 
som förväntas kunna produceras under utrustningens livslängd. I denna utveckling 
ställs stora krav på industrirobotar vid produktion med täta produktbyten, korta 
ställtider och delvis obemannad produktion. Om de teknologiska framstegen fortsätter 
i samma takt som idag kommer framtiden antagligen att visa upp väsentligt större 
möjligheter i form av bland annat kunskapsbaserade system. För att få förståelse om 
hur tillverkningen kommer att förändras gäller det att studera kundens behov. Detta då 
företagen baserar sin framgång på hur exakt de lyckats identifiera och tillgodose 
kundens behov. Det i sin tur berättar för oss hur möjliga automatiska system kommer 
att se ut i framtiden (Bolmsjö, 1992). 
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4.4 Säkerhet 
 
Innan ett automatiskt system driftsätts är det viktigt att säkerheten mot personskador 
är åtgärdat. Vanligtvis brukar man inhägna de rörliga momenten med staket och där 
öppningar finns monteras mekaniska gränslägesbrytare eller optiska sensorer som ska 
stoppa arbetet vid tillträde. En annan variant är att placera trampmattor på de områden 
som inte får beträdas. Förutom säkerhetsutrustning måste personalen utbildas vilket är 
minst lika viktigt. Utredningar visar att nästan alla olyckor i produktionssystem 
innehållande robotar inträffar vid programmering och service. Det är under dessa 
operationer som säkerhetsutrustningen är urkopplad. Det är därför väsentligt att 
personalen verkligen förstår hur systemet fungerar och är medveten om de risker som 
alltid finns i automatiska system om man åsidosätter säkerheten. För att dessa 
säkerhetssystem ska användas fullt ut är det viktigt att de fungerar på ett smidigt sätt 
och inte utgör olägenheter för operatörerna. Det innebär att det ska vara enkelt att 
starta systemet igen efter stopp utan tidsödande procedurer. Om detta inte är fallet kan 
följden bli att operatörerna kopplar bort säkerhetsutrustningen och utsätter sig själv 
och andra för fara. Det är bra om personal som ska ta hand om det automatiska 
systemet efter installation och drifttagande är med från början och lär sig utrustningen. 
De får då en bra grundkännedom av systemet och lär sig hur man arbetar med 
förbättring av funktion och driftsäkerhet som är viktiga punkter i inledningsskedet 
(Bolmsjö, 1992). 
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5 Nulägesbeskrivning 
 
Vid monteringen förmonteras vissa komponenter som till exempel instrumentbrädor 
och pedalplattor. Själva förarhytten inreds i så kallade för- och kortflöden. Varje 
kortflöde består av arbetslag om 11-13 personer, som själva ansvarar för bland annat 
kvalitet, volym och materialhantering. För att få insikt i hur montörerna upplever 
arbetet på VLU har en avhandling från Umeå universitet granskats. Slutligen i detta 
kapitel beskrivs inmontering av instrumentbräda idag. 
 
 

5.1 Montering idag  
 
Idag sker montering genom att en hytt hämtas ut från en buffert, BU3, som är belägen 
mellan måleriet och monteringen.  Hytten placeras med tillhörande transportunderrede 
på en hyttkärra som gör det möjligt att flytta hytten manuellt samt att en individuell 
monteringsinstruktion skrivs ut och bifogas. Efter detta körs hytten till en 
monteringsdocka för att montera golv, väggar och tak. Denna station kallas förflöde 
och en ergolift används för att underlätta montering i tak genom att vända hytten upp 
och ner. Även montering av inredning på dörrar sker här. Sammanlagt finns det drygt 
10 förflöden där arbete sker parallellt.  
 
Efter montering på förflöde transporteras hytten vidare av en operatör med en driven 
mopedtruck till ett kortflöde som består av sex stationer och en buffertplats. På varje 
station arbetar två montörer enligt monteringsinstruktioner i ungefär 45 minuter. Efter 
detta dras hytten vidare till nästa station på kortflödet. När hytten har passerat fem av 
sex stationer är den färdigmonterad och på det sista stället genomförs kontroll och 
justering.  
 
Montering av i-bräda och pedalplatta utförs på ett separat plan beläget ovanför den 
stora monteringshallen. Där sker komplett montering i dockor efter att materialet har 
hämtats av montör på undervåningen. På varje station finns en docka för i-brädan och 
några mindre fixturer som hjälpmedel samt förbrukningsartiklar. Montörerna brukar 
turas om att montera i-bräda och pedalplatta för att få variation i arbetet. När detta har 
genomförts testas i-brädan vid en teststation så att inga felaktiga i-brädor levereras. 
Färdigmonterade i-brädor placeras i en buffert innan de hämtas av montör från 
kortflöde. 
 
 

5.2 Montering i framtiden  
 
De förflöden som beskrivs i föregående stycke kommer att finnas kvar när 
monteringshallen byggs om på VLU under sommaren 2004. Däremot kommer alla 
kortflöden bytas ut mot en huvudline som möjliggör en ökad automationsgrad i 
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framtiden. Omstruktureringen är ett verktyg för att öka produktiviteten genom att 
bland annat effektivisera materialflödet och förbättra den manuella 
materialhanteringen. En annan anledning till omställningen är strävan att göra 
arbetstakten jämnare för montörerna vilket förhoppningsvis främjar den idag dåliga 
ålders- och könsfördelningen. Även arbetsuppgifterna kan komma att ändras något för 
dem som är intresserade tack vare att monteringen blir mer effektiv. Till exempel 
kanske arbetslag själva kan beställa material till deras segment på linen samt delta i 
utvecklingsarbete. Volvo Lastvagnar i Umeå strävar mot att även fortsättningsvis vara 
en attraktiv arbetsgivare och framtidsvisionen nedan speglar detta väl. 
 
En rullande vision  
 
En besökare från framtiden lämnade följande beskrivning efter sitt besök på Volvo 
Lastvagnar i Umeå: 
 
 
“The operations I saw were geared in every way to meet the customers demand and wishes. 

Everyone I met was eager to help me in any way they could. There was a mixture of both men and 

woman of all ages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
New goals for the team were being discussed by the boss and his staff at a meeting I attended. 

Everyone had their say and each opinion was noted in mutual respect. It seemed like everyone was 

updated regarding the demands made by customers. Strange, I’ve never seen anything like it. And I 

got the impression that nobody seemed to be rushing about, although everything was highly efficient. 

 

Another thing that I noticed was, that it seemed like everyone knew everything there was to know 

and that they all cared – not just about their own work, but also about the company as a whole “ 
 

Figur 4. Framtidsvision (Volvo Lastvagnar AB, 2002) 

 

 

5.3 Att arbeta som montör på VLU  
 
För att öka förståelsen för hur det är att jobba på monteringen har två studenter från 
Umeå universitets psykologprogram, i samarbete med VLU, gjort en utredning om 
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detta. Denna ökade förståelse ska förhoppningsvis leda till bättre förhållanden för 
montörerna samt minska personalomsättningen och öka effektiviteten. Nedan 
sammanfattas några av slutsatserna. 
 
Många som söker arbete på VLU gör det för att de känner någon som jobbar där och 
tycker att det är ett tryggt alternativ. Man söker jobb på Volvo i allmänhet, inte 
specifikt på monteringen. Lönen är givetvis också en viktig del och det motiverar till 
valet av VLU. (Pejok & Tafvelin, 2001) 
 
Om monteringen ska vara bra och effektiv är det av allra största vikt att man för en 
kontinuerlig dialog med montörerna. Det är de som ofta upplever sina jobb som tunga 
och stressiga. Dessutom finns många bra förslag för att förbättra monteringen att ta 
del av för den som vill lyssna. Att känna sig delaktig i arbetet är något som är väldigt 
viktigt för att man skall trivas på sin arbetsplats och att man känner att 
arbetsuppgifterna är stimulerande. De flesta som slutar från monteringen gör det för 
att det inte är tillräckligt stimulerande, tempot är för högt eller för att det är tungt 
fysiskt. Vidare visar avhandlingen att de flesta från internrekryteringen kommer till 
monteringen från måleriet. (Pejok & Tafvelin, 2001) 
 
För att åstadkomma mer målstyrda kortflöden och för att de anställda ska få ta del av 
de fördelar och den behovstillfredsställelse denna typ av arbetsorganisation medför 
måste vissa åtgärder vidtas. Förslag är att få ner arbetstempot och minska tävlandet 
mellan arbetsgrupperna. Några åtgärder för att minska detta kan vara att blanda 
åldrarna och att premiera de grupper som arbetar i ett jämnare tempo (Pejok & 
Tafvelin, 2001). 
 
