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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver metoden och resultatet av en konceptframtagningsprocess som 

syftade till att förbättra ergonomin hos bagagelastare vid ankomstbanden på Arlanda 

Flygplats Terminal 5. Flertalet studier har gjorts där det fastställs att bagagelastare drabbas i 

högre utsträckning av belastningsskador jämfört med andra yrken. En förstudie genomfördes 

i arbetets inledande skede för att identifiera de största problemen med hanteringen av 

ankommande bagage. Därefter genomfördes en framtagningsprocess vilken resulterade i flera 

koncept varav ett utvecklades vidare. Koncepten analyserades med utvärderingsmetoden 

Pughs matris för att sedan bedömdas med felträdsanalysen Failure Tree Analysis (FTA), Det 

valda konceptet ”Mattan” konstruerades som prototyp med målet att eliminera alla manuella 

lyft. Testerna visade att konceptet ”Mattan” minskade lossningstiderna signifikant och 

eliminerade samtliga manuella lyft. Efter testerna diskuterades felkällorna och en 

produktspecifikation för en framtida produkt framställdes. Vidare diskuterades potentiella 

utvecklingsmöjligheter. 
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Summary 

This paper outlines the method and results of a product development process, which aimed to 

improve the ergonomics of offloading luggage onto the conveyor belt for the benefit of the 

baggage handlers at Arlanda Airport terminal 5. Multiple studies have proven that baggage 

handlers are more likely to be effected by work related injuries, in this area more than others. 

A preliminary study was undertaken in order to identify existing problems in the baggage 

handling process for incoming flights. Consequently, a product development process was 

conducted and a design concept chosen. As a result, a design concept prototype aimed to 

eliminate all manual lifting when offloading a baggage cart was constructed. The “Mattan” 

design concept was chosen through Pugh’s decision-matrix method and evaluated with a 

Fault Tree Analysis. A prototype of the chosen concept was built with the intent of 

eliminating all manual lifting. Thereafter the tests were discussed and a specification of a 

future product developed. Lastly the project was discussed and future development 

suggested. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Bagaget hanteras idag manuellt av flygplanslastare som ansvarar för lastning och lossning av 

flygplan samt bagagevagnar och containrar. Detta är ett mycket belastande arbete som 

resulterar i hög sjukfrånvaro och även permanenta arbetsrelaterade belastningsskador 

(Bergsten m.fl. 2010). Idag utförs arbetet av färre personer än tidigare vilket leder till en 

högre arbetsbörda (Säfström, intervju, se bilaga). Det har gjorts flera projekt med avseende på 

att förbättra arbetsmiljön men bagagehanteringen som sker vid ankomstbandet är fortfarande 

helt manuellt. De hjälpmedel som utvecklats är ofta mycket dyra och avsaknaden av ett 

ergonomiskt hjälpmedel för lossning vid ankomstbanden ligger till grund för detta arbete. 

1.2 Målformulering 

Examensarbetet syftade till att studera ankomstbanden på Arlanda terminal 5 och utveckla en 

teknisk lösning som förbättrade ergonomin för flygplatslastarna vid lossningsmomentet. 

Målet med projektet var att utveckla fem koncept som sedan utvärderades. Därefter med hjälp 

av Swedavia och KTH beslutades vilket av koncepten som utvecklades vidare. Arbetet 

resulterade i en teknisk rapport samt en prototyp. Prototypen konstruerades för att sedan 

testas och analyseras. 

1.3 Avgränsningar 

 Endast lösning för lossningsmomentet mot ankomstband beaktades. 

 Transport av bagage mellan lossningspunkt och bagagekarusell i ankomsthall 

beaktades inte. 

 Lösningen var bara vara applicerbar i T5. 

 Specialbagage innefattades inte i lösningen.  

1.4 Kravspecifikation 

Lösningen som togs fram var ämnad att följa nedanstående krav: 

 Klara den genomsnittliga belastningen av 82 väskor per flight. 

 Klara en arbetsfrekvens om 1000 flighter/ månad, således 2733 bag/dag (Swedavia, 

2012)  

 Klara att lasta av en vagn under 2 minuter. 

 Tåla en genomsnittlig väskas vikt på 16.7 kg (Berdowski drs. Z. m.fl, 2009) och en 

maximal vikt på 50kg 

 Ha en god användarvänlighet. 

 Vara kompatibel med befintlig infrastruktur. 

 Klara maxbagage med måtten: 900x750x550mm (Norwegian, 2012) 

 I så stor mån som möjligt följa arbetsmiljöverkets rekommendationer.(AFS 1993:10) 
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1.5 Lösningsmetoder 

Litteraturstudier: Sökningar i publicerat material har skett genom sökmotorn ScienceDirect 

och KTH:s bibliotekdatabaser för att finna relevant information inom området. Även 

sökningar på företagshemsidor har genomförts för att få en inblick i vilka lösningar som finns 

på markanden i dagsläget. Statistik för bagagehanteringen på Arlanda har tillhandahållits av 

Swedavia. Statistik gällande arbetsskador har tillhandahållits av SAS.  

Studiebesök: Besök har skett hos Lifts All AB för att få inblick och förståelse för ett 

lyftverktygs utveckling och produktion. Arlandas olika terminaler har besökts för att se hur 

lastarnas arbete och ankomstbandens konstruktion ser ut på olika platser.  

Arbetsobservationer: Nuvarande arbetsrutiner vid lossning har observerats, fotograferats 

och dokumenterats för att identifiera problem och ge ytterligare information om dagens 

arbetssituation. 

Strukturerade interjuver: Har i ett tidigt skede utförts med lastare, ankomstservice, 

tekniker och planerare för att få en förståelse för vilka problem som finns med dagens 

ankomstband. 

Halvstrukturerade intervjuer: Har skett löpande under arbetet med planerare, 

tekniker/tekniskt ansvariga samt planerare och arbetsmiljöansvarig för att få information om 

dagens problem samt deras synpunkter om framtiden och det arbete som gjorts för att 

förbättra arbetsmiljön 

Utvärderingsmetoder: För att utvärdera och jämföra de koncept som utvecklades, användes 

utvärderingsmetoderna FTA och Pughs matris. FTA (Failure tree analysis) användes för att 

finna felkällor i koncepten. Pughs matris användes för att jämföra koncepten mot varandra 

och mot en referens som redan finns dokumenterad för att få ett jämförbart resultat. 

Prototyp: En prototyp av det valda konceptet konstruerades för att kunna genomföra tester 

och studera funktioner och konstruktionen. 

Tester: Tester på konceptet har utförts i verklig storlek och miljö för att undersöka 

konceptets tänkta funktion och hur konceptet kommer att användas. 
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2 Nulägesbeskrivning 

Swedavia är en statlig koncern med ansvar över 11 flygplatser i Sverige. Swedavia uppstod 

som bolag 2010 från tidigare Luftfartsverket där ansvaret för flygplatserna tilldelades 

Swedavia och Luftfartsverket ansvarar idag bara för flygtrafiktjänsten. Att bolagisera 

flygplatserna är en vanlig metod i andra länder då affärsförutsättningar mellan 

flygplatsutveckling och flygtrafiktjänst är mycket skilda (Swedavia, 2012). Den största 

flygplatsen i Sverige är Stockholm Arlanda (Figur 1). Fler och fler passagerare passerar 

Arlanda varje år. Under 2011 ökade trafiken med 9 % från föregående år till 19 miljoner 

passagerare (Swedavia, 2012).  

Närmaste konkurrent är Göteborg Landvetter med knappa 4 miljoner passagerare per år 

(Swedavia, 2012). Med dagens 172 destinationer fungerar Arlanda som ett nav i 

inrikestrafiken och som avrese- och transferflygplats för destinationer i Europa och övriga 

världen. Arlanda växte starkast av samtliga nordiska flygplatser under 2011 (Swedavia, 2012) 

och förväntas växa även i framtiden. Detta ställer nya krav på bagagehantering och 

infrastruktur på flygplatsen. Med ökande passagerarantal ökar även antalet bagagekollin. 

Terminal 5 har åldrande och omoderna bagageband med höga underhållskostnader. Strängare 

säkerhetskrav samt en bedömd ökning av passagerartrafiken, och därmed ökad driftstid av 

banden, gör att banden inom en snar framtid behöver bytas ut. 

 

Figur 1 Flygbild Arlanda flygplats 

Ankommande bagage lossas från flygplanen och körs sedan till bagagehallen för att placeras 

på ankomstbanden för passagerarna. För närvarande har Arlandas utrikesterminaler 
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sammanlagt sju ankomstband. Två av dessa installerades i samband med byggandet av Pir F, 

en del av terminal 5, som färdigställdes 2002. De resterande fem banden tillhör Pir 5A och 

5B, de äldre delarna av terminal 5. De äldre banden är baserade på äldre teknik och uppnår 

idag inte den säkerhetsstandard som krävs. Banden är konstruerade så att bagagekarusellen 

går i en cirkel från airside, det säkerhetsklassade flygplatsområdet, till landside i 

ankomsthallen, som inte är säkerhetsklassat, och sedan in igen. Detta innebär att annat bagage 

kan läggas på banden och därefter transporteras in på airside. För att upprätthålla 

säkerhetklassningen vid banden har jalusier installerats, som stängs då lossning ej sker.  

Dessa gamla band är uppbyggda av sektioner eller s.k. ”flaps”(Figur 2) För att banden skall 

kunna röra sig runt hörn. Dessa sektioner är gummiplattor som är sammansatta med ett ok 

vilket fästs på en lång transportkedja som löper runt hela bagagekarusellen. Detta system 

kräver mycket underhåll då dessa ok är inte dimensionerade för de kraftiga stötar som uppstår 

när bagaget lossas av personalen. Detta kräver mycket resurser och pengar i form av personal 

och reservdelar. På de nya banden, band sex och sju, har detta lösts genom att lastningen sker 

på ett mer tåligt lateralt band. Från detta förs bagaget vidare till ankomstkarusellen där det 

cirkulerar tills det hämtas av passageraren. Denna automatiska påföring på ankomstkarusellen 

gör att slitaget minskar avsevärt på karusellens ok.  

 

Figur 2 Flap 

Bagagehanteringen på Arlanda sker idag i bagagehallar under terminalerna. Där sorteras 

bagaget automatiskt och lastas sedan manuellt på bagagevagnar eller containrar som lyfts in i 

flygplanet vid lastning. Vagnarna eller containrarna körs sedan ut till de väntande flygplanen 

för lastning av ramppersonalen. Vid ankommande flyg lossas bagaget från flygplanen på 

vagnar eller som hela flygplanscontainrar. Dessa körs sedan in till bagagehallarna och till ett 

tilldelat band där bagaget lastas av och transporteras till de väntande passagerarna. 80 % av 

bagaget lastas idag på bagagevagnar (Liftsall, se bilaga). Anledningen till att detta är att 

majoriteten av bagaget lastas löst i flygplanen. Det vanligaste flygplanet är Boeing 737 vilket 

är ett plan som löslastas.  

Det finns fyra handlingbolag som erbjuder ramptjänster, dvs. marktjänster som 

lastning/lossning, bogsering, avgång och ankomsttjänster på Arlanda: Sas Ground Handling 

(SGH), Menzies Aviation, Nordic Aero och Havas. Handlingbolagen sluter avtal med 
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flygbolagen som trafikerar Arlanda. SGH är den största aktören med 70 % av trafiken (E. 

