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Under konferensen fick vi bl a ta del av Stora Ensos strategi SMMS (Six Mills 
Maintenance Sweden) där Henning Ekström, Manager Technical Department på 
Stora Enso Kvarnsveden, beskrev hur Stora Enso arbetar i strävan mot ett under-
hållsarbete i världsklass (läs mer om SMMS på sidan 3).

Jonas Jonasson, underhållsingenjör på Stora Enso Skoghall, presenterade hur 
Skoghall aktivt jobbar med tillståndskontroll och de ekonomiska besparingar 
detta givit Skoghall över en längre period. Vi fick också tillfälle att göra en rund-
vandring på Skoghalls Bruk, där vi bl a fick titta på KM8 som är en av världens 
största kartongmaskiner för vätskekartong.

Thomas Henriksson från OEE Consulting AB, som 
har praktiska erfarenheter av hur man arbetar mot 
underhåll i världsklass, talade om nyckeltal och hur 
tillståndskontroll kan påverka dessa. Avslutningsvis 
fick vi även höra några användare dela med sig av 
sina erfarenheter av att praktiskt använda SPMs 
patentsökta mätmetod SPM HD på långsamtgående 
maskiner. Många stora svenska bruk har redan valt att 
implementera SPM HD i sina processer - när blir det 
din tur att upptäcka alla fördelarna med SPM HD?

Glada sommarhälsningar från 
oss på Svensk Försäljning!

Tema Papper och Massa
Under två dagar i mitten av maj arrangerade SPM en 
konferens i Värmland för drift- och underhållschefer 
inom pappers- och massaindustrin. Konferensen  
fokuserade på lönsamhet genom strategiskt underhåll 
och intelligent tillståndskontroll.  

Konferensen väckte stort intresse från pappers- och massaindustrin i Sverige. Deltagande bruk 

var SCA Packaging Obbola, SCA Packaging Munksund, Holmen Paper Hallstavik, Stora Enso 

Kvarnsveden, Korsnäs Gävle, Stora Enso Fors, Billerud Karlsborg, SCA Ortviken och Stora Enso 

Skoghall. Det tjeckiska bruket OP papírna, som är en del av Delfort Group, var också representerat.

Användarträffen
2011

Användarträffen
2011

Håll utkik efter inbjudan till 
årets Användarträff! Mer 
information inom kort på 
www.spminstrument.se.
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Skoghall har arbetat med lösningar för tillståndskontroll 
från SPM och andra leverantörer sedan tidigt 70-tal och 
genom åren samlat på sig många intressanta erfarenhe-
ter. Idag har Skoghall två onlinesystem med sammanlagt 
ca 2200 mätpunkter på sina två kartongmaskiner. KM7 
har en kombination av stötpuls- och vibrationsmätning, 
medan man på KM8 har ersatt det ursprungliga systemet 
med 1100 vibrationsmätpunkter med SPMs nya online-
system Intellinova.

Mätsystemet Sensodec Advisor levererades skräddarsytt 
av Metso tillsammans med kartongmaskinen 1996, och 
tretton år senare valde Skoghall att byta ut systemet 
bland annat för att reservdelar är svåra eller omöjliga att 
få tag på. Detta gällde även smörjövervakningssystemet 

från Metso som var integrerat i Sensodec Advisor. Som en 
del av systemleveransen från SPM ersattes därför detta 
med mätenheter från Kytöla. Tack vare detta byte kan 
man nu även testa givarledningarna, något som tidigare 
inte var möjligt. Vid systembytet behölls de ursprungliga 
vibrationsgivarna på pappersmaskinen, inklusive kablage. 
En 19-tums rack    version av Intellinova installerades och 
systemet har varit i drift sedan hösten 2009.

Med Intellinova har man fått ett modernt, enhetligt 
och kostnadseffektivt system med väl definierade 
gränssnitt mot verksamhetens andra underhållssystem. 
Intellinova är lätt att bygga ut, och samma mjukvara 
används för såväl fasta installationer som portabla 
varianter av Intellinova. 