 

5.4 Inmontering av instrumentbräda idag 
 
På kortflödets station tre sker inmontering av instrumentbräda idag. En av montörerna 
använder sig av ett enkelt lyfthjälpmedel för att transportera i-brädan från rullvagn (se 
bild 5a) till hytt. Den greppas på plasten ovanför elcentralen (se bild 5b) och montören 
själv låser fast greppanordningen. Lyftanordningen är en vanlig kättingtelfer med 
tillhörande styrdosa som är fäst i ett traverssystem i taket. Den andre montören tar 
emot i-brädan inne i hytten och den sänks ner till önskat läge för att det ska gå lätt att 
göra vissa anslutningar. Detta brukar ofta vara några decimeter ovanför dess 
slutgiltiga position. Några av anslutningarna måste ske i detta läge för att det ska vara 
möjligt att komma åt men även andra kontakter brukar kopplas innan i-brädan sänks 
ner tack vare bättre utrymme. När i-brädan är på plats skruvas den först fast i 
mellanväggen och sedan på toppramen och vid rattjusteringen (se bild 5c). Totalt fästs 
elva stycken skruvar av tre olika varianter. Det sista momentet är att ansluta alla 
resterande kontakter.  
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Bild 5a, b, c. Inmontering av i-bräda från rullvagn till hytt  

 
 
5.4.1 Anslutningar 
 
Anslutningar som måste göras innan sista nedsänkningen är antenn till radio, SRS-
enhet, tryckgivarkontakt och några kontakter som bara finns på högerstyrda modeller. 
Dessutom förs ett genomföringsraster in bakom wiren till rattjusteringen. Utöver detta 
ansluts ofta till exempel kablage till pedalerna i detta läge. Det är dock fördelaktigt att 
vänta med detta så att risken minimeras för att de dras isär. Alla dessa anslutningar 
som görs innan i-brädan är på plats måste flyttas för att det ska vara möjligt att 
automatisera inmonteringen. Dessa förändringar försvårar vissa moment medan vissa 
blir enklare. 
 
 
5.4.2 Styrningar 
 
För att det ska vara enkelt att positionera i-brädan finns några styrningar till hjälp. En 
styrpigg (se bild 6) är svetsad i toppramen och dess motpart, i form av en krok (se bild 
7), är monterad på i-brädans undersida. På styrpiggen finns ett excentriskt ytterhölje 
som kan rotera och meningen är att detta ska ske när kroken är på väg in. Dock har 
höljet inte tillräckligt stor diameter för att låsa sig själv samt att det är sällan den 
roterar vilket är något som kanske borde justeras. 
 

   
Bild 6. Styrpigg på toppram   Bild 7. Krok på i-bräda 

 
Styrpiggen och kroken underlättar inmontering genom att det ger en viss styrning i 
höjdled när i-brädan skjuts in mot mellanbrädan. På i-brädans passagerarsida finns en 
plaststyrning som går in i ett fyrkantigt hål i mellanbrädan. Denna styr i-brädan grovt i 
två led och gör så att skruvhålet bredvid är lätt att hitta.  
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6 Lösningsförslag automatiskt system 
 
I detta kapitel presenteras lösningar som verkar rimliga och som diskuterats med 
kunniga personer inom de olika områdena. Ibland presenteras flera förslag och då 
detta är fallet avslutas stycket med rekommendation från författarna. Det behövs 
många nya investeringar för att lösningsförslaget ska gå att genomföra och i Bilaga 2 
finns information om bland annat pris för dessa artiklar. 
 
 

6.1 Utformning av robotcell 
 
I denna station sker automatisk inmontering av i-bräda i hytt. När layouten gjordes var 
platsåtgång och robottid några av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till. Detta 
resulterade i en kompakt och effektiv robotcell. Bilden nedan visar en layout av denna 
robotcell och de olika ingående delarna (se figur 5).  
 

 
Figur 5. Layout robotcell 

 
1. Monteringsline 
2. Styrskena 
3. Stopp 
4. Transportunderrede 
5. ABB IRB 6600 

6. Vändfixtur 
7. Gripdon 
8. Gripdonsställ 
9. Styrskåp 
10. Ljusbom 
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6.1.1 Arbetsgång 
 
Den automatiska inmonteringen börjar med att en operatör placerar en i-bräda i 
vändfixturen. Efter att operatören givit klartecken väntar vändfixturen på signal och 
vrids sedan automatiskt 180 grader. I-brädan hämtas ur vändfixturen av roboten och 
lyfts till en bestämd position ovanför linen (se figur 6). Hytten grovpositioneras på 
väg in till robotcellen av skenor som styr transportunderredet i sidled och stoppas 
sedan av två rörliga klaffar. När hytten står stilla lyfter roboten in i-brädan den sista 
biten och positionerar den med två lasergivare. Efter att i-brädan är på plats skruvas 
den fast automatiskt med skruvdragare som, liksom lasergivarna, är monterade på 
gripdonet. I detta alternativ skruvar montörer fast nio av elva skruvar vilket både är 
säkrare och går snabbare än om roboten ska byta gripdon och skruva de resterande. 
Nedan följer den arbetsgång som robotcellen har. 
 

1. Operatör placerar i-bräda i vändfixtur 
2. Vändfixtur vrider in i-bräda 
3. Robot hämtar i-bräda från fixtur 
4. Vändfixtur vrids tillbaka  
5. Robot lyfter i-bräda till line och inväntar hytt 
6. Hytt grovpositioneras mot skenor på line 
7. Robot mäter in hytt med lasergivare  
8. Robot för in i-bräda till dess slutposition 
9. Skruva fast i-bräda med skruvdragare på gripdon 
10. Robot återvänder till grundposition och väljer gripdon 
11. Hytt lämnar cell 

 

     
Figur 6. Greppning av i-bräda, lyft och inmontering 

 
För att veta att rätt i-bräda monteras kan cellen utrustas med ett streckkodssystem. Till 
exempel kan roboten få information om vilken hytt som kommer på linen och vilken 
i-bräda som tillhör denna. På vändfixturen monteras en streckkodsläsare som läser av 
att rätt i-bräda monteras. Om detta stämmer monteras denna, annars varnas 
operatören.  
 
 

6.2 Positionering av hytt 
 
En förutsättning för automatisering är att de objekt som till exempel en robot ska 
arbeta med är positionerade. Det behöver inte betyda att objekten är placerade på 
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samma ställe varje gång men roboten måste veta var de är. Hytten kan positioneras 
med olika metoder och här redogörs för två av dessa. Om toleranserna är tillräckligt 
bra är det ofta eftersträvansvärt att göra detta på ett mekaniskt sätt vilket generellt sett 
håller nere kostnaderna och är relativt enkelt att laga om något går sönder. Den andra 
metoden går ut på att mäta in hytten med hjälp av sensorer. Fördelen med mätsystem 
är att mätobjektet endast behöver positioneras inom ett förutbestämt område och 
oavsett hur objektet sedan står uppnås tillräcklig noggrannhet. Innan hytten stannar i 
det läge där i-brädan ska monteras kommer en grovpositionering ske. Denna ser 
likadan ut för båda positioneringsmetoderna. I dessa förslag kommer hytten med 
frontpartiet först. Om det skulle vara fördelaktigt att rotera den 90 grader vid transport 
på line så innebär det inget problem utan metoderna går att tillämpa med små 
justeringar.  
 

 
Figur 7. Grovpositionering av hytt på transportunderrede 

 
Skenor bredvid linen styr transportunderredet som hytten står på till önskat läge i 
sidled. Linehastigheten minskar och transportunderrede med hytt stannas mot två 
stopp (se figur 7). Toleranserna på de olika transportunderreden som finns samt på 
hytten är tillräckligt bra (se Bilaga 3) för att både det mekaniska och optiska 
positioneringssättet ska gå att tillämpa. 
 
 
6.2.1 Mekanisk positionering 
 
Vid mekanisk positionering skulle det vara fördelaktigt att kunna använda de styrhål 
som finns i underredet. Dessa styrhål är utgångspunkt i de flesta moment när hytten 
svetsas ihop. Tyvärr är hålen täckta av ett transportunderrede som hytten är skruvad i 
och att byta ut dessa 3000 transportunderreden skulle vara väldigt kostsamt. Hytten 
kan givetvis positioneras på andra sätt och ett förslag är att lyfta den i 
stötdämparfästet (se hytt, sidan 14). Visserligen svetsas detta fäste i flera moment, 
vilket ger sämre toleranser, men svetsfixturerna är väldigt bra så spridningen blir liten. 
Mätningar har gjorts med en koordinatmätmaskin för att se om spridningen mellan 
hålet i stötdämparfästet och intressanta hål i mellanbrädan är godkända. Resultatet av 
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de mätningar som tagits del av visar att maximal spridning i x-, y-, och z-led (se 
Bilaga 4) är tillräckligt bra för att lasergivaren skulle träffa referenshålet i 
mellanväggen som har en diameter på 16 mm (se bild 8).  
 

 
Bild 8. Styrhål mellanbräda 

 
Höjden på stötdämparfästet är olika för FH och FM vilket gör att två lyftsystem måste 
konstrueras. Ett förslag är att montera två pneumatiska cylindrar på varandra vilket 
ger två exakta höjder. Till dessa måste det finnas styrningar som tar upp krafter i 
sidled för att inte överbelasta cylindrarna. För att träffa hålen i stötdämparfästet 
används koniska styrpiggar där bara den ena är exakt styrande så att inte självlåsning 
uppstår. Det räcker med att lyfta hytt med transportunderrede ca 10 millimeter i 
fronten. 
 
 
6.2.2 Optisk positionering 
 
 

   
Bild 9. Lasergivare (Baumerident, 2004)  Figur 8. Positionering av i-bräda i hytt 

 
Efter grovpositionering lyfts i-bräda in i hytt och lasergivare (se bild 9) på gripdonet 
används för att lägesbestämma förarsidan i längsled (x) och passagerarsidan i sid- och 
höjdled (y och z)(se hytt sida 14 för koordinatsystem). På förarsidan används 
mellanbrädans ovandel till att bryta laserstrålen när gripdonet passerar på väg in i 
hytten. Denna mätning är väldigt viktig då i-brädan skruvas ovanifrån. 
Passagerarsidan mäts precis innan styrpiggen på gripdonet ska passas in. Laserstrålen 
riktas mot en teoretisk hålposition på insidan mellanbrädan (se figur 8) och gripdonet 
rör sig först i sidled tills strålen bryts av hålkanten och sedan i höjdled. Efter detta 
beräknar roboten vart centrum på styrhålet är eftersom håldiametern är känd sen 
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tidigare och programmets punkter justeras. Toleranserna mellan detta hål och 
skruvhålen är mycket små då denna plåt görs av ett och samma pressverktyg.  
 
