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G nosjöföretaget Norrebo Trä-

industri med ett trettiotal 

anställda producerar bland 

annat butiksinredning,  

mont rar och möbler. 

– I stället för att permittera i början 

av 2020 valde vi att utveckla företaget 

och därmed göra något vettigt under 

pandemin, säger Carl Ottosson, vd vid 

Norrebo Träindustri. Vi permitterade, 

men använde den permitterade tiden till 

utbildning. 

När Carl Ottosson tog kontakt med 

-

centrum blev det startskottet för invest-

skulle vi aldrig satsat. 

Med en godkänd förutsättningsstudie 

om en automationscheck från Tillväxt-

verket. 

Checken ger ett ekonomiskt bidrag 

bland annat till förberedelser för inves-

teringar i automation. 

-

tets utbildning i beställarkompetens. 

med mera. 

– Marknaden ställer hela tiden högre 

krav på oss tillverkare inom träindu-

strin. Det vi kan göra är att vässa oss 

-

pen hos personalen, säger Carl Ottosson. 

FÖRETAGET HADE GJORT en fördjupad 

-

konsult från OpiFlex, leverantör av auto-

mationslösningen. Fokus var på vad som 

är lämpligt och lönsamt att automatise-

ra baserat på Norrebos höga produktmix 

och små serier, vilka maskiner roboten 

kunde betjäna och hur det rent tekniskt 

det skulle fungera. 

– Då framkom att det bland annat 

var ett grundläggande krav att roboten 

industrigolvet samt enkel att program-

mera för operatörerna som ej är vana 

vid robot. Vidare att slippa staket, så det 

fanns full tillgänglighet till maskiner 

för manuell betjäning. 

Kraven löstes genom att välja en mobil 

snabb att programmera och med en 

säkerhetslösning utan staket, framtagen 

-

ker lösning. 

olika maskiner på verkstadsgolvet. Det 

går lätt att ställa om i produktionen. 

Lösningen blev en svensk sådan från 

med tillgång till snabb service. 

ROBOTSÄKERHETEN GARANTERAS GENOM 

utan staket för stora robotar med hög 

EU:s maskindirektiv. 

Människor, plattform, robot och grip-

Mobil industrirobot lyfter både  
Norrebo Träindustri hade i flera års tid tyckt att det vore en 
bra idé att automatisera produktionen. När corona slog till 
kom man till skott både med att investera i robot och vidare-
utbilda personal. Nu arbetar en mobil och flexibel robot hela 
dagarna i verkstaden och delas mellan två olika CNC 
maskiner – en lönsam affär.

TEXT MONICA ALMGREN FOTO  NORREBO TRÄINDUSTRI, OPIFLEX

– En robotlösning 
med snabb pro - 
grammering och 
flexibilitet kan 
normalt klara cirka 
60-80 procent av 
småserievolymen, 
säger Johan Frisk. 
 
 

modern möbelproduktion

Robotoperatören 
styr roboten. 
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don övervakas med en säkerhetslösning 

-

hetsstandard. 

-

ten alltid står still när en person kom-

mer i närheten av roboten och gripdons 

rörelseområde samt att detaljer ej kastas 

iväg. Lösningen ska inte blandas ihop 

med kollaborativa robotapplikationer 

där säkerhetsstandarden kan vara svår 

att uppnå utan staket. 

FÖRST FANNS INTENTIONEN att automati-

sera tre maskiner, två CNC-fräsar och en 

kantlistmaskin. 

 – Den senare föll bort i sammanhang-

et när vi insåg att för roboten passa-

de stora bitar perfekt. Roboten laddar 

CNC-fräsarna med träbitar och lägger de 

färdigbearbetade bitarna på en pall. 

– Dessa moment har tidigare utförts 

av vår personal, ett monotont och sli-

tigt jobb, som de nu slipper och vi kan 

använda deras tid för annat. 

Norrebo Träindustri gav sina anställ-

kompetent personal på arbetsmarkna-

den är som bekant tuff för industrin. 

Så roboten minskade inte ner antalet 

anställda, tvärtom frigjorde den arbets-

kraft företaget behöver. 

–Vi märker att roboten skapar en bätt-

re arbetsmiljö och ett större intresse 

från omvärlden för företagets verksam-

het. Inte minst känns det lättare att 

attrahera unga människor vid genera-

tionsskifte. 

– Vår automatisering betalar sig till-

baka snabbt, under ett år tack vare att 

-

ner. Produktionen har blivit mer effek-

tiv när det är full fart på roboten hela 

dagarna. 

träbranschen väljer att robotisera. 

Är inte trä ett svårt material att automatisera, 
eftersom det är levande? 

det går att kraftigt öka både produktivitet 

och konkurrenskraft. Även material som 

suger igenom samt 3D-format material går 

utmärkt att greppa med rätt gripdon och 

Kan du ge någon rekommendation till de som 

vill automatisera på sitt träföretag?  – Gör 

som Carl, utgå från din maskinpark och 

din produktmix, tänk framåt så du skapar 

fokusera på de många lågt hängande fruk-

terna. Det är alltid viktigt att ha manuell 

access till maskinen. En robotlösning med 

kan normalt klara cirka 60-80 procent av 

produktion och personal
 TVÅ FRÅGOR TILL THOMAS STRAND PÅ TRÄCENTRUM, 

KONTAKT FÖR ROBOTLYFTET  

1 Finns det ekonomiskt stöd just nu för små- och medelstora  
industriföretag som vill automatisera sin produktion? 
   –Det som finns idag är till exempel digitaliseringscheckar som Almi 
tillhandahåller. Där kan man få stöd för externa resurser att stötta vid 
investeringar typ robot/automation. 
2 Hur ser det ut med Robotlyftet framöver? 
–Vi hoppas på att få fortsätta ett ”Robotlyft 2” i framtiden. De resultat 
som extern granskare av projektet redovisat är extraordinärt positivt. 
Måluppfyllelsen var otroligt bra och företagen gillade enkelheten i 
processen. 
   Bollen ligger idag hos Näringsdepartementet för att anslå medel till  
en eventuell fortsättning. 

hjälp av till exempel Thomas Strand på 

Träcentrum som kan guida er, säger Johan 

Frisk. B

Med hjälp av gripdon 
är det enkelt att lyfta 
träbiten.

Homag CNC-fräs kan 
nu bearbeta träbiten. 

Roboten är lätt 
att lära sig att 
programmera.

 FAKTA
NORREBO TRÄINDUSTRIS AUTOMATIONSLÖSNING 

1 Patenterad säkerhet utan staket för stora robotar med hög last och 
hög hastighet som uppfyller EU: maskindirektiv. 
2 Patenterad metod för snabb och flexibel generering av robotprogram. 
3 En mobil robotlösning som gör att robotcellen kan delas mellan flera 
maskiner och tillsammans med säkerhetslösningen utan staket erbjuda 
full manuell access till maskinen när så önskas, till exempel vid en styck, 
få styck, prototyper eller övervakning vid kvalitetsproblem i maskinen. 
4 En stor ABB IRB 4600 robot med ABBs styrsystem IRC5, med tillgång 
till snabb service.


