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Abstract 
This report describes a master thesis made as a last part in Master of Science in 
Industrial Management and Engineering at Luleå University of Technology. The work 
has been performed at the company Outukumpu Stainless AB, Thin strip, Kloster, 
Långshyttan. 

The purpose with the project has been to optimize the production unit at Långshyttan 
so the current machines and new investments will have a high degree of utilization. 
The purpose is also to make a survey of how the products can be combined in the 
production so the production unit can be optimized. 

An analysis of the present situation has been made by interviews and observations, 
data has also been gathered from the ERP-system. At the same time a thorough 
literature study has been made. A model of a planning tool has been created from 
these studies. A proposal of how the products can be combined in a better way has 
also been made. 

The analysis has shown that the possibility to combine products is limited and a 
system to increase the possibility would be desirable. Today all material planning is 
made manually and is built on the employee’s skills. The possibilities to combine 
products are therefore hard to control. 

A system based on group technology has been made to create groups of products that 
are possible to combine with each other. A model of a planning tool has been made to 
make the material planning more easily. The tool is based on that the possibility of 
combine products should be easy to view. The planning tool will also give 
recommendation of which machine that will be used for certain products so the 
capacity will be used in the best way. 
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Sammanfattning  

Denna rapport beskriver ett examensarbete utfört som avslutning på civilingenjörs- 
programmet Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Arbete är utfört vid 
Outukumpu stainless AB, Thin strip, Kloster i Långshyttan, som är ett globalt 
företaget som tillhandahåller rostfritt stål och teknologilösningar. 

Syftet med examensarbetet är att optimera produktionsenheten i Långshyttan så att 
befintliga maskiner samt nya investeringar utnyttjas så bra som möjligt. Dessutom 
syftar projektet till att kartlägga de kombinationsmöjligheter av produkter i 
produktionsprocessen som gör det möjligt att optimera produktionen. 

En nulägesanalys har genomförts med hjälp av intervjuer och observationer, även data 
från affärssystemet har analyserats. I samband med detta har en grundlig 
litteraturstudie gjorts. Utifrån nulägesanalysen har en konceptuell modell över ett 
planeringsverktyg tagits fram samt förslag på hur kombinationsmöjligheterna kan 
förbättras. 

Nulägesanalysen visar på att kombinationsmöjligheterna är begränsade och ett system 
för att öka dessa vore önskvärt. I dag sker all produktionsplanering manuellt och 
bygger på planeringspersonalens skicklighet. De kombinationsmöjligheter som finns 
för att optimera produktionen är svåra att överblicka. 

Ett system byggt på gruppteknologi har tagits fram för att skapa kombinationsgrupper 
som gör det möjligt att öka kombinationsmöjligheterna. En konceptuellmodell över 
ett planeringsverktyg har också tagits fram för att underlätta produktionsplaneringen 
för planeringsavdelningen. Modellen bygger på att alla kombinationsmöjligheter ska 
vara lätta att överblicka samt ge rekommendationer i vilken maskin en produkt ska gå 
för att kapaciteten ska kunna utnyttjas på bästa sätt. 
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1 Inledning 
I inledningen ges en kort introduktion till projektet och därefter en presentation av 
Outokumpu Stainless AB Thin strip Kloster som examensarbetet har utförts vid. 
Bakgrunden till problemet, syfte, mål och avgränsningar avhandlas. 

1.1 Introduktion 
Att bedriva en resurssnål produktion och att utnyttja sina resurser på ett effektivt sätt 
blir allt viktigare för att företagen ska vara lönsamma på marknaden. Det gäller att 
minimera slöseri och producera så effektivt som möjligt utan onödiga steg i 
produktionen. 

1.2 Företagsbeskrivning 
Outokumpu är en internationell koncern som tillhandahåller rostfritt stål och 
teknologilösningar. Visionen är att vara nummer ett på rostfritt stål. 
(www.outokumpu.com) Outokumpu finns i ett 40-tal länder och har 19 500 anställda. 
Omsättningen uppgick till 7,1 miljarder under 2004. Huvudkontoret finns i Espoo, 
Finland och moderbolaget, Outokumpu Oyj. finns noterat på den Finska börsen sedan 
1988.  
 
Outokumpu Stainless består av tre divisioner, Coil products, Special products samt 
North America. Outokumpu Stainless Thin strip Kloster, här efter benämnt Kloster, 
ingår i divisionen Coil products. Coil products är kärnverksamheten inom Outokumpu 
Stainless och finns i Tornio, Avesta, Nyby, Långshyttan samt Sheffield. 
 
Kloster tillverkar tunna rostfria band. Produktionen är mestadels kundorderstyrd. Det 
finns dock ett mindre lager som kan tillgodose behovet av snabba leveranser. Denna 
avdelning inom Kloster heter Bandservice och kan tillhandahålla mindre kvantiteter 
från lager inom en till två veckor. Den största volymen levereras idag på ringar men 
även längder förekommer, se figur 1 och 2. De rostfria band som Kloster tillverkar 
används till en rad olika produkter. De största produkterna är plattvärmeväxlare följt 
av elementrör. Exempel på övriga produkter som Kloster levererar band till är 
topplockspackningar, mobiltelefondetaljer samt osthyvlar. 
 
I dag finns 225 anställda varav 50 är tjänstemän. Kloster omsatte under 2004, cirka 1 
miljard SEK och volymen uppgick till 28 000 ton. 
 

  
Figur 1. Exempel tunna rostfria band levererade på ringar. 

http://www.outokumpu.com
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Figur 2.  Exempel på tunna rostfria band levererade på längder. 

1.3 Problembakgrund 
Kloster tillverkar tunna rostfria band av dimensionsområdet 5 till 800 millimeter brett 
och 0,1 till 0,8 millimeter tjockt, produktionskapaciteten är 28 000 ton per år. För 
tillfället håller Kloster på att investera 53 miljoner euro i ökad produktionskapacitet. I 
den nya investeringen ingår ett nytt kallvalsverk, blankglödgningsugn samt ett 
skärverk. Produktionskapaciteten kommer att öka från 29 000 ton per år till 46 000 
ton per år. 
 
Den maximala bredden som kan gå igenom produktionslinjen är idag 821 millimeter, 
i den nya produktionsanläggningen kommer den maximala bredden att ökas till 1100 
millimeter. Detta kommer att ge möjlighet till nya breddkombinationer för att utnyttja 
produktionskapaciteten på ett effektivt sätt. 
 