 
6.2.3 Rekommendation 
 
Det är dyrare att tillverka ett lyftsystem än att köpa lasergivare. Noggrannhet blir 
dessutom bättre vid inmätning av hytt med givare än den mekaniska positioneringen 
skulle ge. Toleransavvikelser spelar mindre roll med givare då hytten ändå mäts. Om 
mekanisk positionering skulle användas måste gripdonets styrpigg flytta antingen hytt 
eller gripdon de sista millimetrarna som kommer från avvikelser mellan fjäderfäste 
och styrhål i mellanbräda. Det är tungt att flytta hytten även fast den står på 
kulupphängning eller motsvarande, därför är ett flytande gripdon att föredra. Fördelen 
med givare i detta fall är att det är billigt, noggrannheten blir väldigt bra och det är lätt 
att utöka systemet med fler mätpunkter för att förbättra noggrannheten ytterligare. Om 
man väl har installerat en givare och har kunskap om hur roboten programmeras är det 
enkelt och billigt att använda flera och detta skulle ersätta den mekaniska delen av 
positioneringssystemet.  
 
 

6.3 Vändfixtur 
 
Vändfixturen matas med i-brädor av en operatör och är utformad för att passa både 
vänster- och högerstyrda modeller (se bild 10). Det finns tydliga grov- och 
finstyrningar (se figur 10) så att inte operatören ska behöva passa in i-brädan när den 
sänks ner. Styrningarna är utformade så att slutpositionen i fixturen blir densamma 
varje gång. När i-brädan är positionerad lägger operatören dit de två skruvarna som 
sedan ska användas för att skruva fast i-brädan. 
 

 
Bild 10. Vändfixtur hos Volvo PV 

 
När roboten har hämtat en i-bräda och förflyttat sig ut ur vändfixturens rörelseområde 
får denna en signal att rotera 180 grader så att i-brädan kommer i rätt position i 
robotcellen. Efter detta kan operatören placera en ny i-bräda i fixturen. 
Vridanordningen kan levereras av Expert eller SKF. På vändfixturen finns även 
kabelhållare (se figur 9) där kabelmattorna ska placeras för att kunna greppas av 
gripdonet. Bilden nedan visar de olika ingående delarna på vändfixturen. 
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Figur 9. Vändfixtur Figur 10. Styrningar på vändfixtur 

 
1. Stomme 
2. Vridbord 
3. Grovpositionering 
4. Finpositionering 
5. Kabelhållare 

 
 

6.4 Robot 
 
VLU använder sig i stort sett uteslutande av ABB robotar så valet var enkelt då bra 
avtal finns för inköp och service och användarerfarenhet finns på fabriken. En 
golvmonterad IRB 6600 (se bild 11) skulle med fördel användas till denna robotcell. 
Den finns i flera olika utföranden med olika hanteringsvikter. Efter att 
aktionsområden beaktats valdes en IRB 6600-175/2,8 som klarar av att hantera 175 
kilogram, har en räckvidd på 2,8 meter och väger 1 700 kilogram. Roboten är 6-axlig 
och den övre armen kan fällas bakåt vilket betyder att roboten inte behöver vridas 180 
grader för att göra operationer på motsatt sida. Detta innebär att utrymme lätt kan 
sparas samt en reducering av robottid. Dessutom ökar det möjliga arbetsområdet 
vilket tillsammans med många andra egenskaper gör att roboten ofta används till 
svetsoperationer och materialhantering av olika slag.  
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Bild 11. ABB robot IRB 6600 (Abb, 2003) 

 
En av finesserna med denna robot är att det finns ett inbyggt system för 
serviceinformation, SIS (Service Information System). Systemet loggar rörelser och 
last för att kunna beräkna när service borde ske och vad som då bör bytas. Detta 
förenklar företagets planering och med ”Webware” är det till och med möjligt att via 
Internet följa robotarnas status. Några andra finesser är kollisionsskydd, aktivt 
bromssystem samt en elektronisk stabilisering av den bana som roboten är 
programmerad att röra sig efter. Längst fram på robotfästet ska en verktygsväxlare 
monteras och till den tillhörande verktygsplattor som sitter på de gripdon som 
används. 
 
 

6.5 Gripdon 
 
Det är säkert möjligt att göra ett kombinerat gripdon för både vänster- och 
högermodeller av i-brädan men det blev väldigt många rörliga delar och onödigt 
krångligt. Vikten lades därför på att konstruera separata gripdon för de två olika 
varianterna. För att stabilisera och positionera den mjuka i-brädan krävs flera 
grippunkter och styrningar. Gripdonet är uppbyggt av stålprofiler och på denna ram 
finns ett verktygsfäste, två skruvdragare, rörliga lyftklaffar, sugkopp med tillhörande 
ejektor, styrpinne för att positionera i-bräda vid hämtning. Stålprofilen måste vara 
styv och fästen till de olika delarna på gripdonet bör vara justerbara. Denna borde 
kunna tillverkas av VLU: s egen verkstad. Verktygsfästet är monterat en bit nedanför 
i-brädans masscentrum för att inte robotarmen ska kollidera med hyttaket. 
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 Figur 11. Gripdon Figur 12. Gripdon sidovy 

 
1.  Stomme  6.  Vinklad skruvdragare  
2.  Verktygsplatta  7.  Rak skruvdragare  
3.  Gripklaffar 8.  Pneumatisk cylinder med linjärstyrning 
4.  Sugkopp 9.  Lasergivare 
5.  Styrpinne 10.Kabelhållare 

 
Två pneumatiska cylindrar med linjärstyrning rör skruvdragarna fram och tillbaka för 
att kunna hämta bultar i vändfixturen med hjälp av magnetbits och sedan gå tillbaka 
till ursprungsläget (SMC, 2003). Om detta inte gjordes skulle bultarna ta i 
mellanbrädan vid inmontering. De fästs sedan när i-brädan är på plats och signaler 
skickas från skruvdragarna till en styrcentral som ger klartecken på om 
skruvoperationen gick bra (Begner, 2003). Om det till exempel skulle bli ”gängpaj” så 
uppnås detta moment för tidigt och styrcentralen skickar ett felmeddelande till 
operatör.  
 
I-brädan lyfts i plasten vid elcentralen efter att pneumatiskt styrda klaffar gått isär och 
greppat den. Klaffarna är upphängda på fyra rundstänger för att ta upp lyftkraften (se 
figur 11). En del lyftkraft tas även upp av sugkoppen som är placerad mellan 
elcentralen och högtalarhålen. Denna bidrar även till att stabilisera i-brädan samt 
utgör en extra säkerhet om något skulle hända med klaffarna. På sugkoppen placeras 
en ejektor som är den del av systemet som gör undertrycket så att tillräcklig lyftkraft 
uppnås. Anledningen till att den placeras direkt på sugkoppen är att svarstiden ska bli 
så liten som möjligt samt för att minimera förlusterna (Piab, 2004). 
 
Styrpinnen (se figur 11) som är monterad bredvid sugkoppen går ner i hål för 
diskanthögtalare och positionerar i-bräda innan den greppas. För att positionera i-
bräda i hytt har två lasergivare monterats på varsin sida av gripdonet. På gripdonet 
finns en pneumatisk kabelhållare monterad för att inte slangar och kablage ska vara i 
vägen (se figur 12) och två lösa hållare som fästs på i-brädan. 
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6.6 Gripdonsställ 
 
En golvmonterad pelare med möjlighet att hålla två gripdon, ett som används för 
vänsterstyrda modeller och ett för högerstyrda. Det bör finnas tydliga styrpiggar på 
gripdonsstället och motsvarande styrhål på gripdonet. En givare vid varje 
gripdonshållare monteras för att roboten ska veta att gripdonet är i läge. Detta 
gripdonsställ är placerat framför roboten och bredvid linen vilket gör att det går 
snabbt att byta gripdon. Om platsutrymmet vid linen skulle behövas till annat är det 
enkelt att placera gripdonsstället bakom roboten eftersom övre armen kan fällas rakt 
bak.  
 
 

6.7 Infästningar 
 
De två yttersta fästpunkterna på i-brädan skruvas automatiskt av två skruvdragare som 
är monterade på gripdonet. Skruvar med styrning bör användas till detta. Bortsett från 
dessa två sker skruvning av resterande nio fästelement manuellt. Flytande muttrar är 
monterade på toppramen och dessa borde bytas ut mot något annat enligt montörerna. 
Om dessa lossnar, vilket händer ganska ofta, på en hytt av modell FM är det väldigt 
svårt att montera fast dem igen och detta är tidskrävande. Sex infästningspunkter runt 
rattjusteringen och plåten som skruvas i är väldigt flexibel vilket inte är bra för 
robothantering (se bild 12). Vid anslutningskonsolen sker en skruvoperation i 45 
graders vinkel som tar ganska lång tid då det är väldigt trångt på grund av kabelmattan 
som kommer ut. Ett alternativ är att skippa skruvningen på detta ställe och ersätta med 
en styrpigg och motsvarande krok som är på andra sidan. För att detta ska vara möjligt 
måste skaktester göras. 
 

 
Bild 12. Infästningar på rattjustering 
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6.8 Anslutningar 
 
För att möjliggöra automatiserad inmontering av nuvarande i-bräda krävs en del 
konstruktionsförändringar. Ett antal förslag till varje problem har tagits fram och efter 
diskussion med montörer och tekniker valdes det mest lämpade ut och resultatet syns 
under rubriken ”nytt förslag”. 
 