Bergsten m.fl. 2010) 

På Arlanda förekommer både öppna vagnar och containrar för att transportera bagaget. 

Vagnarna har en öppen konstruktion med stomme i stål och en botten av trä där bagaget 

lastas. Containrar finns i flera olika utföranden med olika storlek och olika utformning på 

öppningen, dessa är placerade på en s.k. dollyvagn, som kan kopplas till truck eller i tåg med 

andra vagnar och containrar. 

De olika handlingbolagen har egna bagage- och dollyvagnar. Dessa parkeras tillsammans när 

de inte används och personalen på de olika handlingbolagen använder endast sina egna 

vagnar Vagnarna är av samma mått och de används på samma sätt av de olika bolagen (Figur 

4). 

Det finns olika typer av containrar beroende på flygplanstyp och ägs av flygbolagen. På 

Arlanda är två containrar vanligast, AKH och- AKE-containrar (Figur 3). AKH används av 

större flygplanstyper medan AKE används av mindre. En del har delvis uppfällbara tak som 

underlättar arbetet medan andra är mycket svåråtkomliga. All utrustning och infrastruktur på 

flygplatsen med undantag av bagagevagnarna tillhandahålls och underhålls av Swedavia.  

 

Figur 3 AKE-container på dollyvagn för lastning av bagage 
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Figur 4 Bagagevagn för lastning av bagage 
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2.1 Arbetsmiljö på flygplatsen 

Arbetet som lastare är mycket fysiskt krävande. En lastare kan under ett arbetspass hantera 

upp till 17 ton bagage (Bergsten, E. 2010). Flygplatsen är också en bullrig arbetsmiljö som 

präglas av stress för att säkerställa att avgångar och lossningar sker snabbt och effektivt för 

att utföra arbetet på utsatt tid. Efter flygbranschens liberalisering har konkurrensen ökat och 

tvingat fram rationaliseringar och effektivare arbetsrutiner hos verksamma aktörer (Söderman 

, intervju, se bilaga).  Lastarna utsätts för mycket hög muskulär belastning och 

kompressionskrafter i ryggen under hela arbetspasset och då främst under den manuella 

hanteringen av bagaget. Arbetet kräver ofta att den som lastar eller lossar böjer kroppen och 

lyfter i onaturliga och icke ergonomiska ställningar (Dell, 2007).  

Lastning av bagagevagnar för avgående flyg görs i bagagehallen för respektive terminal där 

finns lyfthjälpmedel att tillgå. Dessa lyfthjälpmedel fungerar bra vid lastning av bagage på 

vagnar när bagaget succesivt checkas in och sorteras. Vid lossning av bagage på 

ankomstbanden däremot, finns inte dessa hjälpmedel då det är ont om plats för installation 

och lyftkrokarna som används vid lastning inte är tillåtna. (Säfström, intervju, se bilaga). 

Bagaget lossas för hand ned på ankomstbanden. Denna arbetsmetod är mycket belastande för 

personal vilket resulterar i hög arbetsskadefrekvens (Säfström, intervju, se bilaga) 

De arbetsmoment som utförs vid ankomstbandet är: 

 Manuella lyft både under och över axelhöjd för att lossa bagaget från bagagevagn 

 Manuella lyft både under och över axelhöjd för att lossa bagaget från container 

 Drag av lastade och tomma bagagevagnar till och från ankomstbandet.  

 Drag av lastade och tomma dollyvagnar med containrar till och från ankomstbandet.  

En bagagevagn väger ca 380 kg olastad och en fullastad vagn med ca: 40 bagage kan väga 

upp emot ett ton fullastad. En dollyvagn med tom container väger upp emot 800 kg och med 

lastad container kan den sammanlagda vikten uppgå till 1,5 ton. Dessa bagage- eller 

container-vagnar dras in med truckar med mellan 1 och 4 vagnar i släp (Arlanda Airport 

Regulations). När dessa skall flyttas för hand utsätts leder och muskulatur för stora 

belastningar.  

När bagaget lossas på ankomstbandet ligger det i en högre position relativt bandet. Det tunga 

arbetet ovan axelhöjd gör att lastarna drar bagaget av vagnen eller containern och låter det 

falla ned på bandet utan att orka bromsa det nämnvärt. När bagaget faller ned på 

ankomstbandet orsakar det skada på banden som genererar höga reparations- och 

reservdelskostnader.  

2.2 Bagagehall Terminal 5 

Bagagehallen i terminal 5 befinner sig under terminalen och används kombinerat för 

bagagesortering och lossning. Det utrymme som är aktuellt för denna rapport är det som 

återfinns mellan pir A och pir B på terminal 5. Bagagehallen gränsar mot ankomsthallen där 

passagerare passerar för att hämta incheckat bagage. För detta finns det 5 band längs 

bagagehallens hela längd vilka alla är av samma längd förutom band 3 som är dubbelt så stort 
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och på band fyra är två stycken Telair RTT lasttungor installerade vilket reducerar längden på 

detta band.  

Bagagehallen ena sida är tillägnad avgående flygs bagagesortering. Denna består av s.k 

”fickor” som är ramper i vilka bagaget välts ner i automatiskt och på så sätt sorterar bagaget. 

Dessa ramper används även i de andra bagagesorteringshallarna (Figur 5). 

Att bagagehallen är en kombinerad ankomst- och avgångshall gör att mycket trafik i form av 

truckar, vagnar och människor är i rörelse på en mycket begränsad yta (Figur 6). Vägbanan är 

430 cm bred vilket gör att två truckar med vagnar kan föras fram i bredd. Detta är av yttersta 

vikt då truck och vagnar måste kunna köras om när de stannat vid olika ankomstband. 

Ytterligare en orsak till trängsel är det avgående bagagets vagnar och containrar som även de 

förvaras i hallen. Vagnarna fylls med bagage från ”fickorna” och körs sedan ut varpå en ny 

vagn omgående behöver dras fram för lastning. Trängseln gör att många arbetsskador sker 

genom påkörningar (Säfström, L. intervju, se bilaga). Det är framförallt påkörning av vagnar 

som är vanligt förekommande. Vagnarna, tomma eller vid under lossning vid ankomstband 

körs på och i sin tur accelererar och skadar personal  

Längs tak och väggar löper rör och installationer med VVS-funktioner samt transportband för 

bagage. Detta gör att montering av lyfthjälpmedel i taket försvåras och att ombyggnationer 

och modifieringar av ankomstbanden blir problematiska. 

  

Figur 5 Två truckar i bredd i bagage hallen Figur 6 Vänster: lastfickor, Höger: ankomstband 
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2.3 Nuvarande lösningar 

Bagagehanteringen på flygplatser kräver en omfattande organisation och infrastruktur. Det 

finns försök på att automatisera hela förloppet, från incheckning till flygplanet och från 

flygplanet till ankomstbandet (Swarts, 1996). Då har det varit stora problem med 

automatiseringen, bland annat är det svårt att ha tillräckligt med transportkärl där de behövs 

för tillfället. På ett system som täcker en hel flygplats har det varit mycket svårt att realisera 

ett helt automatiskt system utan lastare.  

De största hindren för ett mer automatiserat system är: 

 Bagaget är inte enhetligt 

 Flygplanstillverkarens containrar är standardiserade 

Det finns en uppsjö av olika typer bagage. De enda begränsningar som finns är maximala 

mått och maximal vikt. Då bagage finns i så många utföranden ställer det höga krav på 

systemet. Med en mer standardiserad tillåten väska skulle möjligheterna vara mycket större. 

Detta är i det närmaste en omöjlighet då flyg anländer från hela världen vilket skulle innebära 

att samtliga flygplatser och flygbolag enades om en och samma väskstandard. Det är något 

som är högst otroligt inom en överskådlig framtid. 

Ytterligare ett problem i vägen för en mer ergonomisk flygplats är sättet flygplanen lastas. De 

flesta bagage lastas löst i bagageutrymmen på flygplanen eller i containrar. Båda 

lastningssätten är mycket påfrestande för personalen. Containrar lastas från sidan och ibland i 

utföranden där containerns tak kan delvis lyftas. Denna konstruktion gör det manuella 

lossningsarbetet mycket svårt att ersätta med tekniska lösningar.  

De lösningar som finns på marknaden idag är ofta dyra och mycket stora vilket gör att många 

inte är kompatibla på ankomstbanden vid terminal 5. Vid en kommande kapacitetsökning av 

bagagehanteringen måste ytterligare lokaler avsättas eller byggas då dagens band precis 

möter maxbehovet men en högre passagerar- och- bagagetillströmning skulle innebära en 

långsammare och mindre kontrollerad bagagehantering.  

På grund av detta har idéer om att automatisera vissa moment t.ex. lastningen i container 

uppkommit. En lösning som finns på marknaden är en länkarmsrobot som lastar containrar 

helt automatiskt (Grenzebach, 2012). Även om detta löser problemet med lastningen är det 

till en mycket hög kostnad och den är dessutom mycket utrymmeskrävande.  

Här nedan följer en presentation av några av de lösningar som finns tillgängliga idag som 

skulle kunna underlätta arbetet vid ankomstbanden: 

2.3.1 3B Bulk Baggage System  

En lösning för att förbättra arbetet för lastarna, som finns på marknaden, är 3B. Systemet 

baseras på en container med åtta fack som bagaget placeras i (Crisplant, 2012). På detta sätt 

har man mer kontroll över bagaget och hur de är placerade i containern. Bagaget lastas från 

flygplanet in i 3B-containerns fack med hjälp av Rampsnake som är ett förlängt bagageband, 

vilket kan manövreras i alla riktningar. När bagaget sedan skall lossas placeras den vid 

ankomstbandet och tiltas, med hjälp av den special konstruerade dollyvagnen, varpå en lucka 
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i taget öppnas och bagaget tillåts glida ned på bandet. Detta handhavande innebär att alla 

manuella lyft undviks (Figur 7). 

Det stora problemet med en sådan lösning är att bagaget inte lastas på det mest 

utrymmeseffektiva sättet då containern inte tar lika många bagage på samma yta som en 

vanlig vagn gör. Det innebär också en stor kostnad för handlingbolagen att köpa in dessa 3B-

containrar.  

 

 

Figur 5 3B Container 
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2.3.2 Handhållna lyfthjälpmedel 

De hjälpmedel som finns tillgängliga vid lastning från sorteringsficka till vagn på Arlanda är 

framförallt av två sorter. Det ena är en pneumatisk styrd krok som lyfter bagaget i bagaget 

primärt i dess handtag (Figur 8). Det andra är en vakuumlyft som suger fast bagaget med 

undertryck och lyfter pneumatiskt (Figur 9). 

Lyfthjälpmedelet med en krok finns även i en utförande med en elektrisk motor istället för 

pneumatik. Användandet skiljer sig inte mycket men risken för arbetsskador är större med 

den pneumatiskt styrda hjälpmedlet. Det beror på att pneumatiken inne bygger en kraft när 

luften i systemet söker lyfta bagaget. Vid händelse av ett mycket tungt bagage kan mycket 

kraft finnas i systemets luftcylinder och risken är då att bagagets handtag glider av kroken 

varpå kroken dras med stor kraft uppåt mot lastaren. Med en elektrisk funktion finns inte 

denna risk. Det pneumatiska systemet är dock mycket tåligare och mer slitstarkt.  