Från Klosters sida finns en önskan att de rostfria banden, vars operationsföljd finns att 
beskåda i bilaga 1, skall gå så brett som möjligt så långt som möjligt i flödesvägen. 
Det vill säga att man vill utnyttja hela bredden som maskinerna klarar av att ta in. 
Utnyttjar man möjligheten att köra så brett som möjligt kommer kapaciteten att 
utnyttjas bättre samtidigt som produktionskostnaden kan reduceras. Den stora 
utmaningen är att hitta produkter som kan kombineras. En studie måste först göras för 
att ta reda på vilka parametrar som ska stämma överens för att produkterna ska kunna 
kombineras. 
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Kloster har i dagsläget över 1100 olika produkter och är i stort sett helt 
kundorderstyrt. Det är olika parametrar som skiljer produkterna åt och avgör om 
möjligheten finns att kombinera dem i produktionen för att på så sätt kunna utnyttja 
kapaciteten på bästa sätt. Kombinationsmöjligheterna måste också vara lätta att 
överblicka så att planeringen på ett enkelt sätt kan undersöka om det finns några 
möjligheter att kombinera de olika produkterna i orderstocken. På 
planeringsavdelningen finns idag fyra planerare och det är mycket upp till dem hur 
duktiga och erfarna de är, samt hur mycket tid de har att kontrollera vilka möjligheter 
som finns att kombinera. När den nya fabriksdelen tas i bruk skapas nya och fler 
möjligheter till breddkombinationer. All kombinationsplanering sköts i dagsläget helt 
manuellt genom att planeringsavdelningen fyller i en pärm med de order som ligger 
inne, när en order kommer tittar planerarna igenom pärmen och ser efter om några 
kombinationsmöjligheter finns. Med fler och nya möjligheter kommer planeringen att 
bli svårare att överblicka. Bakgrunden till examensarbetet är att ge planeringen bättre 
förutsättningar, så att de på ett mindre tidskrävande sätt ska kunna kombinera de olika 
produkterna och dess bredder så att produktionskapaciteten utnyttjas på bästa sätt. 
Detta leder till en högre utnyttjandegrad av bredden och lägre produktionskostnader. I 
Figur 3 finns en illustration över hur en kombination kan se ut i dagsläget. I figuren 
har två produktnummer kombinerats ihop så att utnyttjandegraden av bredden blir så 
hög som möjligt. 
  
 
 
 

800 millimeter 

 

 

 

 

 

 

Figur3. Enkel skiss över hur breddkombinationen kan se ut i dagsläget. Här utnyttjas bredden i stort 
sett fullt ut, man måste ha 20 millimeters marginal eftersom det är vad som blir skrot när ”limporna” 
klipps upp.    

Produkt-
nummer X 
150 mm 
”Limpa 1” 

Produkt-
nummer X 
150 mm 
”Limpa 2” 

Produktnummer Y 
250 mm, “ Limpa 1“ 

Produktnummer Y 
250 mm,“ Limpa 2“ 
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1.4 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att optimera produktionsenheten så att kapaciteten på 
befintliga maskiner samt nya investeringar utnyttjas så bra som möjligt. Dessutom 
syftar projektet till att kartlägga de kombinationsmöjligheter som finns för de olika 
produkterna. 
 
Målet med examensarbetet är att ta fram en konceptuell modell av ett verktyg som ska 
underlätta produktionsplaneringen. Denna modell ska i ett senare skede integreras i 
Klosters affärssystem och användas som ett operativt verktyg för att på ett enklare och 
mer överskådligt sätt planera breddkombinationer så att utnyttjandegraden på 
maskinerna blir så hög som möjligt.  

1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet syftar bara till att undersöka den produktion som sker mot kundorder, 
den produktion som sker mot lager, det vill säga avdelningen bandservice kommer 
därför inte behandlas i detta projekt. Anledningen till denna avgränsning är att 
insamlandet av data för avdelningen bandservice var tidskrävande och hade inte varit 
möjligt under den tid som examensarbetet pågick. 
 
Den konceptuella modell som kommer att tas fram kommer endast att ta hänsyn till 
om produkterna ska gå i den del av produktionsprocessen som tar smala eller breda 
bredder. Den kommer således inte att ta specifik hänsyn till vilka maskiner som ska 
användas i produktionsprocessen. Även detta arbetet skulle ta för mycket tid i anspråk 
varför det ej behandlas i examensarbetet. 

1.6 Disposition 
Här nedan beskrivs rapportens fortsatta upplägg. 
 
Kapitel 2 behandlar de metoder som har använts samt den generella arbetsgången för 
projektet, syftet med kapitlet är att ge läsaren en uppfattning om tillvägagångssättet 
för examensarbetet. 
 
Kapitel 3 redogör för de teorier som anses nödvändiga och relevanta för att kunna lösa 
de problem som examensarbetet innefattade. Här förklaras begrepp som logistik, 
produktivitet, beläggning och kapacitet. 
 
Kapitel 4 introduceras läsaren till Klosters verksamhet och rutinerna inom 
produktionsavdelningen, planeringsavdelningen och markandsavdelningen. Dessutom 
beskrivs produktionsresurserna samt produkterna ingående. 
 
Kapitel 5, där tar författaren upp analys av nuläget samt de resultat som framkommit. 
Här beskrivs det planeringsverktyg som framtagits för att underlätta 
planeringsavdelningens arbete. 
 
Kapitel 6 innehåller en diskussion om för- och nackdelar med planeringsverktyget. 
 
Kapitel 7 innehåller de referenser som författaren hänvisar till.  
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1.7 Läshänvisningar 
För att underlätta läsandet ges här läshänvisningar beroende på hur insatt läsaren är i 
problemet samt vad läsaren har för syfte med att läsa rapporten. Alla som läser 
examensarbetet är givetvis välkomna att läsa hela rapporten. 

Klosteranställd som främst är intresserad av de förslag som lagts fram 

Denna läsare bör främst läsa kapitel 5 och framåt. Här presenteras de förslag, samt det 
planeringsverktyg som tagits fram. Även kapitel 6 där resultatet diskuteras och förslag 
ges på fortsatt arbetet är av intresse. 

Klosteranställd som vill granska hur författaren gått till väga och vad 
som stödjer de förslag som lagts fram. 

Denna läsare bör börja med att läsa kapitel 2 där metod och tillvägagångssätt tas upp. 
Vidare bör teoridelen i kapitel 3 läsas för att sedan gå vidare till kapitel 5. 

Utomstående utan insyn i Klosters verksamhet. 

Denna läsare bör studera kapitel 4, som beskriver nuläget av verksamheten hos 
Kloster och framåt.  
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2. Metod 
I detta kapitel beskrivs hur arbetet har genomförts samt vilka metoder som använts 
för just detta projekt. Här presenteras litteraturstudier, hur datainsamling gått till 
samt de dataprogram som använts under projektets gång.  

2.1 Generell arbetsgång 
Projektets generella arbetsgång samt i vilka faser olika metoder använts visas i figur 
4,  nedan. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figur 4.  Projektets generella arbetsgång 
 

Projektplanering Projektplanering enl. Propps 

Aktivitet Metod 

Datainsamling, intervjuer och 
praktisering 

Nulägesanalys 

Litteraturstudie Identifiera teoriområden 

Utvärdering av nuläge o teori Konceptuell verktygsmodell 

Utvärdering av nuläge o teori Kombinationsmöjligheter 

Förslag och rekommendationer 
samt test av verktyg 

Excellmodell  
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Det första och viktigaste steget i inledningen var att tydligt definiera vad som var 
projektets syfte och vad Kloster förväntade sig av resultatet. I detta steg användes 
projektplaneringsverktyget Propps. Propps är utvecklat av Ericson och innehåller en 
rad verktyg för att planera ett projekt. Bland de verktyg är projektspecifikationen det 
som använts i detta projekt. Projektspecifikationen är ett verktyg som används för att 
formulera projektets mål och syfte. Under projektets gång har denna reviderats 
tillsammans med uppdragsgivaren för att säkerhetsställa att båda parter har samma 
uppfattning om vad projektet ska utmynna i och hur det bedrivs. För att kunna 
genomföra projektet på ett önskvärt sätt med förutsättning för ett gott resultat 
upprättades även en tidsplan där det beskrevs vilka moment som ansågs behövas och 
hur lång tid de skulle ta i anspråk. En grundlig litteraturstudie genomfördes, först 
identifierades lämpliga teoriavsnitt bland annat genom att studera liknande 
examensarbete samt sökningar i databaser. Nulägesanalysen baseras på 
datainsamlingar via Klosters affärssystem samt intervjuer med anställda. Dessutom 
gjordes en kortare praktisering i produktionen för att få en klar bild av nuläget. 
Genom att utvärdera och analyser nuläget skapades en konceptuell verktygsmodell 
som senare testades med hjälp av en Excelmodell.  