 
6.8.1 Antenn till radio 
 
Antennkabeln monteras idag manuellt direkt i radion när i-brädan hänger ovanför dess 
slutposition i hytt. Vid automatiserad montering kommer det inte vara möjligt att göra 
anslutningar i detta läge.  
 
Nytt förslag: 
En antennkabel fördras från radion och löper genom i-brädan längs kabelstocken så 
att anslutning sker vid anslutningskonsolen istället. Detta gör att montören kan ansluta 
antenn efter inmontering av i-bräda. Samma antennkabel i hytt kan användas som 
tidigare, både för vänster- och högerstyrda modeller. 
 

• Fördelar 
Snabbare inmontering, mer ergonomiskt, bättre med skarven på ett åtkomligt 
ställe om det inte fungerar 
 

• Nackdelar 
En extra anslutningspunkt kan försämra kvaliteten, tar längre tid att montera i-
brädan 

 
 

6.8.2 Genomföringsraster på förarsida 
 
Ett av de två genomföringsrasterna sitter på i-brädans kabelmatta på förarsidan. 
Montering sker idag genom att genomföringsrastret förs in bakom den wire som 
används för justering av rattinställning. Momentet är krångligt redan idag och blir inte 
lättare efter att i-brädan monterats.  
 
Nytt förslag: 
Högerstyrda hytter monteras utan att föra in genomföringsrastret bakom wiren och det 
är möjligt att tillämpa denna metod även på vänsterstyrda. Det skulle dock vara att 
föredra att använda en något längre wire samt ett buntband som håller in den mot 
mellanbrädan för att ge plats åt kablarna. 
 

• Fördelar  
Möjliggör montering efter att i-bräda monterats. 
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• Nackdelar 
Ett buntbandsfäste måste monteras för att hålla in wiren mot mellanbrädan 
vilket innebär en materialkostnad samt längre monteringstid. 

 
 
6.8.3 Tryckgivarkontakt 
 
Två av kontakterna är placerade på passagerarsidan (S50, S48C eller S64) och en på 
förarsidan (B06, se bild 13). Kontakten på förarsidan måste flyttas och kan placeras 
vid de två andra, eller på annat lämpligt ställe. 
 
Nytt förslag: 
Om ett fäste för alla tre skulle tillverkas kan de två olika varianterna som finns idag 
bytas ut mot ett vilket förenklar materialhanteringen. Det finns även möjlighet att 
placera den tredje tryckgivarkontakten på mellanbrädan innanför värmepaketet. 
Kanske skulle det vara enklare att montera den där då det inte är lika trångt att komma 
åt när kontakterna är placerade på olika ställen. Om den monteras lodrätt på 
mellanväggen är det viktigt att placera den åt rätt håll så att inte vatten rinner in i 
kontakten. 

 
Bild 13. Tryckgivarkontakt 

 
• Fördelar 

Snabbare montering, möjligt med bara ett fäste vilket förenklar 
materialhanteringen. 

 
• Nackdelar 

Längre luftslang, annan dragning av hona i kabelmattan, omkonstruktion av 
vinkelfästet om alla tre ska vara på samma ställe, nuvarande lösning med 
vinkelfästet gör att det är för trångt för att montera en konsol med plats för tre 
stycken givare. 

 
 
6.8.4 Sensor till Airbag 
 
SRS-enheten (se bild 14) sitter mitt på motortunneln och en kontakt (X08) från i-
brädans kabelmatta ansluts till den innan i-brädan sänks ner. Denna enhet är svår att 
flytta då många dyrbara krocktester ligger bakom dess placering. Alla modeller måste 
krocktestas åtskilliga gånger vid en eventuell omplacering då mjukvaran i enheten 
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skiljer sig mellan modellerna på grund av olika stora deformationszoner. En av 
fördelarna med dagens position är att den sitter på samma ställe oavsett om det är en 
vänster- eller högerstyrd hytt. 
 

   
Bild 14. SRS-enhet Bild 15. Extra kontakter på högerstyrda hytter 

 
Nytt förslag: 
Flytta anslutningspunkten utan att öka antalet anslutningar och möjliga felkällor. 
Detta görs enklast genom att köpa SRS-enheten med 0,5 m direktinfäst kablage, så 
kallad ”pigtail”, samt att förlänga kabeln i kabelmattan så att anslutning kan ske när i-
brädan är på plats. Bosch som är leverantör måste dock införskaffa ny testutrustning 
vilket antagligen blir kostsamt. 
 
 
6.8.5 Kontakter som endast gäller högerstyrda modeller 
 
På förarsidan går en kabelmatta av varierande storlek från ”e-boxen” bakom stolen till 
genomföringsrastret i mellanbrädan på båda sidor. På grund av platsbrist i golvet och 
sidorna dras kablarna på förarsidan längs med tunneln och sedan via i-brädan till 
genomföringsrastret med anslutningspunkter snett ovanför tunneln (se bild 15). Dessa 
kontakter (max fyra stycken av CFA-1007, CFB-1007, CFC-1007, CFD-1007, CFE-
1007, CFF-1000 och CFF-1007) är svåra att montera idag då kablarna ofta är korta 
vilket gör det trångt. 
 
Nytt förslag: 
Spår i golvet skulle minska monteringstiden och man skulle slippa dra kablarna via i-
brädan. Om inte dessa spår eller liknande naturliga kabelgångar görs kan anslutningar 
ske efter att i-brädan är på plats om bara kablarna från i-brädan förlängs något. Ett 
annat alternativ är att dra även dessa till passagerarsidan och konsolen där de andra 
ansluts. Det kommer att bli trångt och nya mindre kontaktstycken skulle vara en bra 
lösning. Mer utrymme skulle möjliggöra för många nya tekniska funktioner i hytten. 
 

• Fördelar 
Snabbare montering om kabelspår finns i hytten. 

 
• Nackdelar 

Omöjligt att ansluta dessa om kablarna är lite för korta, dyr konstruktion av 
pressverktyg. 
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6.8.6 Kabel till gaspedal 
 
Kontakten på kabeln till gasreglaget monteras ibland innan i-brädan sänks ner sista 
biten. Denna anslutning går dock att göra när i-brädan är på plats. Kabeln måste sättas 
fast på ett sådant sätt att den inte kommer i kläm vid automatisk montering eller blir 
svår att hitta. 
 
 
6.8.7 Broms- och kopplingskontakter 
 
Dessa monteras med fördel efter att i-brädan sänkts ner för att minimera risken för att 
de dras isär. Kablarna måste sättas upp på något sätt så att de inte kommer i kläm vid 
fastsättning av i-bräda samt att de bör vara enkla att hitta vid montering. Ett alternativ 
är att sätta upp dem med buntband.  
 
 

6.9 Visualisering i IGRIP 
 
IGRIP är ett 3D-simuleringsverktyg som används för att konstruera och bygga upp 
stationer i en datormiljö. Det finns många applikationer i programmet där man till 
exempel kan simulera svetsning, ergonomi och målning. IGRIP innehåller bibliotek 
med virtuella robotar från de flesta tillverkare som kan importeras till egentillverkade 
robotceller och programmeras tillsammans med andra objekt.  
 
Anledningen till att en virtuell robotcell har skapats är för att på ett effektivt och 
tillförlitligt sätt kunna konstruera en så exakt kopia som möjligt av robotcellen i 
verkligheten. På detta sätt får man tidigt i utvecklingen en bra förståelse för vilka 
förslag som är bättre än andra och kan arbeta vidare med dem. När rörelser och 
funktioner testas i programmet får man en inblick i robotcellens logik och en tydlig 
bild av arbetsmomenten. När det gäller cellens volym är det mycket bra att simulera 
detta i ett 3D-program med inlagda rörelsemönster då det är enkelt att flytta något 
som hamnat på fel ställe.  
 
Modellen som skapats har använts för att kunna välja rätt robot och simulera dess 
rörelser. Förslaget som tagits fram kan sändas till företag som ska vara med vid 
uppbyggnad och installation av robotcellen för att de lättare skall kunna planera sitt 
arbete. Arbetet i IGRIP har visat att det även skulle vara möjligt att montera in 
instrumentbrädan genom dörröppningen. 
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7 Kostnadskalkyl automatiskt system 
 

Utifrån den tekniska lösningen av det automatiska systemet kan kostnaderna för 
ingående utrustning ställas upp. Strävan är att specificera kostnadsposterna så noga 
som möjligt. Man kan emellertid inte räkna med att alla poster i kalkylen hittas utan 
får uppskatta eventuella tilläggsposter och reservkapital för att kunna genomföra 
projektet (Bolmsjö, 1992). När stor andel ny teknik används finns en tendens att 
projektets budget överskrids. Detta gäller främst ingenjörsarbeten vid 
systemuppbyggnad, installation och driftsättning. VLU har dock byggt upp liknande 
anläggningar tidigare och om denna kompetens tas tillvara bör det inte vara några 
problem att hålla sig till den uppsatta budgeten. Nedan redovisas kostnadsposterna vid 
uppbyggnad av denna robotcell. I Bilaga 1 (kostnadsposter) är dessa uppdelade på 
detaljnivå och där syns även leverantörer för de olika artiklarna och deras priser. När 
leverantör inte är redovisad har kostnaderna uppskattats av personer på VLU med 
erfarenhet av robotceller och dess uppbyggnad. Frakt tillkommer med ungefär 1,5 % 
på den utrustning som måste transporteras till VLU. 
 