Det negativa med kroklösningen är att den inte kan ta alla bagage eftersom dessa inte har 

handtag som är lättåtkomliga. Då fungerar vakuumlyftar bättre eftersom deras vakuum 

munstycken kan greppa i princip alla sorters bagage. Det finns lösningar som både har 

vakuum munstycke och krok på samma verktyg vilket innebär att näst intill allt bagage kan 

hanteras. (Lifts all, se bilaga)’ 

Kroksystem får inte användas vid ankomstbanden då dessa rör på sig. Det är en för stor risk 

att kroken fastnar i bagaget och att arbetet då inte skulle utföras på ett tillräckligt säkert sätt 

(Alkert, S. intervju, se bilaga). Vakuumlyften används i dagsläget på Göteborg Landvetters 

ankomstband.  

  

Figur 8 Lyftkrok 

  

  

Figur 9 Vakuumlyft 
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2.3.3 Telair RTT 

Hjälpmedlet består av en rörlig lasttunga som kan styras på ett sådant sätt att lastaren når hela 

vagnen med hjälpmedlet och därmed inte behöver utföra några lyft.(Figur 10) Telair RTT för 

lossning är en utveckling av RTT Longreach som används för lastning i flygplanens 

lastutrymme, då bagaget transporteras upp på ett band och in i flygplanets lastutrymme där 

det tas emot av en lastare. Genom att placera denna lasttunga vid ankomstbandet kan lastaren 

använda Telair i motsatt drivningsriktning och därmed lossa bagaget från vagnen.  

När transportbandet startas så rullar det konstant tills lastaren trycker på stoppknappen. Det 

går att manövrera bandet i höjdled samt skjuta det framåt och bakåt med en joystick som är 

placerad intill ett handtag. För att medge styrning i sidled vrids bandet runt en infästning i 

nedre änden av bandet. Detta sker med handkraft. 

På ankomstband 4 i T5 finns för närvarande två lasttungor installerade. Installationen innebär 

att väggen är förskjuten cirka två meter ut i ankomsthallen Detta tar upp mycket plats i den 

utrymmesbegränsade ankomsthallen på andra sidan väggen. Denna utbyggnad krävs då 

systemet behöver en buffertfunktion så att mer bagage kan lastas av än vad som lastas på 

ankomstkarusellen. Denna buffert är ett transportband som bagaget lastas på från lasttungorna 

och medger då att fler bagage kan lastas. 

För att bagaget inte skall krocka med varandra på buffertbandet eller kilas fast när de förs 

över så finns fotoceller som ser om det ligger en väska på bandet. Om det redan ligger ett 

bagage på bandet så stannar RTT bandet och inväntar sin tur. 

 

Figur 6 Telair RTT 

Under förstudien framkom en föreställning hos lastarna att bandet är långsamt att lossa på 

pga. att fotocellerna stoppar bandet när buffertbandet är fullt. Dock så har tester utförda av 

Swedavia visat att med en korrekt teknik så lossas en vagn med lika eller snabbare hastighet. 

När det används på ett inkorrekt sätt kommer dess fulla potential inte till användning. Istället 
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används det som ett stationärt band där bagaget ändå lyfts manuellt. Detta beror troligtvis på 

bristande utbildning i hur utrustningen skall användas (Lundqvist, P. intervju, se bilaga). 

2.3.4 Container Loading System (CLS) 

CLS är ett rullbord för överföring av bagage från bagageband till container (Figur 11). Bordet 

är fäst i ett system av balkar placerade antingen i golvet eller taket vilket medger rörelse i 

horisontalled. Bordet höjs och sänks med pneumatik.  

Bordet är placerat mellan bagagebandet och containern så att bagaget kan föras över till 

bordet utan att lyftas. Därefter kan bordet justeras och skjutas in i containern där bagaget förs 

av på lämplig plats. Bordets upphängning är konstruerad med glidskenor så att det går att föra 

in i containern även om denna har tak. Detta underlättar arbetet mycket och vid rätt 

användning kan alla lyft från band till container elimineras.  

Lastningsbordet är uppbyggt av kulrullar vilket gör att bagaget kan föras fritt i alla riktningar. 

För att höjdjustera bordet så används ett handtag som vid beröring nedåt för hela bordet nedåt 

och likadant uppåt.  

Tester av CLS har utförts på Arlanda (Lifts All). De har visat på att det är ett verktyg som är 

enkelt att implementera och handha. Detta system har dock inte testats vid lossning utan har 

bara testats vid lastning. 

 

 

Figur 7 Takmonterad CLS 
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2.3.5 Automated baggage offloading 

Automated Baggade Offloader, från det tyska företaget Grenzebach, är ett helt automatiskt 

bagagelossningssystem (Figur 12). Det lossar bagaget genom att den fullastade vagnen 

placeras på en platta som sedan lutar hela vagnen vilket leder till att bagaget faller ned på 

ankomstbandet(grenzebach.com). För att förhindra att allt bagage glider av i ett sjok förs ett 

transportband sakta uppifrån och ned utmed vagnskanten, när det övre lagret bagage glider av 

hålls det undre bagaget på plats.  

När anordningen skall användas dras den fullastade vagnen upp på plattan som därefter lutar 

hela vagnen. När vagnen är tom dras vagnen av och proceduren upprepas. 

 

Figur 8 Automated bagage offloader 
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3 Teoretisk referensram 

Under utbildningen Maskinteknik på KTH Södertälje har gruppen erhållit en solid 

kunskapsgrund på vilken utvärderings och- arbetsmetodiken i detta arbete vilar. I ett tidigt 

skede i utbildningen lades de praktiska kunskaperna som behövs för att effektivt genomföra 

ett projekt. Gruppen har ofta kunnat tagit erfarenheter från tidigare projekt och applicerat 

dessa på examensarbetet. Framförallt är erfarenheter inom planerings och- dispositionsarbetet 

som har kommit till användning och effektiviserat arbetet.  

Vidare har de tekniska kurserna även dessa gett oss en god kunskapsgrund att göra de 

nödvändiga beräkningarna och utvärderingar. Kunskaperna i hållfasthetslära har använts vid 

mekaniska uppskattningar och dimensionering. Kunskaperna i ergonomi var även dessa av 

stor vikt då bagagehantering är ett område med stora ergonomiska brister.  

För att illustrera resultatet av arbetet användes datorbaserade designverktyg och skissning 

som lärdes ut vid KTH Södertälje. Dessa kurser gjorde det möjligt att på ett professionellt vis 

presentera arbetet för utomstående parter som inte följt gruppens arbete.  

Utbildningen gav många metoder för att genomföra och utvärdera arbetet inom ett projekt. 

Av de metoder som gruppen tagit del av under utbildningen var nedanstående de som 

användes i detta arbete.  

3.1 Pughs utvärderingsmatris 

Är en beslutsmatris för att jämföra koncept (Ullman, 2010). Koncepten betygsätts i mätbara 

kriterier. De koncepten som skall utvärderas ställs mot en referens som har väl kända värden. 

Denna referens får då 0 i samtliga kriterier och de koncept som skall jämföras får mellan -3 

och 3, beroende på hur den skiljer sig från referensen. Det är viktigt att valda kriterier är 

mätbara på samtliga koncept så att jämförelsen blir objektiv. För att ge en ytterligare 

dimension till matrisen kan man även vikta kriterierna så att de har olika stor betydelse i 

slutresultatet. När samtliga koncept har värderats kan man enkelt räkna ihop dessa till 

siffervärden och det koncept som har högst värde är det mest fördelaktiga.  

3.2 Felträdsanalys (FTA) 

Failure Tree Analysis (FTA) är en deduktiv metod som klargör de logiska kopplingarna 

mellan orsaker, delhändelser, och fel (Ullman, 2010). Orsakerna som behandlas i en FTA kan 

vara miljörelaterade, mänskliga fel eller s.k. normalhändelser dvs. de som är förväntade att 

ske i systemet. 

Man börjar med att definiera ett ”top event”, i denna rapport: ojämnt flöde av bagage vid 

lossning. Och därefter undersöka vilka fel som kan orsaka detta och studerar sambandet 

mellan dessa fel för att se om de kan uppstå oberoende av varandra eller om felen är länkade. 

Längst ner i trädet hamnar initialhändelser som inte går att bryta ner i mindre delar t.ex. 

duken brister.  

3.3 Intervjuer 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Deduktiv
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I arbetet har både strukturerade och ostrukturerade intervjuer använts. Strukturerade innebär 

att intervjupersonen får en fråga med fördefinierade svarsalternativ t.ex. en skala från 1 till 5. 

Detta ger ett kvantitativt svar som är lätta att analysera. 

I en ostrukturerad intervju används öppna frågor där intervjupersonen får svara mer fritt på 

frågorna och framföra sina åsikter.   

3.4 Idégenerering 

Under idégenereringen har brainstorming använts (Ullman, 2010). Vid brainstorming skriver 

man ner alla idéer som uppkommer hur tokiga eller bra de än må vara, varefter dessa 

diskuteras mer noggrant och granskas för att se vilka lösningsidéer som är användbara. Detta 

har inte bara använts för de koncept som presenteras utan även för små detaljer i dessa 

koncept.  

Under idégenereringen har även omfattande internetsökningar genomförts för att se vilka 

lösningar som redan finns och vilka dellösningar som skulle kunna användas i detta projekt.  
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4 Konceptframtagning 

4.1 Konceptpresentation 

Efter förstudien och litteraturstudier genomfördes en konceptframtagningsprocess där möjliga 

lösningar skissades och funktionsbeskrevs. 

Ur konceptframtagningsprocessen framkom två typer av lossningshjälpmedel. En som var 

baserades på ett band eller en ramp placerat vinkelrätt mot bagagevagnen. Detta utvecklades 

till tre versioner: Två drivna band och en ramp. För att utröna fördelarna respektive 

nackdelarna med denna typ av system intervjuades Mikk Uudelepp från Telair (se bilaga) 

vars system är installerat på band 4. 

Den andra typen baserades på vältning där bagaget skulle glida ner på ankomstbandet. 

Vältningsfunktionen var tidigare känd men genomförd som en mycket utrymmeskrävande 

lösning än vad som skulle vara kompatibelt med bagagehallen i terminal 5. 

Nedan är samtliga koncept funktionsbeskrivna med svarta detaljpilar samt röda funktions 

och- rörelsepilar. 

4.1.1 Rullbordet 

Konceptet Rullbordet är baserat på en fast pålastningspunkt. Rullbordet skall konstrueras 

robust och slagbeständigt och vara simpelt men effektivt. Rullbordet består av två eldrivna 

transportband där ett av dessa kan röra sig över det andra. Detta innebär att de två bandens 

totala längd tillsammans kan ändras. Vid lastningstillfället är Rullbordet i läge 1, det mest 

komprimerade läget. När vagnarna placerats i position av lastaren aktiveras systemet med 

signalen från knappen ”first bag”(se figur 13).  

 

 

Figur 9 Kontrollpanel vid ankomstbanden 

Eftersom att banden ej går att röra i sidled måste vagnarna placeras rätt för att möjliggöra 

lossning. Med hjälp av anvisningar i körbanan kan truckföraren stanna i rätt position. 