2.2 Litteraturstudier 
Teori som använts för projektet har i huvudsak samlats in från böcker och artiklar i 
ämnet. Denna litteratur har funnits vid biblioteket, högskolan Dalarna samt sökningar 
i databaser främst vid Luleå tekniska universitet och dess databaser Lucia, Emerald 
och Ebsco HOST. Sökord som använts är bland annat produktivitet, 
produktionsstyrning, kapacitetsutnyttjande, och produktionsstrategier.  

2.3 Datainsamling 
Information och data har samlats in kontinuerligt under arbetets gång. Data har 
samlats in såväl via direkta observationer av arbetsmoment och processer som med 
strukturerade och ostrukturerade intervjuer av personal vid Kloster.  Vidare har en 
mängd data samlats in från Klosters affärssystem Klomps samt från deras order- och 
faktureringssystem, OFL. 

2.3.1 Val av datainsamling 
Det finns två olika typer av undersökningsmetoder. Bengtsson och Bengtsson (1995) 
talar om skrivbordsundersökningar samt fältundersökningar, i detta projekt har båda 
metoderna använts. Vid skrivbordsinsamlingar samlas sekundärdata in, det vill säga 
data som redan finns tillgängliga. Vid fältundersökningar samlas ny data in via 
observationer som görs i syfte för den egna undersökningen. Fördelen med sekundär 
data är att man kan samla in mycket information på kort tid. Det är mycket sällan som 
forskningar enbart bygger på primärdata. (ibid) 
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2.3.2 Intervjuer  
Intervjuer är en vanlig metod vid insamlandet av primärdata. I detta projekt har 
mestadels besöksintervjuer genomförts, de har varit både ostrukturerade och 
semistrukturerade, även telefonintervjuer och gruppintervjuer har emellertid använts. 
De strukturerade intervjuerna sker genom preciserade frågor inom ett visst avgränsat 
område medan de ostrukturerade intervjuerna baseras på allmänna frågor där 
respondenten ges utrymme att utveckla frågorna. (Lindström och Widmark 2004) 

2.4 Reliabilitet 
Dahmström (1996) menar att reliabilitet betyder att man mäter korrekt, det vill säga 
undvika slumpmässiga fel i mätningar. När reliabiliteten ökar så utformar man bättre 
mätprocedurer. En metod med god reliabilitet kännetecknas av att den inte påverkas 
av utföraren eller de omständigheter under vilka den sker. Maximal reliabilitet skulle 
innebära att samtliga mätningar ger samma värde. 
 
Vad som höjer reliabiliteten i denna rapport är att informationsinsamlingen skett 
genom analys av produktionsdata. Dessa data torde vara detsamma oavsett av vem de 
analyseras. Resultatet av testet för verktyget blir det samma oavsett av vem det än 
görs så länge de regler som finns uppsatta följs. Eftersom endast en tidmätning är 
gjord kommer resultaten att bli annorlunda vid en annan mätning, så vida inte samma 
data används. Det som riskerar att minska reliabiliteten är att en viss information 
insamlats via intervjuer med anställda vid Kloster. Denna information kan variera 
beroende på vem man frågar då olika uppfattningar kan förekomma bland personalen. 
Denna risk har författaren försökt eliminera genom att flera personer intervjuats. 

2.5 Validitet 
Validering syftar till att säkerhetsställa att modellen är en korrekt bild av verkligheten 
för att resultaten från experimenten ska vara tillförlitliga. (Jägstam och Oskarsson, 
2003) 
 
För att säkerhetsställa validiteten i denna rapport bygger insamlad information på 
produktionsdata. Att tolkningen av dessa produktionsdata samt den konceptuella 
modellen av planeringsverktyget har diskuterats med relevanta personer som har 
expertkunskap inom produktions-, marknads-, och planeringsavdelningen, torde borga 
för att validiteten är hög. Det som kan minska validiteten är att de produktionsdata 
som använts är från 2004. Även om dessa data anses vara relevanta kan förändrade 
förutsättningar minska validiteten. 
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3. Teori 
Detta kapitel avhandlar de teorier som varit av användning för examensarbetet. Först 
beskrivs lite allmänt om logistik, produktivitet och produktionsstrategier. Därefter 
behandlas teorier för standardisering och kapacitetsutnyttjande 

3.1 Logistik 
Logistik är ett synsätt för att tillgodose behovet av integrerad och effektiv 
administration av material och produktionsflödet från råvaruleverantör, via samtliga 
led, till slutlig konsument av den färdiga produkten. (Segerstedt 1999) 
 
Storhagen (2003) menar att logistik handlar om de sju R:en, det vill säga: ”De 
aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service i rätt kvantitet, i rätt 
skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt kostnad.  

3.2 Produktivitet 
All produktion syftar till värdehöjning genom resursomvandling. I ett företag 
omvandlas produktionsresurser, input till produkter, output. Begreppet produktivitet 
används för att ge ett mått på sambandet mellan resursinsats och 
produktionsresultatet. (Andersson, Audell, Giertz, Reitberger, 1992) 
 
Begreppet produktivitet betecknas som produktionsresultatet/resursinsats eller 
output/input. För det enskilda företaget är höjd produktivitet ett av flera sätt att 
förbättra lönsamheten. Produktivitetsförbättringar är en viktig målsättning i alla 
företag och verksamheter. (ibid.) 

3.2.1 Produktivitetsmått 

Det finns olika produktivitetsmått som lämpar sig mer eller mindre bra i olika 
verksamheter. Exempel på produktivitetsmått är, arbetsproduktiviteten, 
produktiviteten på anläggningstillgångar eller produktivitet som ett mått på ett flertal 
inputs i produktionen, så kallad multifaktorproduktivitet. (Krajewski och Ritzman 
2002) 
 

3.3 Processdefinition  
Enligt Bergman och Klefsjö (2001) är en process flera länkade aktiviteter som 
upprepas i tiden. Processens mål är att tillfredställa sina kunder med resultatet av 
processen samt att detta sker genom att använda resurserna på effektivast möjliga sätt. 
Även om en process upprepas betyder inte det att varje upprepning genomförs på 
samma sätt. En process kan ha alternativa aktivitetsvägar eller olika individer som 
utför processen olika. Sammantaget leder detta till processvariation och därmed olika 
resultat. I praktiken handlar processer om samverkan mellan individer och dess olika 
kompetenser som samverkar. 
 