Kostnadsposter         SEK 
Robot   770 000 
Positionering     19 000 
Gripdon   310 000 
Vändfixtur   300 000 
Säkerhet     38 000 
Konstruktion och installation   400 000 
PLC   125 000 
Övrigt     80 000 
Projekt   250 000 
Frakt     20 000 
 
Totalt           2 312 000 
 
Gripdon blir dyrt då det behövs två stycken, ett för vänsterstyrda modeller och ett för 
högerstyrda. Varje gripdon har två automatiska skruvdragare med 
momentövervakning som är dyra. Som synes är även PLC programmering en stor post 
och det är viktigt att inte underskatta den. Det tar ofta mycket mer tid än vad som är 
beräknat. Om programmering är en stor del av projektet kan det vara klokt att köpa en 
del programmeringsarbete av leverantören för att inte inkörningstiden ska bli så lång. 
Vid installation och drifttagande bör även hänsyn tas till personalens 
utbildningsbehov och eventuella följder som detta kan få för produktiviteten under 
den första tiden. Vid drift behövs en person som förser vändfixturen med i-brädor 
samt har ansvar över cellen. I inledningsskedet kommer en heltidstjänst att behövas 
till detta. Denna kostnad kommer att minska när driften går som tänkt då man räknar 
med att en person kan hantera åtta robotar. Var tredje minut ska en hytt lämna 
stationen vilket ger operatören två minuter att sköta cellen om det tar en minut att 
lyfta i-brädan till vändfixturen. Vid normal drift kommer dessa två minuter att minska 
till 0,25 minuter. Dessa siffror redovisas nedan. 
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Tid över i inledningsskede 
 
Arbetstid per hytt för operatör 3 min 
Beräknad tid lyft i-bräda till vändfixtur 1 min 
Tid över för operatör 2 min 
Beräknad tid för operatör att bevaka cellen 2 min 
 
Tid över till andra arbetsuppgifter 0 min 
 
Kostnad/år 1 pers (100 %) 450 000 kr 
 
 
Tid över vid normal drift 
 
Arbetstid per hytt för operatör 3 min 
Beräknad tid lyft i-bräda till vändfixtur 1 min 
Tid över för operatör 2 min 
Beräknad tid för operatör att bevaka cellen (1/8 av 2 min) 0,25 min  
 
Tid över till andra arbetsuppgifter 1,75 min 
 
Arbetsbelastning 1,25 min av 3 min 
Kostnad/år 1 pers (40 %) 180 000 kr 
 
Denna robotcell ska jämföras med det manuella inmonteringssystem av i-brädor som 
kommer att ske på den tänkta linen. Eftersom tider för denna manuella station inte är 
färdigbalanserade har mätningar gjorts på kortflöden som sedan verifierats av tekniker 
med denna station som ansvarsområde. Den tid som ska jämföras är endast tiden för 
de moment som robotcellen kommer att ersätta och dessa redovisas här. 
 
Greppning av i-bräda samt inlyft i hytt 1,5 min 
Skruvning av två skruvar 0,3 min 
 
Manuell tid totalt som robotcell ersätter 1,8 min 
 
Arbetsbelastning 1,8 min av 3 min 
Kostnad/år 1 pers (60 %) 270 000 kr 
 
Om man endast ser till siffrorna innebär detta alltså en kostnad för byggnationen av 
robotcellen på drygt 2 miljoner och vid normal drift en årlig kostnad på 180 000 kr. 
Om inte robotcellen byggs har man en årlig kostnad på 270 000 kr och detta ger en 
pay-off tid på drygt 25 år. 
 

( )
25

'180'270

'2312
≈

−
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Utöver kostnaderna på drygt två miljoner tillkommer kostnader för omkonstruktion av 
flera anslutningar mellan i-bräda och hytt. Det är svårt att uppskatta vad detta kostar 
men man bör räkna med minst en halv miljon kronor. Denna kostnad bör utredas 
noggrant om robotcellen ska byggas. Det finns även andra faktorer som bör vägas in 
och som går att omsätta i pengar. Bland annat kan det vara så att 
rehabiliteringskostnaderna kommer att minska om montörerna slipper hantera i-
brädan som väger 45 kilogram. Idag skrotas många i-brädor och vid till exempel 
anslutningsfel måste justeringar göras i efterhand vilket är kostsamt. Förhoppningsvis 
förbättras kvaliteten och blir jämnare till följd av att små fel måste justeras vid 
införandet av automatisk inmontering. En annan punkt är att kapaciteten ökar då 
denna operation går snabbt att utföra med en robot. Om inte tillverkningen av hytter 
ökar drastiskt så kommer det finnas tid för roboten att utföra andra moment på hytten 
under takttiden. Exempelvis kan pinnskruvar monteras i samma cell. 
 
 

7.1 Andra moment för robot 
 
 

 
Figur 13. Tidsåtgång i robotcell 

 
Eftersom roboten endast arbetar under viss tid med inmontering av i-bräda och har 1,5 
minuter över per tre min (se figur 13) så kan andra automatiska moment utföras. Ett 
projekt som redan har inletts är automatisk montering av pinnskruv. Begner AB har 
lämnat offert på en maskin som kan hanteras av en robot och skruvar fast pinnskruvar 
på sex sekunder. Denna tid är från att skruvning startar till att den är redo att börja 
skruva nästa pinnskruv i nästa hål som har hittats av ett kamerasystem. Investeringen 
för denna automatiska skruvdragare är 375 000 kronor och en hållare till roboten 
kostar ungefär 25 000 kronor. För att åskådliggöra vad detta moment skulle bidra med 
ekonomiskt presenteras några viktiga nyckeltal nedan. Totalt monteras drygt 1,6 
miljoner pinnskruvar per år. 
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Kostnad manuell montering av 15 pinnskruvar 
 
Antal pinnskruv per hytt  ca 30 st 
Tid per pinnskruv manuellt 0,5 min 
Tid per pinnskruv automatiskt 0,1 min 
Tid över för montering av pinnskruv i robotcell 1,5 min 
 

Antal automatisk monterade under 1,5 min ( 15
1,0

5,1
= ) 15 st 

Tid manuell montering 15 stycken 7,5 min 
)5,75,015( =×  

 
1,5 minuter robottid motsvarar alltså 7,5 minuter manuellt arbete. Om man räknar 
med att 44 000 hytter monteras på VLU per år blir det 5 500 timmar. En montör 
arbetar 1 850 timmar per år och kostar cirka 450 000 kronor. 
 

3
185060

440005,7
≈








×
×

 ⇒ =× 4500003  1,35 miljoner kronor/år 

 
Investeringskostnaden för den automatiska skruvdragaren från Begner AB är 375 000 
kronor och en robothållare till denna 25 000 kronor. Om man lägger till dessa siffror 
till det automatiska systemet för inmontering av i-bräda får man en betydligt kortare 
pay-off tid. 
 
Pay-off tid robotcell för inmontering i-bräda samt montering pinnskruv, 1 robot 
 
Kostnad robotcell, kr 2 312 000 
Kostnad skruvdragare, kr    375 000 
Kostnad hållare, kr      25 000 
Kostnad ställ till skruvdragare, kr      20 000 
 
Totalt 2 732 000 
 
Bemanning/år 1 pers (40 %) Automatiskt system, kr    180 000 
Bemanning/år 1 pers (60 %) Manuellt system, kr    270 000 
Bemanning/år 3 pers (100 %) Montering pinnskruv, kr 1 350 000 
 

Pay-off tid ⇒
( )

≈








−+ 1802701350

2732
2 år 

 
Tillkommer gör även programmeringskostnader för montering av pinnskruvar och 
andra merkostnader för den automatiska skruvdragaren som till exempel luftslang. 
Om robotcellen kompletteras med en extra robot kan denna montera resterande 
pinnskruvar vilket är 15-20 stycken. Detta skulle sänka pay-off tiden till 1,5 år. 
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8 Lösningsförslag manuellt system 
 

Montering av instrumentbrädan kommer att ske på i-bräde line efter sommaren 2004. 
Denna line kommer att vara belägen vinkelrätt mot huvudline med slutstation några 
meter från där i-brädan ska lyftas in i hytt. I-brädan monteras i en docka på en ”power 
free conveyor” och ska lyftas från den till en rullvagn för att gå igenom ett el-test och 
sedan placeras i en buffert. Fram till denna buffert hanteras i-brädan av en montör 
som både monterar och gör el-test. Det är viktigt att i-brädorna placeras i sekvens 
efter el-testet så att det är lätt för montörerna på huvudline att hämta dem. Två förslag 
presenteras i detta kapitel och båda är helhetslösningar från att i-brädan befinner sig 
på i-brädelinens slutstation till dess att den är inmonterad i hytt. Det är viktigt att se 
helheten mellan dessa två monteringsliner för att bygga ett så effektivt system som 
möjligt. Förslagen är endast konceptlösningar och många teknikaliteter återstår att 
fördjupa sig i. 
 
 

8.1 Utformning av manuell station 
 
I denna manuella station (se figur 14) sker transport av i-bräda mellan dess 
monteringsline och huvudline samt inmontering av i-bräda i hytt. Allt arbete på 
stationen sker manuellt. ”Förslag A” grundar sig på dagens arbetssätt med så små 
förändringar som möjligt och utrustning som redan finns på VLU för att hålla nere 
kostnaderna. I ”Förslag B Conveyor” har tidsåtgång och golvutrymme varit i fokus 
och detta kräver en del nyinvesteringar. Båda layouterna är grundade på den ritning 
som var aktuell i januari 2004.  
 