Lastaren står vid sidan av bandet och behöver inte lyfta väskorna till ankomstbandet, utan kan 

dra bagaget till vagnskanten där det drivande bandet för bagaget vidare.  
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Figur 10 Rullbordet 

4.1.2 Rullrampen 

Konceptet Rullrampen är en lossningslösning som syftar till att vara enkel och kräva lite 

underhåll. Med en lutande ramp behöver inte lastaren lyfta bagaget lika långt utan rampen 

överbrygger avståndet mellan vagn och band. Rullrampen är en lutande lossningspunkt som 

går att dra fram ända till vagnens kant och kan positioneras i många olika lägen (Figur 15).  

Annordningen har en pneumatiskt driven pistong som lyfter rampen medan bagaget 

transporteras på rullar med hjälp av tyngdkraften. När pistongen trycks ut, för den rampen 

framåt och uppåt. Rampen tillåts förlängas längs med en spårbana. Detta gör att bandet kan 

eleveras till önskad höjd vertikalt utan att förlora längd horisontellt. 

 

Figur 15 Rullrampen 
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De olika lägen som rampen kan inta är beskrivet i bilden. I läge 1 är rampen fullt infälld med 

pistongen i sitt bakersta läge. I läge 2 är pistongen i sitt yttersta läge med rörelsepilar i rött. 

Rampen har nu skjutits ut i sitt yttersta läge och rampen förlängts då längs spårbanan och 

lyfts upp. 

4.1.3 Teleskopet 

Konceptet Teleskopet tar inspiration från lastbanden som flygplanslastarna använder vid 

lastning av flygplanen. Dessa lastband kan enkelt förlängas med en teleskopfunktion. 

Lossningen skulle då kunna ske på ett liknande lastband som leder till bagagekarusellen. 

Förlängningen av bandet sker mekaniskt och detta är möjligt genom att bandet har fyra rullar 

istället för två. Då kan bandlängden varieras och därmed även Teleskopets hela längd (Figur 

16).  

Bandet är monterat så att vinkeln kan justeras likt Rullrampen genom en pneumatiskt driven 

pistong. Genom att vinkeln från väggen och längden på bandet kan ändras och därmed även 

lasthöjden. Bandet går att justera i sidled genom vridning runt bandets infästning i 

nederänden.  

 

Figur 16 Teleskopet 

4.1.4 Tilten 

Konceptet Tilten baseras på vältning. Den lastade vagnen placeras med två stålarmar mot 

ankomstbandet. På motsatt sida fästs två vajrar med enkla krokkopplingar (Figur 17). Med 

hjälp av två vinschar dras ena sidan av vagnen upp vilket medför att bagaget glider av vagnen 

och ner på ankomstbandet. Detta skulle helt eliminera skadliga lyft och istället göra 

personalen till operatörer av kontrolldonen till vinscharna. Då en fullastad bagagevagn kan 

väga uppemot 800 kg behövs kraftiga vinschar och vajrar.  
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Figur 17 Tilten 

4.1.5 Mattan 

Konceptet Mattan togs fram med prioritet på enkelhet. En enkel konstruktion utan för stora 

investeringar eller ingrepp i existerande infrastruktur. Konceptet liknar Tilten då de delar 

samma vältfunktion för att föra över bagaget till ankomstbandet (Figur 18). Mattan består av 

en PVC-duk av ABS-plast som är placerad i vagnens botten och med duken längs dess inre 

långsida. I den övre kortsidan av Mattan fästes en stålstång som i sin tur är utrustad med 

infästningar för vinschkopplingarna Bagaget lastas ovanpå Mattan. När vagnen sedan 

kommer till ankomstbanden fästs ena sidan av Mattan i en koppling på ankomstbandet och i 

stålstångens fästpunkter på den andra sidan fästes vajrar. Dessa vajrar dras sedan upp en 

vinsch varpå bagaget förs av Mattan och ner på bandet. Vinschen kontrolleras av lastarna 

som styr denna med hjälp av ett kontrolldon. På så vis kan de reglera hastighet för att låta 

bagaget falla av succesivt.  

Mattan placeras på nuvarande vagnar och dessa kräver ingen större modifiering. Dess enkla 

montering gör att den också är lätt att byta ut för reparationer.  

Efter lossning är det önskvärt att duken återgår i lastningsläget, d.v.s. liggandes ner mot golv 

och inre sida. Detta för att öka användarvänligheten. Med inspiration tagen från dagens 

regnskydd till vagnarna som med hjälp av elastiska band rullar upp skyddet automatiskt och 

placerar dessa på vagnarnas kortsida. Liknande elastiska band kan fästas längst in på vagnen 

där golv övergår till sida. Genom att duken dras in mot denna kant och är i övrigt fastsatt 

kommer duken vara redo för användning.  



Examensarbete: Lyftfri Bagagelossning 

21 

 

 

Figur 18 Mattan 

4.2 Konceptutvärdering 

För att projektet skulle gå vidare med det koncept som var mest genomförbart utfördes en 

omfattande konceptutvärdering. I denna ställdes koncepten emot varandra i en Pughs matris 

(Tabell 1) samt diskuterades med tekniskt ansvariga personer. 

Genom diskussioner och analys av koncepten kom det fram att en så enkel lösning som 

möjligt var att föredra både gällande produktion och handhavande. (Söderman, B. intervju, se 

bilaga) 

Det koncept som gick vidare för fortsatt utveckling blev Mattan. Framförallt för att det är det 

koncept som bedömdes mest innovativt och inte redan finns i någon form på marknaden. Det 

är också en lösning som skulle kunna fungera med dagens anläggning utan större 

modifiering. Tanken är att det skall vara en mycket enkel lösning som är både lätt att handha 

och tillverka.  

Konceptframtagningen i projektet syftade starkt till att tillverkning och implementering skulle 

vara billigt och enkelt. Detta var något som var Mattan’s främsta egenskaper. Diskussioner 

med Olov Nyquist och Sofie Nyberg vid Lifts All AB bekräftade även det att mer 

komplicerade system skulle kräva mångdubbelt mer underhåll och avancerade stödsystem. 

Mattans stora nackdel är dess inkompatibilitet med bagage lastade i containrar. Då en 

övergripande majoritet av bagaget på Arlanda lastas och lossas från bagagevagn sågs 

kompabiliteten med bagagevagnar som största prioritet. En kombinerad lösning för både 

vagnar och containrar skulle också få ge avkall på låga inköps och-installationskostnader 

samt skulle behöva en längre konceptfas än vad som tilläts inom ramen för detta projekt. 

Dagens utrymmesbrist gör att de bandbaserade koncepten är svåra att implementera. Innan en 

ombyggnation är inte dessa koncept genomförbara. Med en mer avancerad lösning skulle det 

inte vara möjligt att bygga en prototyp för test och analys. De andra koncepten byggde på 

band och- optisk teknik såväl som mekanik och pneumatik vilket hade omöjliggjort ett 

prototypbygge inom ramen för examensarbete. Vidare ansågs en bandbaserad lösning som 

Rullbordet eller Teleskopet vara mer trolig att mynna ut i en förbättrad version av Telair RTT 

lasttunga. Det var dock inte projektets mål att vidareutveckla lasttungan utan att attackera 

problemet från andra vinklar och finna nya lösningar hellre än en strikt komponent och- 

materialanalys för förbättring av den befintliga Telair RTT.  
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Konceptet Tilten, vilket var likt Mattan ett koncept som tippade bagaget på ankomstbandet. 

Detta var ett koncept som teoretiskt skulle fungera väl och lösa många problem i lossningen.  

Dock så är vagnarna inte konstruerade för att kunna belastas på ett sådant sätt och är också av 

många olika utföranden mellan de olika handlingbolagen. Om Tilten skulle implementeras 

behöver samtliga vagnar utrustas med mycket kraftiga fästpunkter samt stödarmar så att de 

inte havererar när de, fulla med bagage, lyfts i två punkter. Risken är att vagnarnas 

konstruktion skulle, efter upprepad belastning, bli skev och vagnen vara tvungen att riktas 

upp eller skrotas. Ytterligare ett problem uppstår när flera vagnar i släp skall lossas då 

vagnarnas kopplingar mellan varandra inte tillåter vridning runt vagnens transportriktning 

vilket skulle innebära att hela ekipaget skulle lyftas samtidigt. Detta skulle medföra kraftiga 

modifikationer av vagnar och utveckling inom vagndesign vilket inte heller var projektets 

mål. Samtliga vagnar skulle då behöva bytas ut till stora kostnader för handlingbolagen. Det 

kan tänkas att konceptet skulle fungera med ett tiltande golv men då hade en så omfattande 

ombyggnation av anläggningen varit nödvändig att det inte var genomförbart i dessa lokaler.  

Det största problemet som de bandbaserade lösningarna hade var avsaknaden av utrymme. 

Bagagehallens begränsade utrymme gör att för kunna installera Telair RTT byggdes väggen 

ut på ankomsthallens bekostnad. Ankomsthallen är också nära kapacitetsmaximum varpå 

utbyggnad av hela väggen inte är ett alternativ. Mindre utrymme i ankomsthallen betyder 

även mindre yta att placera ankomstbanden på och därmed kapacitet. Med en minskad 

kapacitet kommer lossningen gå långsammare då passagerarna måste lyfta av bagage innan 

nytt kan placeras på bandet. 

Vid en eventuell ombyggnation skulle det finnas möjlighet att implementera fasta 

pålastningspunkter med lasttungor, vinkelrätt mot väggen, så att bagaget transporteras genom 

varsin brandlucka och matas direkt på ankomstbandet på andra sidan, istället för ett 

bagageband längs med väggen. Lastpunkter skulle kräva betydligt mindre plats av utrymmet 

längsmed väggen. Men i ett sådant utförande, utan buffertband, skulle endast tillåta två 

lastpunkter vilket inte är optimalt vid stora bagageflöden.  

Ytterligare ett problem med lastpunkterna är styrningen av lossningen. Den redan installerade 

Telair RTT upplevs av lastare som långsam och obekväm att använda då den har två 

lossningspunkter men bara ett utgående band. Detta leder till att när två lastare lossar på 

bandet är det inte möjligt att bruka båda lasttungorna. När lastaren längst från 

bagagekarusellen lastar kommer dennes bagage att blockera de fotoceller som förhindrar 

överlastning av bandet. Detta innebär att den andre lastarens lasttunga avbryter och väntar in 

nästa mellanrum i flödet av bagage innan den aktiveras igen. Detta gör att denna typ av 

dubbel lossning inte är önskvärd bland lastarna.  

4.2.1 Pughs Matris 

Som referens i utvärderingen användes Telairs RTT lasttunga då det är en produkt som redan 

används i bagagehanteringen och det finns mycket erfarenhet från den. Alla kriterier viktades 

beroende på hur väl de syftade till målen och kravspecifikationen. Varje kriterie betygsattes 

från minus tre till tre där tre där tre var mest överensstämmande. 
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Ergonomi och användarvänlighet visar hur fördelaktigt konceptet är för lastaren, dessa 

värderades högt då huvudsyftet med projektet är att förbättra arbetsmiljön och följa 

arbetsmiljöverkets rekommendationer. Inköp, installation och underhåll syftar till 

kostnaderna som detta innebär för konceptet. Av dessa tre värderas underhållet högst då det 

blir en stor kostnad om produkten måste underhållas frekvent. Kompatibiliteten visar på hur 

bra konceptet fungerar med befintlig utrustning samt bagage. Utrymmeskravet visar hur stort 

utrymme konceptet kräver vilket är viktigt då den måste få plats i dagens system. 