Blomqqvist och Haeger (1996) påpekar att en process är avgränsad. Processen har en 
början och ett slut. De aktiviteter som äger rum inom en process behöver inte vara 
knutna till en specifik avdelning eller funktion. Syftet med aktiviteterna är att förädla 
leverantörernas input till ett resultat (output) som uppfyller kundbehovet. Definitionen 
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av kund är den som är mottagare av processens resultat. En kund kan därmed vara 
intern eller extern. (Bergman och Klefsjö, 2001) 

3.4 Flödesdiagram 
Aronsson et al (2003) menar att det första steget i en nulägesbeskrivning vanligen är 
att beskriva och kartlägga material- och informationsflödena. Flödesdiagram är en 
metod för att kartlägga och utvärdera en process. Grunden till lyckade förändringar av 
verksamheten är att företaget vet var man befinner sig i dag. 

3.5 Processtillverkning 
Inom processtillverkning saknas manuella uppgifter nästan helt i själva 
tillverkningsprocessen. Arbetsuppgifterna för produktionspersonalen består istället av 
tillförsel av råmaterial, ställarbete, övervakning och kvalitetskontroller.(Andersson et. 
al) Exempel på verksamheter som tillämpar processtillverkning är massa- och 
pappersindustrin, kemiindustri samt järn- och stålindustrin. I dessa industrier 
tillverkas flera olika produkter från ett utgångsmaterial, vilket kallas en divergent 
produktion. (Segerstedt, 1999) I stålindustrin tillverkas till exempel många olika 
rostfria produkter, i olika bredder, tjocklekar och så vidare, av ett och samma råband. 
 
 
 
 
 
  Figur 5. Divergent produktion 

3.6 Producera mot kundorder 
Hur mycket förädling eller produktion ett företag har innan den slutgiltiga kundordern 
anländer skiljer sig mycket mellan olika företag. Vissa företag har lager av färdiga 
produkter som levereras till kunden när en kundorder anländer, detta brukar kallas 
produktion mot lagerorder. (Segerstedt 1999) Andra företag startar sin produktion 
först när man fått in en order från kunden, man brukar tala om produktion mot 
kundorder. (ibid.) Tillverkare som producerar mot kundorder tillverkar produkter efter 
kundönskemål oftast i små volymer med hög flexibilitet. (Krejewki och Ritzman 
2002) Att företaget kan tillhandahålla en hög grad av kundanpassande produkter kan 
ge företag stora konkurrensfördelar. (ibid.) 
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3.7 Standardisering 
Avsaknaden av en policy som tar hänsyn till behovet av standardisering leder, i de 
flesta tillverkande företag, till en oekonomisk variationsrikedom av produkter. 
(Andersson et. al, 1992) Exempelvis kanske säljare på marknadssidan påverkar 
företaget att introducera nya, olönsamma varianter med låg efterfrågan för att öka 
försäljningen. Att standardisera för mycket kan dock leda till att man tappar viktiga 
konkurrensfördelar i form av kundanpassade produkter. (Krajewski och Ritzman 
2002) 

3.8 Materialstandardisering och gruppteknologi 
Företag som tillverkar mot kundorder och skräddarsyr produkterna efter 
kundönskemål kan inte standardisera sina slutprodukter, med det finns ändå stora 
möjligheter att standardisera. (Andersson et. al, 1992) 
 
Materialstandardisering kan omfatta såväl direkt- som indirektmaterial. En 
standardisering är ofta lönsam eftersom det bland annat kan medföra minskade förråd, 
förenklat inköpsförfarande, kvantitetsrabatter och så vidare. Nackdelar som uppstår 
med större standardisering kan vara att man till exempel använder ett finare och 
dyrare råmaterial än vad som är nödvändigt. (ibid.)  
 
Gruppteknologi är en metod för en systematisk gruppering av företagets detaljflora. 
Med gruppteknologi grupperas detaljer eller produkter som har samma egenskaper i 
familjer och som kan beredas i samma maskiner. (Krajewski och Ritzman 2002) 
Detaljerna eller produkterna kan delas in och delges en sifferkod som ger upplysning 
om detaljens eller produktens material, form, toleranser eller bearbetningsgång. 
(Andersson et. al, 1992) På detta sätt kan produktionen effektiviseras och kapaciteten 
på produktionsresurserna utnyttjas bättre.  

3.9 Datorstödd gruppteknologi 
Ett välkänt problem för tillverkande företag är förknippat med så kallade 
förändringsorder menar Andersson et. al. (1992) Konstruktionsavdelningen kan vidta 
förändringar, antingen på eget initiativ eller på initiativ av kunden, som kan medföra 
förändringar till exempel inom produktionsberedningen. Att låta olika 
informationssystem arbeta mot gemensamma databaser erbjuder en möjlig lösning i 
sammanhanget. En central del inom integrerade informationssystem utgör de så 
kallade gruppteknologiska informationssystemen. Gruppteknologi, som beskrivs i 
föregående avsnitt, kan ge en påtaglig effekt på nästan varje funktion i hela 
produktionsförloppet. (ibid) 
 
Vid produktutformning kan gruppteknologi bidra till att reducera mängden 
specialutformningar, understödja standardiserade konstruktionsmetoder eller ge 
värdefulla erfarenheter från tillverkningen. Vid produktionsberedningen kan 
gruppteknologi ge stöd vid val av tillverkningsmetoder, maskinanskaffning och vid 
kapacitets- och beläggningsplanering. 
 
I tillverkningen kan gruppteknologi reducera ledtider och ställtider men även förbättra 
kapacitetsutnyttjandet. Genom att samla upp fler detaljer eller produkter i en 
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processfamilj, som kan tillverkas i samma tillverkningsprocess, och tillverka den i 
serie erhålls resursvinster i form av kortare ställ- och bearbetningstider. 
Datorstödda klassificeringssystem med tillhörande programvaror har idag väsentligt 
underlättat handhavandet. Själva kodningsarbetet kan ske genom att ett program 
ställer ett antal frågor som besvaras. Med ledning av svaren gör programmet en 
korrekt kodning av produkten. Systemen kan jämföra tillverkningsplaner och 
tillgänglig kapacitet och varna för trånga sektioner och så vidare. (ibid.) 

3.10 Beläggning 
Beläggningen definieras enligt Andersson et. al (1992) som de operationer som är 
planerade att utföras under en under en viss tid i en viss resurs. Operationstiden består 
dels av ställtid dels stycktid, där ställtid är den tid det tar att rigga maskinen, ta rätt 
verktyg och så vidare. Stycktid är den aktuella tiden som produkten befinner sig i 
maskinen (ibid.) 

3.10.1 Kapacitet 

Begreppet kapacitet kan uttryckas i såväl tid som volymenhet och är ett 
prestationsmått för de resurser som företaget har och hur mycket de kan utnyttjas. 
Innebörden av ordet kapacitet är dock inte fullt så enkel då det finns olika 
prestationsmått och det är viktigt att veta till vilket mått som refereras menar Mattson 
(2002). Normalt talas det om fyra olika kapacitetsnivåer, maximalkapacitet, 
nominellkapacitet, bruttokapacitet och nettokapacitet. 
 