 

1. Monteringsline instrumentbräda 
2. Huvudline 
3. Instrumentbräda 
4. Hytt 
5. Rullvagn för instrumentbräda 
6. El-test 
7. Buffert innan huvudline 
8. Buffert tomma rullvagnar 
9. Traversområde instrumentbrädeline 
10. Traversområde huvudline 
11. Buffert tomma telferlyftar 

 
 

 Figur 14. Manuell station 
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8.1.1 Arbetsgång 
 
Nedan beskrivs arbetsgången för de två förslagen där skillnaden mellan dem framgår 
tydligt. Förslag A innehåller två lyft av i-bräda med två separata traverssystem och 
förslag B Conveyor endast ett lyft. Dessutom hanteras inga vagnar i förslag B 
Conveyor vilket gör sekvensen mer naturlig. 
 
Förslag A 
 

1. Lyfta i-bräda från dess line med telfersystem och placera den i rullvagn 
2. Gå till teststation och el-testa i-bräda 
3. Placera rullvagn med i-bräda i buffert innan huvudline 
4. Montör hämtar telfersystem, greppar i-bräda och lyfter in den i hytt 
5. Montering av i-bräda i hytt 
6. Släpp av telfersystem och placering vid utgångsläge 
7. Montör placerar tom rullvagn i buffert innan i-bräde line 
 

  
Figur 15. Layout förslag A Figur 16. Layout förslag B Conveyor 

 
Förslag B Conveyor 
 

1. Lyfta i-bräda från dess line med telfersystem och låta den hänga kvar 
2. Gå till teststation och el-testa i-bräda 
3. Placera i-bräda i buffert innan huvudline 
4. Montör hämtar telfersystem med i-bräda och lyfter in den i hytt 
5. Montering av i-bräda i hytt 
6. Släpp av telfersystem och placering vid utgångsläge 

 
I förslag B Conveyor skjuts alltså i-brädan framför montören under hela stationen, 
upphängd i ett skensystem. Detta gäller även CKD-brädorna som använder samma 
skensystem men med ett sidospår för att nå teststation tre. Efter detta placeras den i en 
rullvagn alternativt att skensystemet fortsätter och tar CKD-brädan ända till 
packningen. Tid sparas då endast ett lyftsystem används och med en enkel teknisk 
lösning kan även telfersystemen åka tillbaka från huvudline till utgångsläget vid i-
brädeline utan manuell assistans. Golvutrymme sparas i förslag B Conveyor då 
rullvagnarna tar mer plats än telfersystem som är upphängt i taket. 
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8.2 Lyfthjälpmedel 
 
Till båda förslagen används ett elektriskt kättingtelfersystem för att lyfta i-brädan. Det 
finns många telfersystem idag på i-brädemonteringen som går att använda. I förslag A 
behövs två telfersystem. Ett system ska klara av att lyfta i-brädan från dess line till en 
rullvagn bredvid. Det andra systemet ska vara till hjälp när i-brädan lyfts in i hytt på 
huvudline. För förslag B Conveyor kommer cirka tio telferlyftar behövas, beroende på 
buffertstorlek, som alla är fäst i vagnar som löper i ett skensystem upphängt i taket. 
Strömförsörjningen blir problematisk om vanliga kablar ska användas till varje 
telferlyft då dessa går runt i en stor bana och kan gå om varandra. Därför måste 
strömförsörjningen ske genom släpkontakter i ett separat system. För att inte repa 
hytten i ovankant vid inmontering av i-bräda bör någon typ av skydd täcka kedjan på 
telferlyften. 
 
 

8.3 Gripdon 
 
Samma gripdon som finns idag kommer att användas vid val av förslag A men måste 
utrustas med fästen för kablage om förslag B Conveyor väljs. Om i-brädan behöver 
bättre stabilitet bör infästningspunkten flyttas högre upp så att större moment upptas 
av kättingen. 
 
 

8.4 Övrigt 
 
Alla anslutningar sker på samma sätt som idag. I-brädan sänks ner en bit och 
nödvändiga anslutningar görs som till exempel SRS-enhet och antennkabel innan den 
kan sänkas till slutposition och lyfthjälpmedlet kan avlägsnas. Inga 
konstruktionsförändringar behöver göras. 
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9 Kostnadskalkyl manuellt system 
 
Eftersom det finns många telfersystem på instrumentbrädemonteringen antas att cirka 
tio av dessa går att använda till den nya manuella stationen. Detta betyder att inga nya 
investeringar för lyfthjälpmedel behövs oavsett om förslag A eller B Conveyor väljs. 
Dock krävs ett skensystem med strömföring och tillhörande vagnar för förslag B 
Conveyor. Det är svårt att specificera kostnadsposterna när det endast finns 
layoutförslag att gå efter. Kostnadskalkylen är därför väldigt grov men presenterar 
ändå ett tydligt ekonomiskt utfall för de två förslagen. Alla raksträckor som behövs 
till skensystemet i förslag B finns redan på VLU och dessa antas kunna användas för 
detta syfte. Konstruktion och installation innefattar endast specifik utrustning till 
förslagen som till exempel kompletta sken- eller traverssystem. El-teststationer och 
annat som behövs till både förslag A och B är inte medräknat då det är skillnaden 
mellan förslagen som är av betydelse. 
 
Investeringskostnader (kr) Förslag A Förslag B 
 
Skensystem (böjar 90 grader – 10 stycken)  40 000 
Skensystem (delningar 7 stycken)  50 000 
Strömbana (80 meter)  40 000 
Konstruktion och installation 20 000 60 000 
 
Totalt 20 000 190 000 
 
 
Hanteringstid i hela stationen (min) Förslag A Förslag B 
 
Lyfta i-bräda från dess line 0,2 0,2 
Släppa i-bräda på rullvagn 0,3 
El-testa i-bräda 4,0 4,0 
Placera i-bräda i buffert 0,2 0,2 
Hämta telfer och greppa i-bräda 0,3 
Dra in i-bräda från buffert till hytt 0,2 0,2 
Montera i-bräda i hytt 4,0 4,0 
Skjuta tillbaka telfer till utgångspunkt 0,2 0,2 
Placera tom rullvagn i buffert 0,2 
 
Totalt 9,6 8,8  
 
Hanteringstid per i-bräda för förslag B är således 0,8 minuter mindre än förslag A. 
Volymen är 44 000 i-brädor per år som ska passera denna manuella station. En 
heltidsanställd montör som arbetar 1 850 timmar per år kostar 450 000 kronor. Något 
system måste införas oavsett om det blir förslag A, B eller något annat så en 
grundkostnad för installation av detta system kommer att finnas. Uppskattningsvis är 
det svårt att göra detta för mindre än 20 000 vilket gör att det är mellanskillnaden som 
skall användas vid framtagning av pay-off tid. 
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Manuellt arbete som reduceras per år 
( )

=
×
60

440008,0
587 timmar 

⇒
( )

=
587/1850

450000
143 000 kronor per år 

 

Pay-off tid förslag B Conveyor 
( )

=
−

143000

20000190000
1,2 år 

 
Andra värderingar som bör tas hänsyn till är hur sekvensen och golvutrymme 
påverkas av de olika förslagen. Det borde bli en naturlig sekvens om förslag B införs 
samt en utrymmesbesparing då rullvagnarna tar mer plats än telfersystemet. En 
nackdel med förslag B är att i-brädorna kanske blir svåra att hantera vid el-test då de 
kan vara instabila.  
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10 Förslag till framtidens lastvagnar  
 
Denna del av rapporten innehåller material av konkurrenskänslig art och är 
hemligstämplad av Volvo Lastvagnar AB. 
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11 Resultat 
 
De ekonomiska resultaten för de olika varianterna av automatiska system är tydliga 
och presenteras i detta kapitel. Tidigare i avhandlingen har flera tekniska lösningar 
beskrivits och resultatet av dessa är en robotcell som klarar av att montera in dagens i-
bräda i hytt. När det gäller förslagen för de manuella systemen så finns en del 
osäkerhetsfaktorer att diskutera. Detta samt resultat för de båda förslagen redovisas. 
Tidigare i avhandlingen har några produktionstekniska förslag till framtida 
lastvagnsmodeller presenterats och detta är ett resultat som direkt kan användas på 
VLU i utvecklingsarbetet. 
 
 

11.1 Automatiskt system 
 
För att bygga det automatiska system som presenteras krävs investeringar på 2,3 
miljoner kronor och reducering av manuellt arbete motsvarar 90 000 kronor per år. 
Detta ger en pay-off tid på 25 år om robotcellen driftsätts. Kostnader tillkommer för 
konstruktionsförändringar som måste göras för att det ska vara tekniskt möjligt att 
lyfta in i-brädan automatiskt. Införande av ett extra moment i denna robotcell, i form 
av pinnskruvsmontering, reducerar pay-off tiden till två år och om en extra robot 
installeras blir denna tid 1,5 år.  
 
När det gäller de konstruktionsförändringar som krävs så är både problemen beskrivna 
och nya förslag presenterade. Dessa förslag har inte prövats praktiskt och när det 
gäller att flytta anslutningspunkten för SRS-enheten så kan det bli kostsamt att 
genomföra förslaget. En layout för robotcellen har gjorts med fokus på kort 
monteringstid vilket resulterade i en kompakt robotcell där den valda robotens 
möjlighet att fälla övre armen bakåt utnyttjas. Det automatiska systemets ingående 
delar har ritats som 3D-modeller för att utseende och funktion ska framgå tydligt. 
Robotcellens arbetsmönster har visualiserats i programvaran IGRIP där alla moment 
och rörelser åskådliggörs på ett enkelt sätt. Om robotcellen skulle byggas går det att 
använda logiken från IGRIP i programmeringsarbetet. En osäkerhetsfaktor är att i-
brädan är mjuk och saknar både naturliga styrningsmöjligheter och lyftpunkter vilket 
gör det svårt att hantera den i ett automatiserat system. Noggrann testmontering med 
robot bör göras för att verifiera lösningarna som presenteras i avhandlingen. 
 
