
Komponenterna
avgör helheten
Kvalitetskontroller av komponenter som
ingår i större konstruktioner eller processer
är ett viktigt område för oss. Kvaliteten blir
aldrig högre än de enskilda delarnas.
Lloyd’s Register har uppdrag inom såväl
den marina sektorn som industrin vad gäller
besiktning av en lång rad komponenter
som tryckkärl, kättingar, vajrar, motorer,
generatorer, pumpar, värmeväxlare, maski-
ner mm.

Brister och svagheter i konstruktion, struk-
tur och material kan få ödesdigra konse-
kvenser för ett fartyg eller en industri och
dess besättning/personal. Här spelar Lloyd’s
Registers inspektörer en viktig roll. Vi har
en lång erfarenhet och en stark support
inom vår globala organisation för att
kunna göra noggranna och effektiva
inspektioner.

SPECIALISTER PÅ 
UDDA MARKNADER
Lloyd’s Register har av tradition alltid varit
duktiga på udda marknader och deras 
speciella krav och regelverk. I det här 
numret visar vi ett exempel från Getinge
AB, som kontaktade oss när de gick in på
den japanska marknaden.

Välkomna in i Lloyd’s Registers värld.

Bo Dire
VD för Lloyd’s Register EMEA i Sverige

Tranter tillverkar c:a 5000 värmeväxlare per år
varav ungefär 10 % är klassade  för marint bruk
eller offshorebruk. I år har dessutom antalet
marina värmeväxlare  i det närmaste fördubb-
lats. Dessa står  för en stor del av företagets
omsättning, eftersom många är tillverkade i 
det mycket dyrbara materialet titan för att 
klara sjövatten. Övriga värmeväxlare tillverkas
mestadels i rostfritt eller syrafast material. 

UNIKT MÖNSTER
En värmeväxlare består av plattor som pressats
till ett unikt mönster. Beroende på kundernas
kapacitetsbehov kan man välja olika modeller.
Plattorna är gjorda av 0,4 till 0,7 mm tjock plåt
och beroende på kapaciteten på värmeväxlaren
så kan det vara från några få plattor till flera 
hundra. Samtliga värmeväxlare som byggs på
Tranter är kundanpassade. Mönstret är mycket
viktigt och bygger på en kompromiss mellan
tryckfall och värmeöverföring. Storleken på
plattorna kan variera från 20 x 40 cm på en liten
växlare till 1,25 m x 4 m på de största. Den 
totala volymen, som då beror på både antal
plattor och deras storlek, kan då variera från 
ett fåtal liter till 7–8 kubikmeter. 

Råmaterialet lagras på stora rullar för att sedan
gå rakt in i pressarna. De tre stora pressarna har
en presskapacitet på hela 3 300 ton. 
”Det ställs stora krav”, säger Björn Hillerfors
som är kvalitetschef på Tranter. Allt tryckutsatt
material är spårbart ända tillbaka till smältver-
ket och är märkt med
antingen kodnummer
eller chargenummer.

Hälften av alla plattor
som pressas i
Vänersborg går på
export till systerföretag
inom koncernen, bl. a.
till Kina. 
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Kvaliteten 
i fokus hos 
Tranter 
International AB
Värmeväxlare har en central roll vid installa -
tionen av motor-, maskin- och generatorsystem. 
Oftast handlar det om att kyla ner kylvatten 
eller smörjolja och konsekvenserna kan 
bli omfattande om värmeväxlaren inte 
fungerar som den ska. Kvaliteten är därför 
en fundamental del i produktionen hos 
Tranter International AB i Vänersborg. 

Artikeln fortsätter på nästa sida �
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På nästa station monteras packningar för att
täta värmeväxlaren. ”En av fördelarna med att
tillverka värmeväxlare utifrån pressade plattor
är att de kan tas isär och servas samt byggas
om”, säger Björn. Packningarna är av olika
material beroende på mediats egenskaper som
packningen måste motstå.

PROVTRYCKNING
I en tredje station monteras värmeväxlarna
samman. De delar som är utsatta för tryck och
som ska godkännas av Lloyd´s Register är platt-
orna, dragbultar, muttrar, gavlar samt flänsar
och anslutningar. Hållfastheten måste hela tiden
kunna verifieras. Dessutom görs här provtryck-
ningar av de färdiga värmeväxlarna. Ett
beräkningsgodkännande för det sortiment av
värmeväxlare som är
klassade i Lloyd´s
Register ligger också i
botten. Godkännandet
gäller designdata som
kan ligga mellan 6–40
bar och temperaturer på
10° till 200 °C, säger
Bengt Edwardson,
Senior Surveyor på
Lloyd´s Register.