Maximalkapacitet är den högsta möjliga användbara kapaciteten i en resurs, det vill 
säga den kapaciteten som fås ut om resursen går kontinuerligt dygnet runt. 
Nominellkapacitet är den prestationsnivå som erhålls om resurserna utnyttjas fullt ut 
under den arbetstid och de antal skift som företaget har planerat in i verksamheten. 
Den nominella kapaciteten utnyttjas sällan fullt ut då man måste räkna med 
kapacitetsförluster. Dessa förluster kan vara personellt betingade eller tekniskt 
betingade och gör att den nominella kapaciteten reduceras till den så kallade 
bruttokapaciteten. Men även bruttokapaciteten kan vara problematisk att utnyttja fullt 
ut då delar av den exempelvis måste reserveras till beläggning som inte är planerbar i 
förväg, såsom omarbetning av ej kvalitetsgodkända produkter eller andra akutorder 
som inte går att går att planera in på normalt sätt. Det kan även vara så att delar av 
bruttokapaciteten avsiktligt reserveras som en buffert eller säkerhetskapacitet. Efter 
dessa kapacitetsreduktioner återstår en realistisk användbar kapacitetsnivå som kallas 
nettokapacitet. (ibid) 
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 3.10.2 Utnyttjandegrad 
För att försöka bestämma vilken beläggning eller kapacitetsutnyttjande som kan 
tillåtas vid inplanering av order, är det nettokapaciteten som är det intressanta 
kapacitetsmåttet.  Följande går då att  använda sig av:  
 
 Utnyttjandegraden = Inplanerad beläggning/Nettokapacitet 
 
Ur uppföljningssynpunkt och för att få ett begrepp om det faktiska 
kapacitetsutnyttjandet är det lämpligt att utgå från bruttokapaciteten. Man använder 
sig då istället av: 
 
 Utnyttjandegraden = Producerad volym/Bruttokapacitet 
 
För att dessa mått ska vara rättvisande måste de båda storheterna vara uttryckta i 
samma sorts enhet, som tidigare nämnts används vanligen tid eller någon form av 
volymmått, såsom styck eller kilo. (ibid) 

3.10.3 Beläggningsplanering 
Att göra en beläggningsplanering kan vara svårt. Även om noggranna beräkningar och 
studier är gjorda, är det sällan som den beräknade operationstiden stämmer helt 
överens med den verkliga. Detta kan bero på att de tidsformler och 
beräkningsmodeller som använts inte passar in i den aktuella situationen eller att en 
operatör som utför arbetet inte har den vana eller kunskap som beräkningarna utgått 
ifrån. Genom att föra statistik över den verkliga operationstiden kan ett bättre 
underlag erhållas för kommande planering. (Andersson et. al, 1992) 

3.10.4 Beläggningsplanering i datasystem 
Vid återkommande artiklar, och då det finns tillgång till bättre underlag för 
operationsdata läggs dessa data upp tillsammans med artikeldata så kallade grunddata. 
Exempel på operationsdata är operationsnummer, operationsföljd, operationstext, 
ställtid och stycktid. Exempel på artikeldata är artikelnummer, benämning och enhet. 
När man får in en order med visst artikelnummer, tilldelas ordern ett ordernummer 
samt information om kvantitet och leveransdag. Nu kan operationstiden beräknas med 
hjälp av datasystemet och adderas med den tidigare beläggningen och jämföras med 
den tillgängliga kapaciteten. Datasystemet kan vidare signalera hur stor del av 
kapaciteten som för närvarade utnyttjas och om det uppstår kapacitetsbrist. (ibid) 
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4. Nulägesbeskrivning 
I nulägesbeskrivningen ges en beskrivning av hur verksamheten fungerar på 
Outokumpu Stainless AB, Thin strip Kloster i dagsläget. 

4.1 Produktionsenheten 
Vid produktionsenheten i Långshyttan finns för närvarande tre kallvalsverk, två 
glödgningsugnar, varav en för blankglödgningslinjen och en för blankglödgning och 
betningslinjen samt fyra skärverk, två bredskärverk samt två finskärverk. Det finns 
även att antal packningsmaskiner som packar banden när de är färdiga. En 
packningskod anges för varje produktnummer som bestämmer vilken form av 
förpackning som ska användas, beroende på denna packningskod styrs materialet till 
olika förpackningslinjer. Där packas de på olika sätt antingen liggande eller stående. 
De bredder av stålband som produceras idag är mellan 5 och 800 millimeter, 
tjockleken varierar från 0,1 till 0,8 millimeter. 

4.2 Tillverkningsföreskrifter 
I tillverkningsföreskrifterna anges de regler som finns för tillverkningen och som man 
måste ta hänsyn till vid planering av produktionen samt när man ska kombinera 
bredder för att utnyttja kapaciteten så bra som möjligt. Här anges bland annat vilka 
längder och tjocklekar maskinerna klarar av, vilket valsverk, glödgningssträcka och så 
vidare som ska användas för att produkten ska få sina speciella egenskaper. Här anges 
även valsningshastigheter, maxreduktioner med mera. 

4.3 Maskiner 
Valsning 
Det finns tre valsverk i Långshyttan, två av märket Sendzimir och ett av märket 
Mitsubishi. Kloster benämner valsverken efter konton där olika konton har olika 
dimensionsprogram, där ingångstjocklekar och ingångsbredden på råbanden samt 
slutlig tjocklek på produkten lämpar sig olika väl att valsas i olika konton. 
Mitsubishivalsverket, som benämns konto 233, är det verk som klarar av att valsa de 
tunnaste banden. Dimensionsprogrammen finns att beskåda i bilaga 2. I tabell 1 nedan 
ses en samanställning över valsverkens funktioner. 
 
 

KONTO MÄRKE BREDD TJOCKLEK 
ANTAL 
VALSAR 

ANTAL 
STICK 

231 Sendzimir 300mm-821mm 0,20mm-3,2 mm 20 Ojämna 
232 Sendzimir 300mm-821mm 0,35mm-5,0 mm 20 Ojämna 

233 Mitsubishi 600mm-821mm 0,05mm-2,65mm 12 Jämna 
Tabell 1.  Funktionsfakta över valsverken.  
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De olika kontona skiljer sig åt även i konstruktion och teknik. Sendzimirverken, konto 
231 och 232 är så kallade 20 valsverk och har fler valsar än ett Mitsubishiverk. 
Sendzimirverken har konformade mellanvalsar, så kallade konor. Mellanvalsarnas 
eller konornas funktion är att jämna ut bandens planhet så att de inte blir tjockare på 
mitten. Dessa konor måste bytas eftersom det används olika konlängder för olika 
ingångsbredder, om ingångsbredden för råbanden skiljer sig åt måste konorna bytas 
ut. För att minska ställtiderna försöker Kloster planera liknande bredder efter 
varandra, på så sätt kan man vänta och byta valsarna och göra detta i samband med att 
konorna måste bytas på grund av slitage, vilket görs generellt sett en gång per dag. I  
Mitsubishiverket finns inga mellanvalsar, där kan man böja drivvalsarna och på så sätt 
få samma resultat.  
 
 
När bandet valsas ner till önskad tjocklek går banden genom valsarna fram och 
tillbaka olika många gånger. När bandet har gått från en sida till den andra kallas detta 
ett stick. Hur många stick som bandet ska gå igenom valsverket beräknas av ett 
dataprogram, vilka parametrar som programmet tar hänsyn till vid denna 
stickserieberäkning finns att beskåda i bilaga 3. Sendzimirverken kan endast ta av 
banden på motsatt sida än var de sätts på. I Mitsubishiverket däremot kan man ta av 
och sätta på bandet i båda ändar. Detta gör att man hela tiden utnyttjar 
Mitsubishiverket optimalt, medan man bli tvungen att anpassa stickserien i 
Sendzimirverken så att stickserierna blir ojämna. 