 

11.2 Manuellt system 
 
El-teststationer och annan utrustning som behövs till både förslag A och B är inte 
medräknat i kostnaderna då det är skillnaden mellan dem som är av betydelse när pay-
off tid beräknas. För lösningsförslag A finns all utrustning på VLU och endast 
installationskostnader på 20 000 kronor krävs. Den manuella hanteringstiden per i-
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bräda antas bli 9,6 minuter. I förslag B Conveyor har tidsåtgång och golvutrymme 
varit i fokus och detta kräver en del nyinvesteringar. Driftsättning skulle kosta 190 
000 kronor och manuell tid uppskattas till 8,8 minuter. Tid som reduceras för detta 
förslag per år är således 587 timmar vilket motsvarar drygt 140 000 kronor. Pay-off 
tiden blir då ett år och förutom dessa siffror kommer antagligen sekvensen bli bättre 
vilket också är ekonomiskt fördelaktigt. Anledningen till att tid sparas i förslag B är 
att endast ett lyftsystem används och med en enkel teknisk lösning kan även 
telfersystemen åka tillbaka från huvudline till utgångsläget vid i-bräde line utan 
manuell assistans. 
 
Dessa förslag innehåller en del osäkerhetsfaktorer som bör diskuteras. När det gäller 
installationskostnader har priser uppskattats av försäljare som endast fått systemen 
förklarade över telefon. I förslag B Conveyor hänger i-brädorna fritt i telfersystemet 
och kan därför vara instabila vilket kan utgöra problem vid anslutning till el-
teststationen. Strömförsörjningen i samma förslag sker genom släpkontakter som 
löper bredvid skensystemet. När skensystemet delar upp sig måste strömförsörjningen 
följa med på något sätt. Lösning på detta problem samt kostnad är något som måste 
undersökas innan beslut tas för eventuell driftsättning.  
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12 Diskussion 
 
Automatisering är ett känsloladdat begrepp och kan medföra mycket positivt men det 
gäller även att vara lyhörd för dess baksidor. Vissa arbetsuppgifter kanske blir mer 
monotona och möjligheten att röra på sig i jobbet kan minimeras till att bevaka 
robotceller. Det finns även många fördelar med denna typ av monteringssystem men 
dessa lyfts sällan fram i tidningar eller annan media. Det går att ersätta tråkiga och 
icke ergonomiska arbetsmoment med exempelvis robotar vilket gör att 
arbetsuppgifterna kan skifta i karaktär till det positiva för många. Kanske erbjuds 
möjligheten att arbeta viss tid med annat än montering som till exempel förhandling 
och inköp av material samt utvecklingsarbete. Detta är fallet hos ABB Motors i 
Västerås och upplevs som mycket positivt av de anställda. Givetvis är den 
ekonomiska faktorn viktig och ibland är automatisering ett effektivt sätt att förbättra 
produktiviteten och på så sätt behålla sin konkurrenskraft och i slutändan 
arbetstillfällen. 
 
Det finns många anledningar till att bygga en robotcell på monteringen. För att VLU 
ska klara rationaliseringskraven i framtiden kommer en ökad automatiseringsgrad 
vara nödvändig. Det tar tid att lära personalen hantera en robotcell och när nu en line 
införs är det ett bra tillfälle att börja. Robotcellen i denna avhandling skulle inte bidra 
till ekonomisk succé men det finns ändå anledningar att fundera över dess nytta. 
Första robotcellen på hyttsammansättningen var en ekonomisk förlust men enligt 
personal på VLU var det en av de bästa investeringarna som gjorts, det var början på 
ett nytt tankesätt.  
 
Examensarbetet har utvidgats under arbetets gång till att även ge förslag på manuella 
monteringssystem samt att göra en noggrannare kostnadskalkyl än vad som står i 
avgränsningarna. Detta har givetvis medfört högre arbetsbelastning men varit väldigt 
lärorikt och helhetssynen av projektet har förbättrats. Tack vare en otrolig 
uppbackning och hjälp från personalen på VLU har arbetet gått fort framåt hela tiden. 
Det är med spänning och en positiv första inblick av arbete som produktionstekniker 
inom lastvagnsbranschen som författarna beger sig ut i arbetslivet! 
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13 Rekommendation 
 

Det skulle vara väldigt roligt att få se en automatisk inmontering av i-bräda i 
framtiden med hjälp av robotcellen som presenteras i denna avhandling. Dock går 
denna investering inte att försvara ekonomiskt och är även svår att genomföra tekniskt 
på grund av komplexa, icke automatiseringsvänliga lösningar. Det är även orimligt att 
låta denna robotcell finansieras av ett lönsamt extramoment i form av montering av 
pinnskruvar. Vår rekommendation blir därför att investera i förslag B Conveyor av de 
två manuella systemen. Tankegången i detta förslag med endast ett ställe för lyft 
istället för två samt utrymmesbesparing och en naturlig sekvens är väldigt bra.  
 
När det kommer till automatiska system tycker vi att VLU i ett tidigt skede borde 
investera i en robotcell för automatisk montering av pinnskruvar då pay-off tiden blir 
mindre än ett år. En robot hinner dock inte montera alla pinnskruvar under tre minuter 
så detta system bör utökas. Antingen installerar man en extra robot i denna cell 
alternativt om vindrutemonteringen ska automatiseras så kanske den roboten kan 
komplettera med att även fästa pinnskruvar på hytten. 
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Bilaga 1. Tidplan  1 (1) 

 
 Volvo Lastvagnar AB, Umeå 



Bilaga 2. Kostnadsposter  1 (2) 

 
 Volvo Lastvagnar AB, Umeå 

Robot kkr kkr 
ABB 6600 280/175, styrsystem + verktygsväxlare MH 600   

verktygsplattor, två stycken 20   

    620 

Positionering     

positionsgivare, två stycken 4   

styrskenor till skid 5   

stopp 10   

    19 

Gripdon x 2     

skruvdragarsystem:     

skruvdragare rak, Atlas Copco, ETF DS4-10-10ST 21   

skruvdragare vinkel, Atlas Copco, ETF DS7- 25-10ST 25   

kablage Tensor DS, Atlas Copco, 15 meter x 2st 18   

Momentövervakare till skruvdragare rak, D312-DS4 30   

Momentövervakare till skruvdragare vinkel, D312-DS7 25   

Mjukvara Tool Talk DS 1   

Vacuumsystem, AVAC 2   

Linjärstyrning, SMC, GUM 40-50 3   

Stomme 20   

Gripdonsställ 20   

    310 

Vändfixtur     

fixtur 50   

rotator, Expert 250   

    300 

Säkerhet     

Axelbegränsare robot 15   

Stängsel per meter 3   

Ljusbom 20   

    38 

Övrigt     

Framdragning av el och luft 50   

Mätning 30   

    80 

Totalt   (1367) 
Frakt 1,5% av totalt   20 



Bilaga 2. Kostnadsposter  2 (2) 

 
 Volvo Lastvagnar AB, Umeå 

Robot     

Robotprogrammering 50   

Offline och simulering 100   

    150 

Konstruktion och installation     

Mekanisk konstruktion 100   

Mekanisk installation 120   

Elektrisk konstruktion 80   

Elektrisk installation 100   

    400 

Projekt     

Projektledning 150   

Resor och traktamenten 100   

    250 

PLC     

Hårdvara 25   

Programmering 100   

    125 

      

Total kostnad för robotcell   2312 



Bilaga 3. Toleranser transportunderrede 1 (2) 
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Skid FH 
Alla mått 
(mm)    

FM Kort 
Galv 

Alla mått 
(mm) 

Skevhet 
Bredd 
fram 

Bredd 
bak Bygel H Bygel v Skevhet 

Bredd 
fram 

Bredd 
bak 

1 -5 -3 -5 -15 0 2 5 

1 -8 2 -3 -5 1 -6 -3 

0 2 0 -5 6 1 -3 -5 

0 -4 -10 -10 -5 0 -4 -3 

1 -4 -3 -1 3 0 -6 -10 

0 0 5 10 2 0 2 3 

2 -7 -6 -10 -14 1 -3 0 

0 5 8 0 -5 1 -2 2 

0 -6 5 8 6 1 -6 -1 

0 -2 3 -2 -10 0 -2 -5 

1 0 -2 12 10 2 3 2 

3 -5 -5 4 8 1 -4 -1 

0 2 -2 0 6 0 0 2 

0 -4 -2 -6 -2 2 -2 -3 

0 4 4 4 2 1 -3 -2 

0 0 0 11 10 2 -3 -2 

0 -4 10 0 3 0 -9 -4 

1 -3 2 2 -5 3 -13 -12 

0 -5 0 2 2 0 2 5 

1 -4 9 -8 -12 0 -3 -3 

1 0 6 -2 -3 1 -3 3 

0 5 9 0 5 1 -10 -3 

0 0 5 -2 -3 1 -3 5 

0 -4 -3 -12 -10 0 -2 2 

0 -4 -9 -4 -1 2 -3 -5 

2 5 -2 -5 -7 0 2 2 

1 0 -2 -2 2 1 -3 -7 

0 7 8 -8 -10 0 -2 3 

0 2 10 2 12 2 -2 -2 

5 2 0 -5 -10 0 -3 -5 

0 -2 8 -5 -6 1 -10 -2 

0 1 6 -8 -10 0 0 -4 

0 -5 2 -5 -5 1 0 -3 

0 -7 4 -7 -3 1 0 -6 

3 -7 -2 -1 -5 2 -1 -3 

4 -1 -3 0 -1 1 0 -2 

2 -2 -5 -5 -2 2 5 -5 



Bilaga 3. Toleranser transportunderrede 2 (2) 
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FM Lång Galv (mm)   