Vid den sista stationen monteras instrumenten
som tryckmätare och termometrar på värme-
växlarna.

CERTIFIERING I EGEN REGI
Tranter slöt i höstas ett avtal med Lloyd´s
Register om att själva klassa sina värmeväxlare.
Detta utifrån två revisioner av företagets kvali-
tetssystem och processer som genomförts.
Tillsammans med Tranter har Lloyd´s Register
satt upp ramar för vad som ska bedömas, så att
produkterna lever upp till den standard som
krävs i Lloyd´s Registers regelverk. 

Presentation av personal
på Lloyd’s Register

STOCKHOLM
Ari Nieminen 
Senior Surveyor 

Ari Nieminen är utbildad Sjöingenjör.
Han kommer närmast från Sjöfarts -
inspektionen i Stockholm där han 
arbetade sedan 1989 som Senior Ship
Surveyor. Ari har arbetat från motorman
till chief och dykare på Svenska Flottans
olika fartygstyper bla. torped/robot/
minjaktfartyg mellan åren 1978 till 1989.
Ari har gått Gymnasieskolans Elkraft-
tekniska utbildning och har till och från
hjälpt till  familjens numera nedlagda
elföretag i Simrishamn där han är upp-
växt.

Tel: 08-556 09 957 / Mobil:0708-170019
E-mail: ari.nieminen@lr.org

GÖTEBORG
Torbjörn Rydbergh 
Account Manager
for Sweden

Torbjörn är utbildad skeppsbyggare
ifrån Chalmers och är nu åter på Lloyd's
Register. Förra gången var som Surveyor
på SERS avdelningen i London där han
jobbade med fartygsstabilitet, styrka
och oljeutsläpp för skadade fartyg under
-94 till -95. Därefter som Surveyor i
Göteborg där han arbetande med 
seglande fartyg -95 till -96. Sedan var
han på MariTerm AB samt Saab Marine
Electronics i Göteborg och de senaste 7
åren i olika projektledarroller för motor
& transmission på Volvo Personvagnars
drivlineutveckling. Som Account Manager
kommer Torbjörn att vara projektledare
för stora projekt, sälja samt hålla våra
kunder uppdaterade på Lloyd´s Registers
produkter och det som händer inom
klass & statutory framöver. 

Tel: 031-775 48 11 / Mobil 0708-170016
E-mail: torbjorn.rydbergh@lr.org

Catharina Fagrelius 
Accountant

Catharina kom till Lloyd´s Register 1999
och arbetar idag på ekonomiavdelningen
med bokföring, leverantörsbetalningar,
löner mm. Efter sin ekonomiutbildning
tjänstgjorde hon i 7 är på ett företag
med receptions- och ekonomiuppgifter
innan hon kom till Lloyd´s Register.

Tel: 031-775 48 39
E-mail: catharina.fagrelius@lr.org

Man verifierar materialkvalitet och hållfastheten
genom provtryckning. ”Vi ser det som ett stort
förtroende att kunna göra detta och det under-
lättar hanteringen avsevärt”, säger Björn.

Lloyd´s Register gör regelbundna audits för 
att kontrollera att det interna kvalitetsarbetet
fungerar.

OMFATTANDE 
DOKUMENTATION
Med varje värmeväxlare som är klassad av
Lloyd´s Register medföljer en omfattande doku-
mentation kring spårbarhet, ordernummer, att
allt material är certifierat, kodnummer, klass-
ningsskylt mm.

ASME-GODKÄNNANDE
Lloyd´s Register hjälper idag även Tranter att
bli ASME-godkända. ”Lloyds Register arbetar
inom ASME-förfarandet som både rådgivare
och kontrollorgan och ger oss både tips och
idéer”, säger Björn Hillefors.

BRED KOMPETENS
”Den största fördelen med Lloyd´s Register i
mina ögon är att man täcker hela vårt behov”,
säger Björn Hillefors. ”Man arbetar med alla
delar som t.ex. ISO, den marina sidan, svets,
ASME, PED etc. På så sätt behöver man bara ha
en leverantör vilket är en stor fördel.”

”De personer vi arbetat med på Lloyd´s Register
har genomgående haft en hög kompetens. 
De har dessutom varit lätta att samarbeta med
och har ett flexibelt tänkande, vilket underlättar
samarbetet.”

Tranter International AB är en del i en global koncern
med huvudkontor i Wichita Falls, Texas och har utvecklat
och tillverkat värmeväxlare i över 70 år. I Sverige har man
tillverkning i Vänersborg, R&D i Stockholm samt försälj-
ningskontor i Helsingborg och Stockholm. Totalt arbetar
c:a 180 personer inom produktionen i Vänersborg.