 
 

Figur 6. Ett stick är när bandet gått igenom valsverket 
(Sendzimir 20) från en sida till den andra. 
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Glödgningen 
Råband som kommer från leverantören i Avesta och Nyby och ska in i produktionen 
är glödgade och kan gå direkt igenom valsningen en gång. När maxreduktionen för 
materialet överskrids vid valsning det vill säga att materialet inte kan valsa ner till 
önskad tjocklek direkt eller vid speciella ytkrav måste det mellanglödgas. Detta görs 
eftersom materialet blir hårt efter valsningen och måste göras mjukt igen för att kunna 
valsas på nytt.  
 
Det finns idag två glödningssträckor konto 228, blankglödgning samt konto 225, 
glödgning och betning. Färdigglödgning görs på det material som i färdigställandet 
ska vara glödgat.  I färdigglödgningen erhåller det glödgade materialet sina 
hållfasthetsegenskaper. Alla produkter som ska ha glödgad yta går igenom antingen 
konto 225 eller 228 efter sista valsningen. Vilket konto som produkten ska gå igenom 
beror på stålsort, ytkoder samt hållfasthetsegenskaper och finns angivet i 
tillverkningsföreskrifterna. Även dimensionen har viss betydelse, i bilaga 4 finns 
dimensionsprogram för glödgningen. 
Sträckning 
De produkter som går konto 236 är de produkter som har speciella yt- och 
planhetskrav. Även sträckgränsen påverkas marginellt i sträckningen 
Skärverk 
Det finns fyra stycken skärverk i produktionsenheten i Långshyttan två för breda 
produkter och två för smala. De breda skärverken betecknas konto 251 och 252 
medan de smala betecknas konto 254 och 255. Skärverken är en av de sista 
operationerna och här ”slittas” bandet upp till de slutgiltiga bredder som produkten 
ska ha. En förenklad bild över ”slittningen” finns  i figur 7. 
 

 
Klippning 
Genom klippen går de produkter som ska levereras som längder. I dag klipps endast 
3-4 procent av alla produkter då den största delen levereras till kund på ringar.   

Figur 7. Förenklad bild över ”slittningen” i skärverken. 
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4.4 Marknadsavdelningen 
Kloster har idag en produktion mot kundorder och de tillverkar många olika produkter 
utifrån kundens önskemål om stålsort, tjocklek, bredd och så vidare. 
Marknadsavdelningen ansvarar för försäljning och viss prognostisering, där de 
uppskattar hur många ton som varje kund kommer att köpa. Denna prognostisering 
görs på veckobasis.  
 
Order initieras via marknadsavdelningen där ansvarig säljare lämnar offerter till 
kunder på olika produkter. För att offerten ska gälla måste dock båda parter vara 
överens om den så kallade produktspecifikationen som innehåller tekniska data. Om 
kunden vid ett tidigare tillfälle beställt produktnummret ifråga, finns det redan på en 
produktspecifikation som är kontrollerad och godkänd av berörda avdelningar på 
företaget. 
  
Marknadsavdelningen skriver produktspecifikationen utifrån kundens önskemål, 
ibland vet kunden direkt vad de vill ha och ibland får detta diskuteras fram. 
Produktspecifikationen kan innehålla flera produkter med olika dimensioner, det vill 
säga olika tjocklekar och bredder, dock kan den bara innehålla en stålsort. De data 
som finns med på produktspecifikationen är stålsort, tjocklek, bredd, hållfasthetskrav, 
krav på förpackning och så vidare. 
  
När det rör sig om en ny kund eller en ny produkt så upprättas produktspecifikationen 
alltid av tekniker på teknisk kundservice som kontrollerar i samspråk med kunden att 
de krav som kunden ställer går att tillgodose. Denna process kan ta lång tid och är 
alltid en dialog med kunden, inskränkningar på specifikation görs då detta är 
nödvändigt.  
 
När produktspecifikationen är klar och Kloster kommit överens med kunden i 
föregående avsnitt skickas den ner till planeringen som lägger upp operationsföljden 
(läs mer 4.5) och godkänner produktspecifikationen. När produktspecifikationen 
kommer tillbaka från planeringen har varje produkt på specifikationen erhållit ett 
produktnummer.  
 
Marknadsavdelningen lägger upp ordern med produktnummer, kundnummer, önskat 
leveransdatum och kvantitet. Sen skickas en internorder tillbaka till planeringen som 
nu klan planera in ordern efter önskat leveransdatum.  När planeringen har planerat in 
produktnumret får marknadsavdelningen ett ordererkännande av planeringen om man 
kan leverera den önskade kvantiteten på det önskade leveransdatumet. 
Marknadsavdelningen skickar sedan vidare ordererkännandet till kunden. 
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4.5 Planeringen 
När personalen på teknisk kundservice gjort specifikationen skickas den vidare till 
planeringsavdelningen, de tittar igenom den så att teknikerna inte gjort något 
uppenbart fel som gör att någon av produkterna på specifikationen inte går att 
tillverka. Varje produkt får sedan ett produktnummer, vidare läggs operationsföljden 
upp för varje produktnummer efter de tillverkningsföreskrifter som finns samt efter 
specifikationen. 
  
Operationsföljden ser olika ut beroende på hur tunt materialet ska vara, om det ska 
vara hårdvalsat eller glödgad, sträckriktas eller glättvalsat. När varje produkt tilldelats 
ett produktnummer meddelas detta till marknadsavdelningen.  
 
Planeringen får sedan via fax en internorder med önskat leveransdatum, 
orderkvantiteter och så vidare. Här uppdateras det prognostiserade kapacitetsbehovet, 
via en beläggningssida som ligger uppe på intranätet. Varje vecka finns den totala 
kapaciteten på 610 ton, när en order kommer in räknas kapaciteten ner beroende på 
hur stor orden är. 
 
Om produktionen hinner köra en order tidigare än den först var planerad till, så frigörs 
kapacitet. Orden ligger då kvar som upptagen kapacitet men man adderar då den 
maximala kapaciteten, vilket innebär att det, enligt beläggningssidan under vissa 
veckor finns mer kapacitet tillgänglig än de maximala 610 tonen. 
 
Utefter den lovade leveransveckan och den aktuella beläggningen kontrollerar 
planeringen om leveransveckan är möjlig att hålla. Är inte detta möjligt revideras den 
till det datum som produkten faktiskt kan levereras till. Även kvantiteten förändas ofta 
av planeringen då det i vissa fall inte går att få den önskade kvantiteten av 
råmaterialet, det såkallade råbandet. När planeringen är klar ges ordern ett 
tillverkningsnummer, så kallat tv-nummer. När ordern beviljats sitt tv-nummer med 
det fastställda leveransdatumet och kvantiteten skickas dessa uppgifter till 
marknadsavdelningen som sänder uppgifterna vidare till kunden via en 
orderbekräftelse. 
 
När leveransdatumet till kund är bestämt räknas det bakåt hur lång operationstid den 
aktuella orden har. Eftersom varje operation har en viss operationstid och Kloster vet 
vilka steg produkten ska gå räknar de ut när orden ska frisläppas för att bli klar och 
levereras i tid till kunden. När planeringen frisläppt ordern är det förmännen ute i 
produktionen som gör detaljplaneringen och bestämmer i vilken ordningsföljd 
produktnummren ska gå. 
 