Skevhet 
Bredd 
fram 

Bredd 
bak Bygel H Bygel V 

0 -1 2 0 -3 

0 -5 -8 2 0 

4 -7 -2 0 4 

2 -5 1 1 2 

2 -6 1 0 1 

0 -4 5 2 0 

0 0 1 8 1 

3 1 6 2 2 

0 -2 2 -5 -2 

0 -2 3 -4 -3 

2 -1 2 0 0 

1 -4 -4 -2 0 

0 3 5 1 2 

2 -5 -3 2 1 

0 -4 3 -9 -4 

1 -6 -5 -5 -2 

4 -7 -1   

0 0 7   

3 -6 0   

2 -3 3   

2 -4 -5   

0 -2 -1   

1 0 5   

3 -10 -2   

5 -4 -1   

0 -5 -1   

0 -5 3   

3 -3 5   

3 -5 -1   

1 -5 -5   

0 -1 0   

1 -7 -2   

2 -7 -3   

0 -3 -3   

3 -4 0   

1 0 4   

1 -4 3   



Bilaga 4. Toleranser mellanbräda  1 (6) 
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Mätningar utförda med vindrutebalk som referens. För att få en bättre 
förståelse  
av mätpunkternas placering, jämför koordinaterna med bild på vindrutebalk,  
se Bilaga 4 4(6), 5(6) och 6(6). 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
02-dec-2003 11:20                                                        
Page  1 
---------------------------------------------------------------------------
----- 
(mm)          ACTUAL   NOMINAL    LO-TOL    HI-TOL DEVIATION GRAPHIC       
ERROR 
---------------------------------------------------------------------------
----- 
CABNR 5260910 
REF VINDRUTEBALK 
CIRCLE:CR08 
X-axis      2028.516  2028.000    -1.000    +1.000     0.516 ---+-*- 
Y-axis      -749.024  -750.000    -1.000    +1.000    -0.976 *--+--- 
Z-axis      1589.338  1590.000    -1.000    +1.000    -0.662 -*-+--- 
---------------------------------------------------------------------------
----- 
CPARLN:CP09 
X-axis      2028.438  2027.000    -1.000    +1.000     1.438 ---+--> 0.438 
Y-axis       750.385   750.000    -1.000    +1.000     0.385 ---+*-- 
Z-axis      1590.106  1590.000    -1.000    +1.000     0.106 ---*--- 
---------------------------------------------------------------------------
----- 
NR:03 VERTIKALBALK M-BRÄDA 
CIRCLE:CR03 
Y-axis      -599.551  -600.000    -1.000    +1.000    -0.449 --*+--- 
Z-axis      1351.255  1350.000    -1.000    +1.000     1.255 ---+--> 0.255 
---------------------------------------------------------------------------
----- 
CIRCLE:CR04 
Y-axis       600.489   600.000    -1.000    +1.000     0.489 ---+*-- 
Z-axis      1350.409  1350.000    -1.000    +1.000     0.409 ---+*-- 
---------------------------------------------------------------------------
----- 
STÖTDÄMPARFÄSTE 
CIRCLE:CR12 
X-axis      1950.032  1951.120    -1.000    +1.000    -1.088 <--+--- -0.088 
Y-axis      -599.225  -600.000    -1.000    +1.000    -0.775 -*-+--- 
Z-axis       941.342   939.000    -1.000    +1.000     2.342 ---+-->  1.342 
---------------------------------------------------------------------------
----- 
CIRCLE:CR12B 
X-axis      1950.288  1951.120    -1.000    +1.000    -0.832 -*-+--- 
Y-axis       601.171   600.000    -1.000    +1.000     1.171 ---+--> 0.171 
Z-axis       940.674   939.000    -1.000    +1.000     1.674 ---+--> 0.674 
--------------------------------------------------------------------------- 
 



Bilaga 4. Toleranser mellanbräda  2 (6) 
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Mätningar utförda med vindrutebalk som referens. För att få en bättre 
förståelse  
av mätpunkternas placering, jämför koordinaterna med bild på vindrutebalk,  
se Bilaga 4 4(6), 5(6) och 6(6). 
 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
03-dec-2003 12:19                                                        
Page 1 
-------------------------------------------------------------------------- 
(mm)          ACTUAL   NOMINAL    LO-TOL    HI-TOL DEVIATION GRAPHIC  
--------------------------------------------------------------------------
------ 
CABNR 5261038 
REF VINDRUTEBALK 
CIRCLE:CR08 
X-axis      2028.813  2028.000    -1.000    +1.000     0.813 ---+-*- 
Y-axis      -748.700  -750.000    -1.000    +1.000    -1.300 <--+---0.300 
Z-axis      1589.630  1590.000    -1.000    +1.000    -0.370 --*+--- 
--------------------------------------------------------------------------
------ 
CPARLN:CP09 
X-axis      2029.486  2027.000    -1.000    +1.000     2.486 ---+-->1.486 
Y-axis       750.735   750.000    -1.000    +1.000     0.735 ---+-*- 
Z-axis      1590.334  1590.000    -1.000    +1.000     0.334 ---+*-- 
--------------------------------------------------------------------------
------ 
NR:03 VERTIKALBALK M-BRÄDA 
CIRCLE:CR03 
Y-axis      -599.423  -600.000    -1.000    +1.000    -0.577 -*-+--- 
Z-axis      1352.059  1350.000    -1.000    +1.000     2.059 ---+-->1.059 
--------------------------------------------------------------------------
------ 
CIRCLE:CR04 
Y-axis       600.758   600.000    -1.000    +1.000     0.758 ---+-*- 
Z-axis      1350.508  1350.000    -1.000    +1.000     0.508 ---+-*- 
--------------------------------------------------------------------------
------ 
STÖTDÄMPARFÄSTE 
CIRCLE:CR12 
X-axis      1949.013  1951.120    -1.000    +1.000    -2.107 <--+---1.107 
Y-axis      -598.277  -600.000    -1.000    +1.000    -1.723 <--+---0.723 
Z-axis       942.310   939.000    -1.000    +1.000     3.310 ---+-->2.310 
--------------------------------------------------------------------------
------ 
CIRCLE:CR12B 
X-axis      1950.223  1951.120    -1.000    +1.000    -0.897 *--+--- 
Y-axis       601.609   600.000    -1.000    +1.000     1.609 ---+-->0.609 
Z-axis       940.993   939.000    -1.000    +1.000     1.993 ---+-->0.993 
-------------------------------------------------------------------------- 
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Mätningar utförda med vindrutebalk som referens. För att få en bättre 
förståelse  
av mätpunkternas placering, jämför koordinaterna med bild på vindrutebalk,  
se Bilaga 4 4(6), 5(6) och 6(6). 
 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
08-dec-2003 14:16                                                        
Page 1 
--------------------------------------------------------------------------
------ 
(mm)          ACTUAL   NOMINAL    LO-TOL    HI-TOL DEVIATION GRAPHIC 
--------------------------------------------------------------------------
------ 
CABNR 5261300 
REF VINDRUTEBALK 
CIRCLE:CR08 
X-axis      2028.688  2028.000    -1.000    +1.000     0.688 ---+-*- 
Y-axis      -748.959  -750.000    -1.000    +1.000    -1.041 <--+---0.041 
Z-axis      1590.024  1590.000    -1.000    +1.000     0.024 ---*--- 
--------------------------------------------------------------------------
------ 
CPARLN:CP09 
X-axis      2029.261  2027.000    -1.000    +1.000     2.261 ---+-->1.261 
Y-axis       750.515   750.000    -1.000    +1.000     0.515 ---+-*- 
Z-axis      1590.195  1590.000    -1.000    +1.000     0.195 ---+*-- 
--------------------------------------------------------------------------
------ 
NR:03 VERTIKALBALK M-BRÄDA 
CIRCLE:CR03 
Y-axis      -599.587  -600.000    -1.000    +1.000    -0.413 --*+--- 
Z-axis      1351.867  1350.000    -1.000    +1.000     1.867 ---+-->0.867 
--------------------------------------------------------------------------
------ 
CIRCLE:CR04 
Y-axis       600.361   600.000    -1.000    +1.000     0.361 ---+*-- 
Z-axis      1351.148  1350.000    -1.000    +1.000     1.148 ---+-->0.148 
-------------------------------------------------------------------------- 
STÖTDÄMPARFÄSTE 
CIRCLE:CR12 
X-axis      1949.238  1951.120    -1.000    +1.000    -1.882 <--+---0.882 
Y-axis      -599.003  -600.000    -1.000    +1.000    -0.997 *--+--- 
Z-axis       942.059   939.000    -1.000    +1.000     3.059 ---+-->2.059 
--------------------------------------------------------------------------
------ 
CIRCLE:CR12B 
X-axis      1950.332  1951.120    -1.000    +1.000    -0.788 -*-+--- 
Y-axis       600.812   600.000    -1.000    +1.000     0.812 ---+-*- 
Z-axis       941.590   939.000    -1.000    +1.000     2.590 ---+-->1.590 
-------------------------------------------------------------------------- 
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