Bengt Edwardson



Inspektion och
certifiering
Lloyd’s Register inspekterar och certi-
fierar mot de flesta nationella och
internationella koder. Detta ger kun-
den den fördelen att det räcker att 
anlita ett inspektionsföretag för alla
ärenden. En sammanfattning följer av
Lloyd’s Registers tjänsteutbud mot 
den industriella sektorn:

VERIFICATIONS
Verifikation av produkt mot ritning
eller beskrivande dokument så att allt
stämmer. Det kan också handla om att
bekräfta att varje steg i en process
stämmer mot kraven på input. Ett van-
ligt förekommande uppdrag är att 
verifiera att gods som ska exporteras
är oskadat och i övrigt överensstämmer
med specifikationen (s.k. Pre-Shipment
Inspections).

INSPECTIONS
Lloyd’s Register inspekterar och verifie-
rar att en produkt uppfyller angivna
kriterier. Inspektionen kan också handla
om att bekräfta att slutprodukten i en
process eller ett system uppfyller speci-
ficerade krav. Ofta ingår här bevitt-
nande av tester.

ASME
Inspektion och ritningsgranskning mot
ASME-koden. ASME-inspektioner krävs
idag för export av tryckkärl till många
länder. ASME är från början en ameri-
kansk tryckkärlsstandard, men är nume-
ra en kod som allt fler marknader
accepterar. LR Insurance Inc., som är ett
dotterbolag till Lloyd’s Register, har
länge varit ett auktoriserat inspektions-
företag för koden.

PED
Alla tryckbärande apparater och utrust-
ning (tryckkärl, pannor, rör etc.) som
ska säljas och installeras inom EU måste
uppfylla tryckkärlsdirektivet: 97/23/EG.
Den svenska implementeringen heter
AFS 1999:4. Lloyd’s Register är anmält
organ för samtliga moduler.

CERTIFIERING AV 
MANAGEMENTSYSTEM
Lloyd’s Register i samarbete med LRQA
(Lloyd’s Register Quality Assurance)
erbjuder oberoende tredjepartscerti-
fiering av kvalitetssystem och miljöled-
ningssystemet. Certifieringar utförs i de
flesta branscher mot kvalitetssystemen
ISO 9000, QS 9000, ISO/TS 16949 samt
miljöledningssystemet ISO 14001.
Verifiering av miljöredovisning sker
enligt EMAS. 

Eftersom ångan i en autoklav injiceras under
högt tryck och håller cirka 140 graders tempera-
tur så finns det risker. Ångan är osynlig innan
den kondenseras och minsta läckage är mycket
farligt, eftersom man inte ser den. I botten är
det med andra ord en arbetsskyddsfråga, där
varje marknad har utvecklat sina egna regler.

VÅR PORT MOT DEN 
JAPANSKA MARKNADEN
”Lloyd’s Register funge-
rar som konsulter för
oss när vi exporterar till
Japan. Det är en förut-
sättning att de har kon-
tor på plats. Getinges
japanska bolag tar även
hjälp av dem om något
går sönder där”, säger
Mathias Persson som är
kvalitetschef för tryck-
kärl på Getinge Sterilization.

NYA PRODUKTER
”Det stora problemet är framför allt vid lanse-
ring av nya produkter. Då gör Lloyd’s Register i
Yokohama, som har behörighet för den japanska
marknaden, en bedömning  av beräkningar, 
ritningar och design utifrån de japanska regle-
mentena.” säger Mathias Persson. Antingen får
vi en ny accept eller ’comments’ som måste
åtgärdas. Då måste en ny
bedömning göras.  

De allra flesta kontakterna
går dock via Lloyd’s
Register i Helsingborg, 
vilket avsevärt underlättar
kommunikationen. De ger
oss en mycket bra service.
Vår konstruktionschef har
dessutom direktkontakt
med Lloyd’s Register i
Yokohama.” 

Lloyd´s Registers japanska handläggare var på
kurs i London våren -95 och bjöds av Getinge
AB över en helg till Getinge för ett föredrag.
Detta var mycket givande, inte minst för att de
affärsmässiga kulturella egenheterna var svåra
att förstå för oerfarna västerlänningar, minns
Gerhard Kucer, Senior Surveyor på Lloyd’s
Register.

KOMPLICERAD PROCESS
Att sälja medicinsk utrustning till den japanska
marknaden är en komplicerad process.
Marknaden styrs av en mängd speciella regler
och dokumentationen är omfattande. Tryckkärl
som exporteras till Japan måste tillverkas enligt
i Japan gällande lagar. I Getinge Sterilization
ABs fall sorteras produkterna huvudsakligen
som ”First Class Pressure Vessels” enligt
”Construction Code for Pressure Vessels”. Det 
är en kod som upprättats av japanska MHLW
(Ministry of Health, Labour and Welfare). 