Råmaterialet, det vill säga råbandet, har en ledtid på cirka 8 veckor. Råbanden finns i 
olika dimensioner men de vanligaste som beställs är från början 1520 och 1390 
millimeter breda men Kloster beställer förskärning eftersom den maximala bredden i 
produktionen för närvarande är 821 millimeter. Beställningen av den aktuella bredden 
kan göras fyra till fem veckor efter det att den första ordern initierades, se figur 8. När 
råbandet är beställt är alla 1520 eller 1390 millimetrarna Klosters band, detta innebär 
att Kloster måste planera så att hela råbandet går åt.  Beställer till exempel 
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planeringen förskärning på 821 millimeter av ett råband på ursprungliga 1520 får 
Kloster två ingångsråband i sin produktion det ena på 821 och det andra på 1520 – 
821 = 699 millimeter. När det nya verket kommer i drift kommer man att kunna 
beställa enkelbredder för det breda verket. Detta medför att planeringen inte enbart 
måste kontrollera kombinationer på bredden utan även så kallade 
övertagningsmöjligheter av ej fullt utnyttjade råband. 
 
 

  
Figur 8. Tidsaxel över råbandsbeställningen 
 
I dag optimerar planeringen produktionen genom att manuellt kombinera bredder så 
de körs så brett som möjligt i produktionen, detta kan även göras genom att para ihop 
produktnummer som passar att köras tillsammans så att bredden i maskinerna 
utnyttjas på bästa sätt. För att olika produktnummer ska kunna köras tillsammans 
måste en mängd parametrar till exempel stålsort, tjocklekar, toleranser och kvantiteter 
överensstämma. När detta är gjort beställs förskärning efter bredden som är aktuell. 
 
Av råbanden får man även ut en viss vikt, eftersom ordervikten varierar är det inte 
alltid hela vikten av råbanden som går åt. Då gör planeringen så kallade 
övertagningar. Med en övertagning menas att när vikten till ett produktnummer är 
tagen av råbandet går det som blir över till ett annat produktnummer. Även här finns 
en del parametrar att ta hänsyn till för att en övertagning ska vara möjligt. Till 
exempel så måste stålsorten för produktnummren vara identisk för att en övertagning 
ska vara möjlig.  
 
Den normala tjockleken som råbanden beställs i är mellan två och fyra millimeter men 
eftersom det finns produktnummer som ska ha en tjocklek ner mot 0,25 millimeter 
kan Kloster beställa förvalsning. Råbandet kommer då med en tjocklek på 0,85 
millimeter. Detta görs dock bara när beläggningen i produktionen är så pass stor att 
Kloster själva inte hinner med att valsa ner råbandet i den egna produktionsenheten, 
eftersom det är billigare att göra det i Långshyttan. När råbandet anländer till 
Långshyttan flaggas det som hemma och orden frisläpps till konto 001 som är 
infraktning av råband. En förenklad bild över informationsflödet finns i figur 9. 

0v 4-5 v 

 

Lev. till kund 

8v 

 

Beställa råband Beställa skärning, råband 
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Figur 9.  Flödeskartläggning av informationsflödet 
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4.6 Förmännen 
Det är förmännen tillsammans med operatörerna som sköter detaljplaneringen. 
Förmännen har till uppgift att vid varje skifts början gå en rond och titta över alla 
konton och se hur beläggningen ser ut för att sedan placera ut personal på de olika 
kontona. Därefter går förmannen in och tittar igenom beläggningen på en mer 
detaljerad nivå i detaljplaneringssystemet Klara. Förmannen kontrollerar vilka order 
som ligger i konto 001, infraktade råband och släpper ut dem ut i produktionen. De 
planeras då in i den förstkommande operationen, i rätt konto och i ordningsföljd efter 
leveransdatum. Operatörerna kan sen ändra ordningsföljden utifrån vilka datum som 
tillverkningsnumret ska vara klart men det tar även hänsyn till mer maskinspecifika 
önskemål så som att vissa bredder bör gå efter varandra i valsningen samt att vissa 
tjocklekar bör gå i speciella ordningsföljder i glödgningen. Förmännen kan ibland få 
påtryckningar från marknadsavdelningen om att en viss order är brådskande, om det 
är möjligt går då förmännen in i Klara och lägger upp en notis om att den aktuella 
ordern är brådskande. Förmännen största ansvar är inte att detaljplanera körningen i 
de olika maskinerna då detta görs av operatörerna utan att se till att maskinerna har en 
så jämn beläggning som möjligt och att det inte blir för långa köer i vissa maskiner 
och att vissa maskiner svälter. 

4.7 Kombinationsmöjligheter 
Det finns ett antal parametrar som bestämmer om det är möjligt att kombinera 
produkter på bredden. Här nedan beskrivs de parametrar som måste stämma överens 
för att en kombination ska vara möjlig. 

4.8 Kombinationsparametrar 
Det finns ett par parametrar som måste stämma helt överens för att en kombinering 
ska vara möjlig medan det finns andra parametrar som kan skilja sig något åt men 
ända kunna kombineras. För att bestämma vilka parametrar som är avgörande för om 
kombinationer är möjliga analyserades Klosters tillverkningsföreskrifter, där efter 
gjordes intervjuer och diskussioner med planeringspersonal, förmän och operatörer. 
 
Stålsort 
Kloster tillverkar sina produkter av olika stålsorter så att de får de specifika 
egenskaper som kunderna kräver. Olika stålsorter har olika egenskaper som klarar 
temperatur, korrosion, formbarhet och så vidare olika. Kunden väljer den stålsort som 
passar bäst utifrån sina krav och önskemål. För att kunna kombinera olika bredder och 
bereda dem tillsammans måste stålsorten vara identisk. 
 
Ytkod 
Ytkoden säger vilken yta produkten har, den kan till exempel vara blanknormal, ytkod 
12 eller blankglödgad normal, ytkod 53. Totalt sett finns ett 20 tal olika ytkoder som 
måste stämma överens för att kombinationer ska vara möjliga. 
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Hållfasthetsklass 
Hållfasthetsklass anger om materialet är valsat samt dess brottgräns eller om 
materialet är glödgat samt sträckgräns. Beteckningen G280 säger till exempel att 
materialet är glödgat och att sträckgränsen är 280 Mpa. Beteckningen V137 säger att 
materialet är valsat och att brottgränsen är 1370 Mpa. Man kan inte kombinera 
valsade material med glödgade material eller olika brottgränser för valsade material 
däremot kan man kombinera en viss skillnad i sträckgräns för de glödgade materialen. 
 
Toleranser 
Toleranserna anger den maximala avvikelsen i tjocklek som kunden tillåter. Det finns 
två mått: minsta tolererade tjocklek och maximala tolererade tjocklek. Eftersom 
Kloster försöker använda sig av så snäva toleranser som möjligt hela tiden blir 
kombinationsmöjligheterna större och kan därför skilja sig åt men ändå vara 
kombinerbara.  
 
Ordervikt 
Ordervikten bör stämma tämligen väl överens när man kombinerar två olika bredder, 
gör det inte det får man ut för mycket av den ena bredden som då måste lagerhållas 
vilket reducerar fördelarna med att kombinera bredderna. I vissa fall då det rör sig om 
högfrekventa produkter kan man lagerhålla dem en kort tid till en låg kostnad, vilket 
gör att fördelarna av att kombinera bredderna överstiger kostnaderna för att lagerhålla.  
 