Inom pappers- och massaindustrin har Skoghalls Bruk länge ansetts ligga i fram-
kant när det gäller underhållsstrategier. En målmedveten strävan efter ständiga 
förbättringar av underhållsarbetet och på senare tid även samarbetet inom 
SMMS, som du kan läsa mer om på nästa sida, har gjort bruket till en förebild 
inom området tillståndskontroll. 

KM8 togs i drift 1996, längd 298 m, bredd 8,1 m, kapacitet 425.000 ton per år

KM7
•  650 BMS-mätpunkter installerade 1995

• 32 VMS-mätpunkter installerade på pumpar  
och fläktar 1996

• 16 VCM-mätpunkter installerade på rullmaskinen   
2005

• 330 VCM-mätpunkter installerade på
 torkcylindrar 2006

KM8
•  Ca 1100 mätpunkter för övervakning av lager i valsar och 

cylindrar, växellådor, valsprofiler, virakondition, bestryk-
ningsmaskin, rullmaskin samt pumpar och fläktar.

•  Processrelaterad information om kartongens kvalitet t ex 
tjocklek, ytvikt och fuktighetshalt mäts med ett Measurex-
system och överförs till Intellinova via analoga signaler.

•  Systemet mäter vibration, varvtal, tryck, pulsation, 
processparametrar samt trendar smörjoljeflöde. 

Avancerad tillståndskontroll 
på Skoghalls Bruk



Den allt hårdare konkurrensen inom pappers- och 
massaindustrin berör också brukens underhållsavdel-
ningar. Det är inte självklart att underhållet ska bedri-
vas internt; i Finland till exempel har Stora Enso valt 
att lägga ut underhållet på entreprenad. Att hitta nya 
arbetssätt och ständigt utveckla verksamheten för att 
öka konkurrenskraften och stärka lönsamheten är där-
för en överlevnadsfråga för underhållsavdelningarna på 
Stora Ensos bruk i Sverige.

För bruken i Skoghall, Kvarnsveden, Skutskär, Fors, Hylte 
och Nymölla är samarbetet inom nätverket SMMS ett 
viktigt verktyg i strävan att förbättra och utveckla under-
hållsarbetet. Genom samarbete mellan bruken kan man 
utnyttja en stor koncerns fördelar; lära av varandra och 
uppnå synergieffekter i ett koordinerat underhåll som 
ger ytterligare produktivitetsförbättringar. 

Tack vare samarbetet inom SMMS har det blivit enklare 
att driva produktivitet och effektivitet inom underhål-
let. Nu finns gemensamma begreppsdefinitioner och 

terminologi; vad är underhåll och underhållskostnader? 
Gemensamma nyckeltal har också gjort det möjligt att 
jämföra brukens prestationer på ett rättvisande sätt. 

Inom SMMS är strategin bland annat att arbeta med 
befintliga europeiska standarder, genomföra analys av 
grundorsaker och förbättra operatörsunderhållet för 
maximalt resursutnyttjande. I detta arbete är tillstånds-
kontroll en viktig del. Genom ABC-klassning av hela bru-
ket arbetar man också för ett effektivare förebyggande 
underhåll och optimerad reservdelsförsörjning. För att 
kontrollera att man arbetar på rätt sätt genomförs årli-
gen gemensamma, interna granskningar av arbetet och 
vart tredje år sker externa revisioner.

Intellinova Compact är väl lämpat för 
fjärrövervakning eller industriell miljö 
där grupper av mätpunkter är place-
rade över mer eller mindre stora av-
stånd. Vindturbiner, pumpstationer 
och kringutrustning inom pappers- 
och massaindustrin är några exem-
pel där Intellinova Compact är en 
idealisk lösning för tillståndskontroll. 
Andra typiska applikationer är fläktar 
och växellådor. Då systemet nyttjar 
den nya och avancerade mätmeto-
den SPM® HD är Intellinova Compact 
också mycket lämplig för lågvarviga 
applikationer som exempelvis om-
rörare, krossar och transportband.

Systemet finns i tre versioner med 
fast kanalkonfiguration för stötpuls- 
respektive vibrationsmätning. Alla 
versionerna har flera varvtals- och 
analoga ingångar samt statusut-
gångar. 