Utbildningskriteriet bedömer konceptets utbildningskrav för att använda konceptet och 

automatisering visar hur mycket av arbetet som blir helt automatiskt. Automatiseringen 

vägdes lågt då detta inte var ett mål med projektet. Säkerhetskriteriet innefattar till exempel 

klämrisk detta är viktigt för att undvika personskador. 

Mattan fick högst betyg då den ersätter de manuella lyften och därmed är det koncept som 

syftar mest till projektets mål att göra lossningsmomentet mer ergonomiskt Även det laterala 

bandet fick ett högt betyg vilket beror på dess enkelhet. Rullrampen fick låga poäng för att 

den är krånglig att manövrera då den bygger på muskelkraft snarare än motorer. 

Mattan fick minus tre på kompabilitet med vagnar då den inte går att använda med 

containrar. Den fick också låga betyg på utbildning då det är en helt ny lösning vilket kräver 

att varje lastare får utbildning i hur den fungerar.  

Pughs Utvärderingsmatris 
    Referens Lateralt Rullramp Teleskopet Mattan Tilten 

  Vikt             

Ergonomi 15 0 -2 -2 0 3 3 

Användarvänlighet 20 0 2 1 1 2 -1 

Inköp 5 0 3 3 1 3 -1 

Installation 10 0 2 2 2 1 0 

Underhåll 15 0 2 2 1 2 1 

Effektivitet 5 0 1 0 1 3 3 

Kompatibilitet anläggning 15 0 1 0 0 2 0 

Kompatibilitet vagnar 5 0 -1 0 0 -3 -3 

Kompatibilitet bagage 10 0 2 -1 1 2 2 

Utbildning 5 0 2 2 1 -2 -2 

Automatisering av lyft 1 0 -2 -3 0 3 3 

Utrymmeskrav 15 0 1 0 1 3 1 

Säkerhet 10 0 1 -1 0 0 -2 

  Tot 130             

Summa +     17 10 9 24 13 

Summa -     -5 -7 0 -5 -9 

Vägd summa +     180 95 95 203 113 

Vägd summa -     -37 -53 0 -25 -70 

Vägd Total     143 42 95 228 43 

Tabell 1: Pughs Matris 
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5 Valt koncept 

5.1 Failure Tree Analysis 

Utifrån ett scenario där Mattan inte lossade bagaget på ett önskvärt sätt, identifierades flera 

eventuella orsaker till detta. Samtliga felkällor delades upp i troliga orsaker (Figur 19). 

1. Utrustningen fallerar. 

Det kan uppkomma genom att någon eller flera av delarna i konstruktionen inte 

fungerar eller havererar.  

2. Bagaget fastnar  

Bagage avsett att lossas på bandet faller från vagnen i anhopningar och kläms fast på 

bandet i t ex branddörrar eller annan kringliggande infrastruktur.  

3. Fel bagage lossas 

Bagage som inte är avsett att lossas med Mattan fastnar. Detta beror på att lasten 

innehåller skrymmande bagage, udda bagage och därmed inte är avsett att lastas på 

ankomstbanden utan banden för specialbagage. 

 

 

Figur 19 Felträdsanalys 
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5.1 Prototyp 

Prototypen av mattan konstruerades utifrån en PVC-förstärkt duk som ofta används för 

lagerhallar. Duken är av flamskyddad hallväv i polyester (Figur 20). Kanterna är vikta och 

förstärkta och i två av dukens sidor finns tre fästpunkter bestående av fastsydda öglor. 

Duken valdes på grund av dess goda draghållfasthet samt slitagebeständighet., då det 

förekommer att bagage blir vassa när exempelvis utdragbara handtag skadas eller att vassa 

föremål finns i väskorna. 

 

Figur 20 Prototyp 

Vid Mattans ena sida monterades en stång i fästpunkterna för att kraften som applicerades av 

vinschen skulle spridas över hela Mattans bredd. Vid stången fästes sedan kroken till 

vinschen som också stabiliserades av två spännband i stångens ytterändar. Mattans motsatta 

sida fästes i ankomstbandets kant. Vid testerna användes en vinsch med en dragkraft på 

1000N. 

5.2 Test 

Vid prototyptesten var målet att få en större förståelse för hur bagaget skulle bete sig under 

lossning med Mattan. Framförallt var det fallprofilerna, dvs. hur lasten föll från vagn till 

ankomstband, som testerna skulle ge svar på. Huruvida bagaget skulle ramla av i ett sjok och 

skapa problem med anhopning och klämrisk på ankomstbandet, eller om det var möjligt att 

använda Mattan på ett sådant sätt att bagaget ramlade mer stegvis. Ytterligare svar som 

söktes var hur mycket det skulle gå att automatisera arbetet genom att helt eller delvis 

eliminera lyft av bagage och hur material skulle dimensioneras vid vidare utformning av 

prototypen. 

Som tids referens användes statistik från tidigare tester som Swedavia har utfört då tiden 

fastställts till två minuter per vagn som generell tid för lossning (Söderman B. se bilaga).  



Examensarbete: Lyftfri Bagagelossning 

27 

 

Ett testprotokoll fördes för att på ett vetenskapligt sätt redovisa vad som framkom av testerna. 

Parametrarna som har dokumenteras är:  

 Antal bagage. Antalet bagage som låg på Mattan under testet. 

 Bagage på band: Antal bagage som landade korrekt på ankomstbandet. 

 Dragvinkel: Vilken vinkel dragkraften från vinschen applicerades. 

 Totaltid. Den tid som förlöpte under lossning 

 Dubbelbagage. Antalet väskor som anhopar sig och ligger på varandra och gör att 

bagaget inte kan passera brandluckorna eller andra problem med vidare transport av 

bagaget till ankomstbandet. 

 Kommentar: Ytterligare observationer från testet.  

Testerna genomfördes vid ankomstband 1 i T5. Då bagagehallens tak och väggar upptas till 

stor del av infrastruktur som vatten och ventilation, var det endast band 1 som hade 

möjligheten att enkelt montera vinschen på för testet önskade positioner. 

Totalt genomfördes 20 tester med Mattan. Tio stycken gjordes med vinsch ovan vagnen 

vilket applicerade kraften vertikalt och tio tester utfördes med vinschen fäst något bakom 

vagnen i 45 graders vinkel. 

5.3 Testresultat 

Ursprungsiden med konceptet Mattan var att den endast skulle bestå av en PVC-duk som 

skulle föra med sig bagaget av bagagevagnen. Vid testerna visade det sig däremot att detta 

ledde till att bagaget anhopade sig i utrymmet mellan bagagevagn och band. Detta berodde på 

att duken böjde sig ned av trycket från bagaget och lyckades inte, motsatt förhoppningarna, 

vara sträckt över mellanrummet. Detta innebar att prototypen var tvungen att modifieras för 

att kunna lasta av bagaget För att lösa problemet fästes en träskiva i Mattans nedre del som 

täckte lastytan på vagnen och utrymmet fram till bandet. Modifieringen testades med olika 

antal bagage lastade på samma sätt som det initierande testet. Detta visade på en markant 

skillnad i fallprofil. Bagaget gled mer succesivt av Mattan och anhopades inte vilket ledde till 

en minskad uppkomst av staplade bagage.  

Ytterliggare ett problem som uppdagades snabbt var Mattans infästning mot bandet. Vid de 

första testerna fästes Mattan i den räls som är monterad vid ankomstbanden. Detta gjorde att 

bagaget tenderade till att fastna i springan mellan denna räls och ankomstbandet (Figur 21). 

När det första bagaget fastnade i springan anhopades bagaget bakom detta och ramlade ner på 

ankomstbandet samtidigt vilket orsakade stopp. När infästningen gjordes närmare bandet 

minskade detta problem. Problemet kvarstod däremot och orsakade anhopningsproblem 

under testerna. Detta mellanrum var svårt att överbygga och samtidigt försäkra oss om att 

Mattan inte skulle komma för nära bandets flaps och riskera haveri. 
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Figur 21 Testdragning, bagage fast i springan 

Efter det initierande försökstestet fördes protokoll och testerna utfördes mer kontrolerat. Det 

bagage längst bak i ankomstbandets transportriktning, hade en tendens att skjuta på det 

bagaget som låg framför innan detta hade hamnat på bandet vilket ledde till att det ramlade av 

Mattan och ner på golvet bredvid vagnen (Figur 22). 

 

Figur 22 Testdrag, bagage ramlar på sidan 

På vilket sätt bagaget är lastat är också av vikt då detta kan ha en avgörande roll i lastens 

fallprofil. Förhoppningarna var att kunna identifiera och göra rekommendationer för 

handhavande av verktyget så att en så effektiv lossning som möjligt kan göras. När testerna 

utfördes lastades bagaget i ordnade rader för att en så bra upprepningsbarhet som möjligt 

skulle uppnås.  
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Testprotokoll Mattan 

Test nr. 
Antal 
bagage 

Lastade på 
band Dragvinkel Totaltid Dubbelbagage Kommentar 

Referens             

1 5 5 90 00:10 0 bra 

2 5 5 90 00:11 0  Fastnade i springan 

3 5 5 90 00:09 0   

4 5 5 90 00:08 0   

5 5 5 90 00:07 0   

6 10 7 90 00:13 0  Ramlar av i början av bandet 

7 10 6 90 00:15 0    

8 15 14 90 00:18 0  Långsam dragning 

9 15 14 90 00:23 0   Långsam dragning 

10 20 16 90 00:16 0  Fastnade i springan 

11 15 11 45  00:15 2  Fastnade i springan 

12 15 13 45  00:20 1  Fastnade i springan 

13 15 10 45  00:14 0  Fastnade i springan 

14 15 11 45  00:16 0    

15 15 13 45  00:17 0    

16 20 13 45  00:15 3 
 17 20 15 45  00:16 2 
 18 20 14 45  00:14 2 
 19 20 16 45  00:20 1    

20 20 19 45  00:30 0  Långsam dragning, bra spridning 
Tabell 2 Testprotokoll 

5.4 Produktspecifikation 

Efter tester och analys av problem utvecklades konceptet vidare med materialspecifikationer 

för produkt och beräkningar av kraft samt nedböjning av plattor.  

Produkten består av två stycken plattor av ABS-plast som innesluts av en väv likt den som 

användes i prototypen. Den ena plattan har dimensionerna 240x0,5x115 cm för att passa mot 

vagnens bottenplatta, den andra, sidplattan, är 240x0,5x65 cm för att överbrygga 

mellanrummet mellan vagn och ankomstband. Väven innesluter plattorna med en söm så att 

dessa fixeras utan att ytterligare fästpunkter behövs. I duken innesluts också en stabiliserande 

stång i överkanten där kraften från vinschen appliceras. Stången skall vara 270 cm lång och 3 

cm i diameter och tillverkas i konstruktionsstål.  

I Mattans överkant där väven viks runt den övre stången skall tre fästpunkter finnas. Två 

punkter i stångens ändar och en i mitten, detta för att kunna sätta fast och stabilisera vajern 

från vinschen. De består av två klämmor som är utrustade med öglor och fästs runt stången, 

på det sättet kommer dragkraften från vinschen, som ansätts i fästpunkterna, att fördelas över 

mattans hela bredd.  
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Plattorna är inneslutna i mattan med ett mellanrum som medger en vikning av mattan vilket 

fungerar som ett gångjärn. På det här sättet kommer den mindre plattan kunna vikas upp och 

fästas i vagnens sida när lossningen är slutförd.  