Getinges leveranser till Japan inkluderar även
destillationskolonner, trycktankar samt små
ångpannor. De senare regleras  av ”Construction
Code for Boilers”.

Lloyd’s Register öppnade en
port mot Japan för Getinge AB
När Getinge AB i början av 90-talet inledde planeringen av att exportera autoklaver till Japan
kontaktades Lloyd’s Register för att diskutera hur man skulle hantera marknaden. Lloyd’s
Register var av tradition duktiga på udda marknader, vilket man för övrigt är än i dag, och
hade stor kunskap om den japanska marknaden. 

Mathias Persson

Artikeln fortsätter på nästa sida �



Besök 
www.lloydsregister.se
Här hittar du det mesta om Lloyd’s
Register: nyheter, presentation av vår
personal, våra tjänster m.m.

Lloyd’s Register i Sverige
Lloyd’s Register har funnits i Sverige
sedan 1886 och är en fristående organi-
sation som representeras av fyra kontor:
Göteborg, Helsingborg, Kristinehamn
och Stockholm. Idag är vi totalt c:a 40
personer anställda inom den svenska
verksamheten, varav 23 inspektörer 
som huvudsakligen arbetar ute hos våra 
kunder. 

Lloyd’s Register EMEA
Första Långgatan 28B, Box 7194
SE-402 34 Göteborg

Telefon: +46 (0)31-775 48 00 
Telefax: +46 (0)31-121218

gothenburg@lr.org

Nyheter i kort 
Skrovbesiktning – Utbildning kring
skador och reparationer (Hull
Inspection, Damage and Repair)
genomförs hösten 2008. Den här treda-
garsutbildningen ger dig kunskaperna
du behöver för att förstå vilka skador
och defekter som kan uppstå i skrovet
på ett fartyg. Du lär dig pålitliga
besiktningsrutiner samt får ökad insikt
i ditt fartyg och hur du skyddar dina
resurser. 

Mer information om utbildningen 
och anmälningsblankett finns på 
www.lloydsregister.se

NOGGRANN KONTROLL
”Varje autoklav eller annat tryckkärl som leve-
reras till Japan måste kontrolleras av Lloyd’s
Register”, säger Gerhard Kucer. ”Man kontroll-
erar design, material och dokumentation samt
verifierar slutbesiktning och provtryckningar.
Det handlar både om visuell inspektion,
granskning av röntgenfilmer, kontroll mot rit-
ningar och materialintyg samt läckagekontroll
och inte minst korrekt märkning – minsta 
avvikelse medför att tryckbehållaren nekas
användning i Japan. Av alla de större markna-
derna vi exporterar till så kräver Japan den
mest omfattande dokumentationen.” 

Vid provtryckningen fylls autoklaven med 
vatten och man använder 30–50% högre tryck
än vad den kommer att utsättas för hos kunden.
Det får inte uppstå något läckage och kärlet får
inte deformeras. Surveyorn verifierar mätning-
arna av metallens tjocklek och olika radietole-
ranser, att materialet är rätt och att konstruk -
tionen är godkänd.

HÖGA KRAV PÅ SURVEYORS
”Det är viktigt att det går smidigt att samarbeta.
Surveyors måsta vara kompetenta och samtidigt
flexibla inom sina ramar. De måste självklart
hitta felen så att dessa kan åtgärdas samtidigt
som de arbetar för att produktionen ska kunna
upprätthålla en kontinuitet. Lloyd’s Registers
surveyors tycker jag har hittat denna balans”,
avslutar Mathias Persson.

Enligt den bolagsordning som daterades den 10 mars
1904 skulle Getinge Nya Mekaniska Verkstad ägna sig åt
att tillverka jordbruksmaskiner av olika slag. Mycket
vatten har runnit under broarna sedan dess. Idag är
bolaget en världskoncern inom områdena ”Medical
Systems”, ”Extended Care” och ”Infection Control”.
Produktsortimentet omfattar bl.a. autoklaver för sjuk-
vård, forskning och farmaceutisk industri samt system-
tillbehör, kirurgiska arbetsstationer och datoriserade
dokumentationssystem. Getinge Sterilization AB ingår i
affärsområdet Infection Control.

Autoklaver används för att sterilisera utrustning på
sjukhus och laboratorier samt farmaceutisk utrust-
ning och produkter för läkemedelsindustrin. Det
handlar huvudsakligen om rektangulära mantel-
förstärkta kärl där godset förs in i kammaren och
steriliseras med hjälp av het ånga. 