Intellinova Compact har bl a testats 
hos Nordic Paper Bäckhammar, där 
systemet mätt lagerkondition på en 
HT-kik (högtryckskik) med mycket 
gott resultat. Varvtalet på hög-
tryckskiken vid dessa mätningar var 
ca 9 rpm. Kiken är en del av fiber-
linjen (massakoket), där flis och lut 
överförs från lågtryck till högtryck.

Six Mills Maintenance Sweden 
– Stora Ensos modell för effektivare underhåll 

Ny version av Intellinova 

Inom Stora Enso bedrivs sedan några år projektet Six Mills 
Maintenance Sweden. Samtliga sex bruk inom Stora Enso i Sverige 
deltar och syftet är att effektivisera underhållet.

Tidigare i år lanserade SPM en ny variant av det framgångsrika 
onlinesystemet Intellinova. Intellinova Compact har samma funktionalitet 
och prestanda som sin storebror, men färre antal kanaler.

Tidssignalen visar tydligt hur rotorns signal uppträder 
på 4 x RPM. Varannan topp är lägre p g a att den 
rotorkammaren befinner sig längst bort från givaren.

Läs mer om Intellinova 

Compact på vår hem-

sida, spminstrument.se!

“Underhållet har gått från att betraktas uteslutande 
som en kostnad till en strategisk diskussion på led-
ningsnivå.” 

Henning Ekström, Manager Technical Department 
på Stora Enso Kvarnsveden
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I samband med seminariet i Värmland fick vi en pratstund 
med Jörgen Karlstedt, ledare på Förebyggande Underhåll 
och Teknik på Ortvikens pappersbruk strax utanför Sundsvall.  
Ortviken tillverkar bestruket tryckpapper (LWC) och tidnings-
papper på fyra maskiner och har en årlig produktionskapacitet 
på 880.000 ton papper.

Jörgen Karlstedt, 
SCA Ortviken

Vilka utmaningar finns för underhållet på Ortviken?

Att bli effektivare, öka flexibiliteten och sänka under-
hållskostnaderna.

Hur ser underhållsstrategin ut?

Just nu pågår stora organisationsförändringar på Ort-
viken, där syftet är att hitta synergieffekter. Framför 
allt har vi gått ihop med Östrands massafabrik och 
Tunadals sågverk, där de tre SCA-enheterna ska jobba 
ihop i en gemensam underhållsorganisation för att bli 
mer effektiva. Vi ska också jobba mer med förebyg-
gande underhåll och på så sätt minska akuta jobb.

Finns det prioriterade områden?

Eftersom vi hela tiden blir färre anställda försöker vi 
gå mer och mer mot automatisk smörjning. Vi utökar 
också vibrationsövervakningen.

Hur många jobbar med underhåll och tillståndskontroll?

På avdelningen FU-teknik finns 28 smörjare och ins-
pektörer. I samband med omorganisationen har vi in-
tegrerat dessa till en befattning som kallas FU-tekni-
ker. Vi kommer dessutom att ha tre FU-analystekniker 
som gör tillståndskontroll på hela fabriken.

Med utgångspunkt från en kritikalitetsklassning av 

hela bruket har vi en strategi att driftpersonalen ska ta 
hand om inspektion av all A-klassad utrustning. Det är 
helt nytt, och deras tidigare skiftronder blir drift- och 
underhållsronder. Därmed får driften mer och mer ett 
förebyggande underhållsansvar. B- och C-klassad ut-
rustning tas som tidigare om hand av FU-teknik.

Vilka applikationer övervakas med tillståndskontroll?

Vi har onlineövervakning på alla maskiner och bygger 
ut hela tiden. Vi har nyligen anställt tre analystekni-
ker, vars ansvar blir att se över alla våra system i syfte 
att öka tillgängligheten. Vi har också anställt en FU-
ingenjör som ska vara med och utveckla FU-arbetet.

Hur många mätpunkter finns på Ortviken?

På hela bruket är det drygt tusen, om man räknar ihop 
alla system. Mätresultaten analyseras och underhållet 
planeras så att byten och reparationer görs i tid, innan 
det havererar.

Har du personliga erfarenheter av SPMs produkter 
och tjänster?

Nej, men mina medarbetare använder SPM-utrust-
ning. Vi har blivit väldigt positivt bemötta och sett att 
det är bra grejer med hög tillgänglighet. Vi har också 
fått bra service.