Den nedre plattan är utrustad med fästpunkter så att när den fälls ned för lossning, hakar i 

relingen vid ankomstbandet. För att tillåta tippningsrörelsen är fästpunkterna utformade på ett 

sådant sätt att de kan glida över relingens kant. Dessa stöd gör även att Mattan förhöjs, i 

förhållande till ankomstbanden, och överlappar detta. 

Dukens specifikationer: 

 Storlek: 250x300 cm 

 Material: Polyester 1100 dtex 

 Vikt: ca: 900g/m
2
 

 Draghållfasthet ca: 3800 N/5cm 

 Rivhållfasthet: ca: 450 N 

Vinschen skall klara 7000N vilket är beräknat utifrån en maximal last på 400 kg applicerad i 

bottenplattans mittpunkt enligt (Figur 23). För att säkerställa vinschens funktion så har en 

säkerhetsfaktor tre använts (2354,4*3= 7063N). I ekvationen (6.1) används m = 400 kg som 

maxlast. 

𝑚𝑔 ∗ 0,75 − 𝐹 ∗ 1,25 = 0 → 𝐹 = 2354,4𝑁  (6.1) 

 

Figur 23 Kraftberäkning 

Ekvationen nedan visar att bottenplattan sviktar ca: 0,021mm om den är fäst i två ändar och 

en utbredd last på 400 kg appliceras över hela dess längd (6.2). E-modulen har satts efter 

ABS plastens definitioner till 2300 MPa.  

𝜃 =
𝑚𝑔𝐿3

24𝐸𝐼
=

400∗9,81∗1,253

24∗2,3∗109∗
1

12
∗0,005∗2,53

=  2,1326 ∗ 10−5𝑚 = 0,021𝑚𝑚  (6.2)  
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Figur 24 Funktionsbeskrivning Mattan 

 

Figur 25 Sprängskiss Mattan 
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6 Diskussion 

6.1 Tvingande system 

På grund av den stora personalomsättningen är det svårt att snabbt ge alla lastare en god 

utbildning i ett nytt hjälpmedel. Det leder till att personalen använder det fel eller helt enkelt 

avstår från att använda det. Ett så enkelt hjälpmedel som möjligt var därför att föredra samt 

att göra det svårt att hantera hjälpmedlet på ett felaktigt sätt. Detta kan åstadkommas på två 

sätt; antingen med ett tvingande system som inte ger möjlighet till felaktig användning eller 

med ett system som är så pass enkelt och fördelaktigt så att ingen avstår från att använda det. 

Eftersom lossningen av bagage är en förhållandevis simpel manuell uppgift, (lyfta av bagaget 

och placerade det på ett band) är det svårt att konstruera något som för lastaren känns mer 

fördelaktigt, effektivt och intuitivt. Studier visar att arbetsskador och obehag minskar om 

hjälpmedel används men lastarens prioritet är ofta att bli klar så snabbt som möjligt. Med 

tanke på detta är ett tvingande system att föredra dvs. det skall inte vara möjligt att använda 

ankomstbandet utan hjälpmedlet.  

Konceptet Mattan bedöms som mycket svårt att använda på ett felaktigt sätt då lastaren inte 

hanterar varje bagage individuellt utan hela lasten sammantaget. Däremot kan lastaren välja 

att inte använda hjälpmedlet överhuvudtaget. Genom att Mattan ersätter det manuella 

lossningsarbetet med några enkla handgrepp följt av helt automatiskt lossning, bedöms viljan 

att lossa vagnen manuellt vara mindre. Hjälpmedlet kräver dock att lastaren har en adekvat 

utbildning så att denne vet med säkerhet hur hjälpmedlet skall användas.  

6.2 Analys av prototyptester 

Eftersom det inte fanns tillräckligt med information tillgänglig på hur en lösning liknande 

Mattan skulle bete sig bestämdes tidigt att tester skulle utföras för att skaffa tillförlitlig 

information. Det som primärt eftersöktes var en fallprofil, dvs. hur bagaget faller vid 

tippning. Det var nödvändigt att undersöka närmare hur konceptet skulle bete sig för att det 

skulle gå att dra några slutsatser om den.  

Testerna visade att det är mycket svårt att förutse och bestämma en generell fallprofil, hur 

bagage med olika friktion och utformning kommer glida mot varandra i tippningsögonblicket.  

På grund av detta måste det vara en så robust lösning att den fungerar även om bagaget inte 

glider exakt som tänkt. 

Springan mellan Mattan och ankomstbandet var ett problem under testernas gång då bagaget 

fastnade i denna och aldrig nådde till ankomstbandet. För att lösa detta problem bör Mattan 

överlappa ankomstbandet och vara förhöjt i förhållande till detta, så att när bagaget når 

kanten på Mattan, faller det direkt ner på bandet och har ingen vidare kontakt med Mattan. 

Det var svårt att åstadkomma detta med den prototyp som användes däremot bör det inte vara 

så svårt att lösa i framtida konstruktioner.  

Problemet med att bagaget fördes av i framkant av vagnen och aldrig nådde fram till bandet 

var något som inte hade förutsetts men uppdagades snabbt. Under prototyptesterna byggdes 
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en provisorisk stödvägg i framkant för att hålla bagaget på plats så att fallprofilerna kunde 

studeras utan att bagaget föll av konstruktionen. Förhoppningen är att problemet är löst 

genom att mattan är upphöjd i förhållande till ankomstbandet. 

Innan testerna var det planerat att testa om vajerns dragvinkel skulle påverka fallprofilerna 

och därför var det tänkt att utföra ett test med vinschen fäst ovanför ankomstbandet i olika 

vinklar från vagnen. Det visade sig dock att det var underlagets styvhet som var det viktiga 

för att bagaget skulle falla på ett önskvärt sätt därför utfördes aldrig dessa tester.  

6.3 FTA 

Felträdsanalysen (FTA) var nödvändig för att se var eventuella fel skulle kunna uppstå. En 

genomgång av eventuella felkällor var viktig för att utforma prototyptesterna. Dessa tester 

syftade till att ge svar på de frågor som uppkom vid felträdsanalysen. Testerna gav större 

inblick i problematiken kring hur bagaget skulle förflytta sig från Mattan till bandet.  

Den första felorsaken kan påverkas och förhindras med korrekt dimensionering av 

konstruktionen. Andra felet samt att Mattan förses med restriktioner för vilket bagage som är 

kompatibelt och kan lossas. 

Det visade sig att ytterligare en felkälla identifierades. När Mattan ej är understödd av en styv 

platta är risken att duken viker sig vilket gör att bagaget anhopas och därmed inte utför en bra 

successiv lossning.  

Efter testerna kunde slutsatsen dras att prototypen som användes inte utsattes för någon risk 

att haverera med avseende på materialskador. Det kan dock tänkas att materialet under 

upprepad användning slits ut och havererar. Detta är något som behöver undersökas under 

mer omfattande tester. 

Mattan vältningsfunktion kan göra att bagaget lossas på ett sådant sätt att det kläms på 

bandet. Detta problem förutspåddes med felträdsanalysen och visades även i testerna.  

6.4 Utveckling av konceptet 

De erfarenheter som drogs från prototyptesterna användes för att modifiera konceptets 

funktion och konstruktion. Förbättringarna bedöms öka Mattans tillförlitlighet.  

 Sidoväggar för att hindra bagage från att falla mellan vagnens omgärdande reling 

 En stång genom mattan mellan plattan och duken. 

 Fästpunkterna vid bandet bör vara högre än bandet självt för att säkerställa att bagaget 

inte fastnar vid bandets kant 

 Vinschen kommer att vara anpassad för lastens vikt 

6.5 Rekommendationer 

För fortsatt utveckling av konceptet rekommenderas att en ny prototyp byggs enligt 

produktspecifikationerna, då det har gjorts förbättringar utifrån erfarenheter från testerna. De 

nya prototyperna bör testas grundligt först i testrigg och sedan, om de visar sig positiva, med 
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skarp lossning. Detta för att fortsatt studera fallprofiler och förbättringar som bör göras så att 

bagaget hanteras på ett önskvärt vis.  

Om de initiala testerna med den nya prototypen faller väl ut bör den tillverkas i en större 

upplaga och testas under en längre period för att analysera hur konceptet skulle bete sig i en 

mer naturlig användning. För detta behövs en mindre grupp lastare som kan utbildas och 

utföra lossning med den nya tekniken, dessa kan ses som en kontrollgrupp som kan ge nya 

kunskaper utifrån en lastares perspektiv. På så vis kan även användarvänligheten testas i en 

större skala och konceptets gångbarhet i ett längre perspektiv undersökas.  

De ingående delarna i produkten är endast konstruerade utifrån förväntad funktion och 

vidareutveckling är möjlig. Mattans funktioner vid andra moment än lossning bör 

undersökas. Den överbryggande plattan mellan vagn och Mattan har potential att användas 

effektivt som lastsäkring när bagaget transporteras. För detta behöver dock fästpunkter 

konstrueras för att låsa plattan i ett sådant läge även under belastning från glidande bagage 

under kurvtagning.  

Det rekommenderas även att fästpunkterna mellan Mattan och relingen studeras närmare då 

detta har identifierats som felkälla. De behöver testas och undersökas för att få fram en robust 

konstruktion. Kanske är det en smidigare lösning att bygga om relingen så att den passar 

Mattan istället för tvärtom.  

6.6 Gruppens arbete 

Examensarbetet utfördes dagligen på Arlanda i bagagesorteringen vilket kom att prägla 

arbetet. Detta ledde till att rapporten såväl som arbetet riktar sig främst till uppdragsgivaren. 

Det täta kontakten mellan arbetsledaren för bagagehanteringen och gruppen bidrog även till 

detta.  

Gruppen har haft ett gott samarbete och utfört arbetet efter planering och förväntat resultat. 

Det dagliga arbetet på plats där gruppen var i nära kontakt med det problem som 

uppdragsgivaren presenterat gjorde att problemet lätt kunde observeras och analyseras. 

Gruppens båda medlemmar har mångårig erfarenhet av arbetet i anläggningen vilket gjorde 

att mycket tid kunde sparas initialt samt att problem som uppstod med de designade 

lösningarna kunde förutses. 
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7 Slutsatser 

Syftet för detta projekt var att undersöka möjligheterna för att förbättra arbetsmiljön för 

flygplanslastare vid arbete vid ankomstbanden genom en teknisk lösning. Arbetet mynnade ut 

i en prototyp som användes vid tester. Av testerna drogs erfarenheter som ledde till en 

förbättrat utförande som tog hänsyn till de mest uppenbara bristerna.  

Testerna visade att lossningstiden drastiskt minskade vid användande av hjälpmedlet jämfört 

med en traditionell lossning. Prototypen lastade av en full vagn på 30 sekunder vilket är 4 

gånger snabbare än Swedavias rekommenderade lossningstid. Prototypen visade på en viss 

irregularitet med avseende på antal bagage som lossades korrekt.  

Vidare visade testerna på behovet av att hindra ytterst liggande bagage att falla ner på sidan 

av vagnen innan de har nått bandet. En tanke är att problemet är löst när mattan är upphöjd 

och överlappar ankomstbandet så att det faller ner, snarare än glider av mattan. Detta skulle 

också öka regulariteten då bagaget löper mindre risk att fastna mellan Mattan och bandet. 

Mattans vältningsfunktion har inte hittats på marknaden i dagsläget. Även om lösning kräver 

att varje vagn utrustas med Mattan är lösningen billig och enkel att implementera.  

Prototypen visade på de svårigheter som lossningen innebär. De tester som genomfördes 

skapade dock förståelse för vilka problem som uppstår vid tippning av bagage. Efter de första 

testerna utrustades prototypen med en styv botten för att åstadkomma en bättre succesiv 

fallprofil vilket leder till en bättre spridning på ankomstbandet.  

En lösning som automatiskt lossar bagaget är möjlig om Mattan vidareutvecklas. Det bedöms 

som en god plattform för vidareutveckling
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9 Bilagor 

Förstudie Ankomstbanden 

Intervjuer 21-23/3 samt 26/3 2012 

Under projektets två första veckor, genomfördes intervjuer och diskussioner med totalt 40 

anställda för att identifiera problemen på arbetsplatsen. Lastare, bandtekniker samt anställda 

vid ankomstservice och bagageledningscentralerna intervjuades. Intervjuerna var delvis 

strukturerade. Resultatet presenteras i löpande text nedan. 

Lastare: 

Många uttryckte stor irritation över trängseln i bagagehallen i terminal 5. Detta skapar 

irritation också mellan de olika handlingbolagen Sas Ground Handling (SGH), Menzies, 

Nordic Aero samt Havas. 

Varje band har en 40 cm bred trappavsats som löper längs med banden. Denna finns som 

skydd för att truckarna som kör in ankommande bagage inte skall köra för nära banden och 

eventuellt skada personer som står där. Dessa trappavsatser leder dock till att 

lossningspersonalen kommer några cm högre upp relativt vagnarna eller containrarna. Detta 

leder till att personalen behöver böja mer på ryggen och därmed ökar även belastningen.  

De horisontella balkar som säkerhetsjalusierna löper längs är också ett irritationsmoment. 

Dessa hamnar delvis eller mitt för vagnar och containrar och är generellt i vägen för 

lossningsarbetet.  

Att lossa containrar är något av det mest påfrestande man kan göra vid arbete på 

ankomstbanden. När containrarna är fulla sker arbetsmomentet med armarna högt över 

axlarna. Tunga bagage kan inte tas ur på ett säkert sätt vid dessa omständigheter utan låts 

falla ner på bandet.. Denna form av lossning skadar banden.  

Det finns lossningshjälpmedel i form av ett rullband som kan fällas ut. Detta rullband kan 

dock inte justeras till den vinkeln mellan bagagevagn och band samt att det är i samma höjd 

som bandet. Detta göra att det i praktiken inte går att använda för att underlätta lastningen.  

En majoritet av de tillfrågade lastarna tycker inte att lasttungorna från Telair fungerar 

tillfredsställande. De uppges vara för klena och för smala. Plåten under banden har givit vika 

vilket gör att hela bandsektionen närmast pålastningen fungerar dåligt då väskor fastnar. Att 

banden verkar vara för smala uppges leda till att väskor ramlar av och måste placeras noga 

för att lasttungan skall fungera. Äldre lastare ogillar lasttungorna i större utsträckning. Yngre 

har ett större intresse av ergonomi.  

Ett trängselrelaterat problem som uppstår i bagagehallen vid terminal 5, är att banden sitter så 

tätt att man ofta kommer i vägen för annan personal. Två specialbagageband skulle vara att 

föredra så att trafikstockningen i slutet av hallen skulle kunna undvikas. 
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Ankomstservice: 

Det största problemet för ankomstservice är det glömda bagaget och omhändertagandet av 

dessa. Tunga bagage och få hjälpmedel hör till svårigheterna. Förvaringen av dessa bagage är 

också undermålig. Ett annat stort problem är specialbagage vars speciella band är alldeles för 

kort för att kunna fungera på ett bra sätt. Det finns två specialband där lastningspersonalen 

lossar stora och otympliga bagage som inte får plats på det vanliga bandet. Dessa band är 

utrustade med en fotocell i slutet av bandet som gör det omöjligt att lasta på mer när ett 

bagage nått slutet av bandet. Dock så gör det korta bandet att det första bagaget lossat på 

bandet når denna fotocell. Detta resulterar i att vid flera specialbagage måste ankomstservice 

lyfta av bagaget för att tillåta resten att lastas. Detta är ett stort problem.  

Tekniker: 

Det största problemet med banden är underhållet. De är gamla band som kräver mycket 

tillsyn och dagens hantering av bagaget på bandet, när de tunga bagaget träffar bandet vid 

lossning, gör att oken som bandet består av, går sönder. Ett annat problem är att vid passagen 

tillbaka in i bagagehallen från ankomsthallen så tenderar bagage att fastna. Teknikerna skulle 

vilja se fler rullar som tar upp kraften från bagaget vid lossningsmomentet. Eventuellt skulle 

också badgeavläsning vara ett krav för lossning. Detta skulle då innebära att 

lastningspersonalen var mer försiktiga och inte ”kastar” bagagen på banden då det går att 

identifiera vem som har lastat på ett felaktigt sätt. Lasttungor direkt ut på karusellen i 

ankomsthallen skulle vara en idé enligt teknikerna Idag är det en kapacitetsbrist och den enda 

riktiga lösningen vore att flytta hela bagagehanteringen för ankomster till en separat lokal.  

Kontroll och övervakningsenheten Bagage Arlanda: 

Kontrollen är eniga med teknikerna om att det största problemet med banden är att oken 

knäcks av för tungt bagage som kastas på banden. De tycker också att banden behöver bli 

större för att kunna ta emot de stora ankomster som finns idag och som förmodligen kommer 

att bli större i framtiden. Dock så betyder detta också att systemet blir mer sårbart för fel. 

Banden i terminal 5 uppges dock skapa färre problem med fastkörningar pga. att lastare 

kvitterar själva larm när de packar väskor för tätt för att den automatiska matarbandet skall 

kunna fungera korrekt.  
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Intervju Arbetsmiljöansvarig SAS Arlanda Lena Säfström fredagen 13/4 

2012, Arlanda 

Vad reglerar arbetsmiljön för flygplanslastare?  

Arbetsmiljöverket, AFS 1998. Det går dock inte att uppfylla utan endast att sträva efter.  Det 

är föreskrivet att banden skall användas. Arbetsmiljöverket är fyrkantiga och ser inte till de 

speciella förutsättningar som finns på flygplatsen. 

Finns arbete vid ankomstbandet specificerat? 

Nej , det är bara arbetsmiljölagstiftningen om arbete med belastning 

Har SAS strängare krav? 

Vi följer arbetsmiljöverket men gör egna förbättringar 

Hur ser framtiden ut gällande regler för arbetsmiljön? 

Arbetsgivaren behöver bara informera arbetstagaren om hjälpmedel. Inte kontrollera att de 

faktiskt används.  

Finns det projekt som syftar till att förbättra arbetsmiljön? 

BUG-gruppen gör analyser riktat mot arbetsmiljö och ergonomi. Vakuumlyftarna är bra, de 

tar 87 % av allt bagage. Krokar sämre för de har dålig arbetsskadestatistik. Om kroken av 

någon anledning lossnar från bagaget vid lyft kommer den spända vajern att få kroken att 

dras upp mot lastaren. Detta har lett till arbetsskador. 

Vad för typ av studier har tidigare gjorts på området? 

Skadefria lastare och Bagage Utvecklingsgruppen (BUG) 

Vad tror du är framtiden med avseende på teknik och rutiner? 

Lossningen behöver bli mer och mer automatiserad. Detta är dock långt i framtiden. Det 

borde finnas en mellanlösning innan lasttungorna kan användas fullt ut. Dagens byggnader är 

inte kompatibla med Telairs lasttungor. Lasttungor måste fällas in och göra så automatiskt för 

att dessa inte skall köras på i den trånga bagagehallen. Tvingande system skulle vara ett bra 

alternativ då det finns en kultur att inte klaga och bara arbeta vidare hos lastare. Det gör att 

nya system ofta ses med kritiska ögon och det kan vara svårt att nå ut även med enkla och bra 

hjälpmedel. Det måste finnas en stuvningsmöjlighet för hjälpmedlet så att de inte påverkar 

annat än när de används. 

Är band 6 och 7 bättre ur arbetsmiljösynpunkt? 

Nej, egentligen inte. De rullbord som finns används inte. 

Vilka moment är de mest ansträngade vid lossning på ankomstband? 

Lyft över bröst och axlar är de som ger förslitningsskador i allra högsta grad hos lastare. Det 

är även dessa skador som är svåra att undvika då dessa lyft är del av arbetet. Det finns inga 

hjälpmedel som kan ersätta en lastare. 

Finns det andra risker med arbetet vid ankomstbandet? 
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Påkörningsskydden är för höga för långa personer men måste finnas då dessa många 

arbetsskador sker på grund av att människor körs på eller vagnar som ej är korrekt säkrade 

flyttas och börjar rulla.  
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Intervju med Björn Söderman 26/3 2012, Swedavia 

Kravbilden har ändrats gällande ankomstband. Färre och färre antal personer handhar 

ankomstbanden jämfört med tidigare. Detta leder till högre arbetsbelastning. Anställda har 

också i större grad stannat kvar på arbetsplatsen längre än tidigare. Förr var bagagehantering 

ett arbete där anställda jobbade tillfälligt eller i väntan på annat arbete.  

”Röda tråden”, säkerhetslinjen mellan publikt och säkerhetsklassat område, gör att de gamla 

banden inte uppfyller säkerhetsföreskrifterna med dagens rutiner med jalusier som stängs. 

Banden måste konstrueras så att det finns ett separat lossningsband som sedan i sin tur matar 

ut bagaget på karusellen i ankomsthallen. Bagaget åker alltså inte över till säkerhetsklassat 

område efter att passerat publikt område. Jalusierna som finns idag, livstidsförlängde dagens 

band genom ett undantag i denna lag men det är ingen hållbar lösning.  

Lossningshjälpmedel skall finnas även vid lossning av bagage. Flera projekt har syftat till att 

förbättra detta som exempelvis bagageutvecklingsgruppen (BUG). Lasttungorna från Telair 

är ett annat exempel. Dessa är inte populära bland handlingbolagen för att de anses ta för lång 

tid. Detta är genom tester motbevisat men det är svårt att bryta mönster hos lastare. Att 

ytterligare komma med nya idéer inom detta ämne skulle vara bra. Än så länge har ingen 

lyckad lösning hittats.  

Det finns två stora problem med hanteringen av ankommande bagage: 

 Avlastsningsband tar mycket plats och induction gör att packningen blir sämre. 

 Lossningshjälpmedel som t ex lasttungor tar för stor plats och är sårbara. 

Egentligen ligger inte problemet i tekniken utan att det inte tagits något beslut i detta i högre 

instans. Arlanda behöver byggas ut för att kunna klara ökande volymer. Det primära vore att 

separera ankommande bagage och utgående bagage som nu hanteras i samma lokaler. Detta 

ger ett utrymmesproblem.  
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Strukturerad Intervju om kapacitet på T5 med Sven Alkert 13/4 2012 

Hur många väskor hanteras per dag? 

Det finns lite statistik för bagage hanterat. Det finns statistik på passagerare och detta kan 

man kombinera med en bagagefaktor för att få en uppskattning. Det som bestämmer vilket 

band som flighten kommer på är mest beroende av var flygplanet parkerar. Gater bestäms av 

ramptornet och det skiljer sig från dag till dag  

Vilka typer av trafik är mest problematiska? 

Det är många och små flighter som belastar systemet mest. De stora kommer ganska sällan 

och nu räcker systemet. Om man skall byta till lasttungor på de större banden kommer det 

krävas minst fyra stycken för att kunna lasta av en stor flight effektivt.  

Finns det någon standard gällande band? 

Flygorganisationen IATA klassificerar flygplatser efter hur banden ser ut och hur många 

meter som är projicerade mot passagerarna. 

Vilka typer av ergonomiska krav finns det?  

Kraven kommer från handlingbolagen som följer arbetsmiljöverkets krav. De typer av 

lyfthjälpmedel som används idag för att lasta bagage på vagnar och i containers är inte 

möjliga att applicera på ankomstbanden då dessa rör sig.  Det måste till en annan lösning för 

det.  

På vilket sätt skulle dagens system kunna utvecklas? 

På grund av utformningen av dagens byggnader är det mycket trångt. En lösning vore att låta 

band gå direkt från lossning utanför byggnaden och på så sätt ta bort trafiken med truckar och 

vagnar som trängs. Anledningen till detta är att avgående bagage och ankommande bagage 

hanteras i samma utrymme. Förmodligen kommer det vara tvunget att bygga en ny 

bagagehall med endast ankommande bagage. Tiltade band skulle ge mycket bättre kapacitet 

men utrymmet tillåter inte detta. En start och- stoppknapp skulle behövas då ankomstservice 

lyfter av rushat bagage och dylikt. 

Finns det ett möjlighet att automatisera systemen?  

Det skulle självfallet vara något att föredra, dock så kräver detta att väskorna blir mer 

standardiserade. Ett automatiskt system blir mycket dyrt och komplext när man inte vet hur 

alla väskor ser ut.  

Hur skulle hanteringen av udda bagage kunna förbättras? 

Det bästa vore om allt kunde komma på samma band. Då behövs bredare band med också 

större induction. Detta är däremot svårt. De nuvarande specialbanden för udda bagage borde 

göras längre så att Norwegian kommer att komma snart med mycket udda bagage.  

Vad för typer av tvingande system skulle du vilja se? 

Ett stort problem underhåll och- driftsmässigt är udda bagage. Dessa lastas felaktigt på 

vanliga band istället för specialbanden. De fastnar och kan skapa väldigt stora och dyra 
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problem. Detta skulle kanske kunna avhjälpas genom att det inte skulle vara möjligt att lasta 

udda på en vanligt band. 
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Konceptpresentation Swedavia 

Björn Söderman 10/5 2012 

För att få insikt i hurvida framtagna koncepten var möjliga att praktiskt genomföra, gjordes 

en intervju med Björn Söderman, teknisk chef Swedavia. Björn har lång erfarenhet av 

infrastruktur på Arlanda och framförallt gällande bagageanläggningen. Gruppens olika 

koncept presenterades med skisser och funktionsritningar. 

Rullrampen 

Rullrampens stora fördel ur underhållssynpunkt är att den inte har ett drivet band. Detta gör 

konstruktionen enkel och stöttålig. Att låta väskans egna tyngd verka och bagaget glida är en 

teknik som används mycket i bagagesorteringssystemet. För att möta arbetsmiljökrav 

installerades tidigare rullramper vid ankomstbanden. Dessa kunde däremot inte höjas utan 

endast befinna sig i horisontellt läge vilket var i samma höjd som bandet. Detta gör att de inte 

används då det skulle innebära en längre lossningstid och få ergonomiska förbättringar då 

ramperna är för låga för att vara funktionella. 

Rullrampen går att höja och sänka pneumatiskt. Den skall däremot vara av samma längd även 

för olika vinklar då bandet genom ett rullspår förlängs eller förkortas när pistongen tvingar 

rampen upp eller ner.  

Det är svårt att anpassa Rullrampen till dagens system. Detta beror på att dagens system 

kräver en kontrollerad utskjutning av bagage på ankomstbandet för att förhindra anhopningar 

av bagage och då risk att lastare eller passagerare skadas. Det innebär att Ruellrampen skulle 

behöva kombineras med ett drivet band för att kunna möta dessa krav.  

Rullbordet 

I pilotprojektet, i samarbete med Telair, på band 4 där två lasttungor har installerats fastslogs 

det att lasttungan skulle konstrueras på sådant sätt att lyft skulle, med rätt teknik, kunna 

elimineras. Detta efterföljs dock inte fullständigt vid dagligt arbete vid bandet.  

För att lyft skall kunna elimineras krävs det att bandet är rörligt även i sidled. När detta är 

möjligt kommer hela vagnen kunna lastas av genom att lastaren endast föser bagaget på det 

drivna bandet.  

Teleskopet 

En konstruktion med teleskopfunktion skulle vara en möjlig lösning då det skulle göras 

möjligt att röra i sidled samt att teleskopera ut för att nå de innerst lastade bagagen. 

Teleskopfunktionen är en väl beprövad teknik som används av lastbanden. Däremot har 

bandet en tendens att slira ur spår samt att konstruktionen är mycket tung. Det skulle 

möjligtvis kunna avhjälpas genom att konstruera i nya och lättare material, men som då 

eventuellt inte har samma slagbeständighet som stål vilket kan leda till ökade 

underhållskostnader.  

Tilten 
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Funktionsmässigt är Tilten något som prövats tidigare av flera aktörer. Tyska företaget 

Grenzebach har en produkt där hela vagnen välts. Krokar som drar upp vagnen med vinschar 

i taket kommer förmodligen ställa för höga krav på vagnarnas hållfasthet. Dagens vagnar 

skulle inte klara den typen av påfrestning. Lossningen skulle förmodligen också ta för lång 

tid. Konventionell lossning för hand tar två minuter för en fullastad vagn. De tiltande 

produkter som finns idag tar lite för lång tid. 

Mattan 

En mycket innovativ och spännande idé. Denna typ av hjälpmedel har inte presenterats 

tidigare. Enkelheten är dess främsta vapen. Den billiga driften och låga installationskostnader 

gör konceptet möjligt. Det största orosmomentet är hur den skall appliceras. Den krävs ett lätt 

handhavande för att lastare ska vilja använda konceptet. Eventuellt skulle ytterligare 

färstpunkter i mitten av Mattan för att bättre kunna kontrollera hur bagaget lastas av. Vidare 

kan det komma att behövas en ramp i utrymmet mellan vagn och band då detta möjligtvis kan 

orsaka att bagage fastnar när duken slackar. 

En funktion som radar upp bagage för bättre presentation i ankomsthallen samt minska risken 

för anhopning av bagage skulle behövas. Vid de nykonstruerade buffertlinorna, de 

bagageband där bagage kan förvaras och sedan lastas på vagnar från en lasttunga har man 

installerat ett system från Intralox som riktar upp bagaget så att lastningen kan göras mer 

effektivt. Ett sådant system skulle även kunna behövas i samspel med Mattan. 
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Studiebesök Lifts all 

För att få bättre insikt i utvecklingsarbetet av ett lyfthjälpmedel gjordes den 3:e maj 2012 ett 

studiebesök på Lifts all i Järfalla, väster om Stockholm. 

Lift all är ett företag med 30 anställda där försäljning, design, verkstad och administration 

sker under ett tak. De specialiserar sig på lyftverktyg för flera olika branscher som bryggeri 

och distribution, försvarsmateriel och för flygbranschen.  

Det var framförallt deras expertis gällande framtagande av ergonomiska produkter för 

bagagelastare samt deras samarbete med Arlanda flygplats som gjorde dem intressanta. Deras 

produkter baseras på tryckluftsdrift pga dess låga underhållskrav samt att majoriteten av 

Företagets kunder har tillgång till tryckluft.  

De har med Container Loading System(CLS) tagit fram en produkt för i- och urlastning av 

containrar som väsentligt förbättrar möjligheterna för ergonomisk lastning. Produkten baseras 

på ett rullbord som med tryckluftsdrift kan höjas och sänkas. Rullbordet är utrustat med 

kulrullar som utöver förflyttning av bagage även tillåter rotation vilket är av vikt för att 

lyckas passa in bagaget i containern. Systemet kan monteras på en travers eller fast i taket.  

En annan framstående produkt som tagits fram tillsammas med Amsterdam Schipol Airport 

är hjälpmedlet BHV. När munstycket placeras på väskan skapas automatiskt ett 

undertryckmed vilket väskan kan lyftas. Tyngden från väskan bärs upp av en stålvajer som 

kontrolleras av den pneumatiska cylindersystemet Bal-Trol.  

Utvecklarna på Lifts all gav rådet att enkelhet är oftast bäst. När koncept görs mer 

komplicerade rusar kostnaderna iväg. Ett system tenderar till att bli svårare och svårare att 

kontrollera när man försöker göra det helautomatiskt. Ett semi-automatiskt system är att 

föredra då detta ställer mycket lägre krav. Exempel drogs med lastningsrobotar på 

Amsterdams flygplats. Dessa kostar miljoner i inköp och ytterligare investeringar i underhåll. 

Samtidigt kan de bara lasta upp till 85% av containrarna och därmed måste det mest belastade 

arbetet göras för hand ändå.  
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Arbetsskadestatistik SGH Sortering augusti-februari 
 

2012-02-08 Skada på hand, dragstång föll ner på handryggen Sortering T5 Olycksfall 

2012-01-24 Halkar till med väska i handen och sträcker biceps Sortering T5 Olycksfall(S) 

2011-12-22 Burksläp hakade i bagagevagn i sorteringen Sortering T5 Tillbud 

2011-11-22 brännskada på kaffebryggare locket var borttaget Sortering T5 Olycksfall 

2011-11-12 påkörningsttillbud vid matchningen Sortering T5 Tillbud 

2011-11-06 Tappad bagagevagn kopplingsögla lossnade Sortering T5 Tillbud 

2011-10-18 Glasögon gick sönder rem på väska träffade glasögonen Sortering T5 Tillbud 

2011-09-22 Ljusbåge då truck anslöts till laddning Sortering T5 Tillbud 

2011-09-27 Ta truck från laddning. Kortslutning i handske Sortering T5 Tillbud 

2011-09-19 Baggageport i huvudet Sortering T5 Tillbud 

2011-09-16 Slog i smalbenen i dragstång snubblade på skosnöret Sortering T5 Olycksfall 

2011-09-15 stukning trampade på lös bräda vid bryggan Sortering T5 Olycksfall(S) 

2011-08-24 Slag mot smalben av dragstång hjul åkte ner i brunnen Sortering T5 Olycksfall 

2011-08-15 fick ont i ryggen under arbetspasset STOKR Olycksfall(S) 

2011-11-09 Sträckning i Ryggen vid lastning av skidfodral STOKR Olycksfall 

2011-10-31 Skada på underläpp bagage lossnade från krok STOKR Olycksfall 

2011-08-31 Kopplade vagn när eftervarande vagnståg kom för nära STOKR Olycksfall 

 

 