Tjocklek 
För att kunna kombinera bredderna genom hela flödet måste tjockleken på 
produkterna vara identisk. Kloster kan dock göra övertagningar och kombinera 
produkter genom att låta bandet gå igenom en del av valsningen för att sen klippa 
banden och fortsätta valsa ett av de klippta banden. 
 
Bredder  
Det man vill uppnå genom att kombinera bredderna är att utnyttja kapaciteten så 
mycket som möjligt, det som begränsar är den bredd som valsverket, glödgningen 
samt skärverket kan ta. Här bör man välja de kombinationsmöjligheter som ger bäst 
utnyttjandegrad av bredden för de olika breddmöjligheter som finns. 
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5. Analys och resultat 
I detta avsnitt presenteras de analyser som gjorts och det resultat som examensarbetet 
genererat. Först redovisas hur Kloster kan öka möjligheterna att kombinera sina 
produkter, därefter redovisas det verktyg som tagits fram. 

5.1 Kombinationsmöjligheter 
För att planeringen ska kunna kombinera bredderna så att breddkapaciteten utnyttjas 
på bästa sätt måste de ha bra förutsättningar. De möjligheter som finns för 
kombinering måste visualiseras så att planeringen på ett enkelt sätt får en blick över 
vilka kombinationsmöjligheter som finns.  

5.2 Standardisering och gruppteknologi  
För att planeringsavdelningen ska få en bättre överblick över de 
kombinationsmöjligheter som finns, analyserades de parametrar och egenskaper som 
påverkar kombinationsmöjligheterna. Vidare studerades de produkter som hade 
överensstämmande parametrar för att sedan dela in dem i kombinationsgrupper. Enligt 
Andersson et. al finns stora möjligheter till standardisering utan att standardisera sina 
slutprodukter. Från de över 1100 produktnummren bildades 208 kombinationsgrupper 
med förutsättningar att beredas tillsammans i produktionen. 303 produktnummer har 
så specifika egenskaper att det inte är kombinerbara med något annat produktnummer. 
För att klassificera produktgrupperna med en sifferkod, enligt den metod som beskrivs 
i teoriavsnittet, utgicks det ifrån de ovan nämnda parametrarna.  
Sifferkoden tilldelades genom att ett antal frågor ställs angående de berörda 
parametrarna som besvaras av siffror som sen bildar den sifferkod som blir unik för 
de olika kombinationsgrupperna.  
 
För att frågorna ska kunna besvaras med siffror har vissa av de olika parametrarna 
blivit tilldelad olika siffervärden, medan andra parametrar redan har logiska siffror. 
Indelning och förklaring av dessa siffervärden beskrivs senare i detta avsnitt. 
Sifferkoden eller kombinationsnumret som betecknar de olika kombinationsgrupperna 
är tolv siffror långt där varje siffra står för en speciell egenskap hos produkten. De två 
första siffrorna i sifferkoden står för vilken stålsort produktgruppen innehåller. 
Kommande två står för ytkoden, följt av fyra siffror som står för tjockleken. De fyra 
sista siffrorna betecknar vilken hållfasthetsklass som produktgruppen har. Den fjärde 
sista siffran betecknar om materialet är glödgat eller valsat, en etta (1) står för V 
(valsat) och följs av tre siffror som betecknar hållfasthetsegenskaper. En tvåa (2) som 
fjärde sista siffra betecknar G det vill säga att materialet är glödgat, även här följs den 
fjärde sista siffran av tre siffror som betecknar hållfasthetsegenskaper. 
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De nya produkterna som marknadsavdelningen säljer blir på samma sätt indelade i 
kombinationsgrupper, om en produkt blir ensam i en kombinationsgrupp flaggas 
produkten som ej kombinerbar (EK). När produkten placeras i en kombinationsgrupp 
kommer även ett procenttal att anges, som talar om hur stor volym produkten är 
kombinerbar med. På så sätt kan mans styra en produkt som kommer i en liten 
kombinationsgrupp mot en stor kombinationsgrupp. När säljaren märker att en 
produkt inte blir kombinerbar eller att kombinationsmöjligheterna är små, kan säljaren 
titta på data för övriga kombinationsgrupper för att se vad som skiljer dem åt. I de fall 
där endast någon eller några få detaljer skiljer i liten grad kan säljaren och teknisk 
kundservice försöka påverka kunden att ändra de parametrar som gör produkten ej 
kombinerbar och på så sätt göra produkten kombinerbar. På detta sätt kommer 
Klosters produktflora att kunna hållas nere vilket leder till att en oekonomisk 
variationsrikedom kan undvikas. Samtidigt ökar kombinationsmöjligheten, vilket 
leder till att man kan åstadkomma en högre utnyttjandegrad av bredden på 
produktionsenheten samt att produktionskostnaderna kan hållas nere. Även ledtiderna 
kan förkortas om man har fler kombinationsmöjligheter, eftersom man kan ta hem 
material tidigare som passar till fler antal produkter, utan att riskera att materialet blir 
liggande länge och binder kapital. 
 
Förteckningen över de stålsorter som finns hos Kloster ses nedan i tabell 2 och 3. 
Varje stålsort har fått en ny sifferkod från 01 till 45 som kommer att utgöra de först 
två siffrorna i kombinationsnumret. Produktnummer med stålsort 127600 kommer 
såldes att delas in i kombinationsgrupper som börjar på 01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2. Stålsortens nya sifferkod     Tabell3. Stålsortens nya sifferkod     

stålsort Sifferkod 
127600 01 
127800 02 
127901 03 
127933 04 
135200 05 
135600 06 
135800 07 
135901 08 
141100 09 
151904 10 
155200 11 
155400 12 
155500 13 
155600 14 
178200 15 
181902 16 
181904 17 
187905 18 
191601 19 
191800 20 
191903 21 
192103 22 
192100 23 

stålsort Sifferkod 
192901 24 
193200 25 
194200 26 
196100 27 
198200 28 
234100 29 
235100 30 
235500 31 
237800 32 
254600 33 
255100 34 
255300 35 
275100 36 
334200 37 
338600 38 
355100 39 
431700 40 
585200 41 
597905 42 
598200 43 
131977 44 
585500 45 
585700 46 
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De två nästkommande siffrorna i kombinationsnumret kommer att beteckna vilken 
ytkod som produktgruppen har. Eftersom de ytkoder som finns hos Kloster betecknas 
med två siffror kommer dessa att användas även i kombinationsnumret.  
Ett kombinationsnummer med ytkod 12 kommer således att ingå i den produktgrupp 
vars tredje och fjärde siffra är 1 och 2. 
 
Tjockleken på Klosters produkter är allt från 0,1 millimeter upp till 1 milimterer och 
den största noggrannhet som används är tre decimaler. Därav betecknar de fyra 
nästkommande siffrorna i kombinationsnumret tjockleken. Det vill säga att 0200 står 
för 0,200 millimeter, 0235 står för 0,235 millimeter och 1000 står för 1,000 millimeter 
tjockt . 
 
De fyra nästkommande siffrorna i kombinationsnumret betecknar hållfasthetsklassen. 
Där den första av dessa siffror alltid är en etta (1) eller tvåa (2) och betecknar om 
materialet är valsat eller glödgat. Om till exempel kombinationsnumret innehåller 
2280 står detta för hållfasthetsklass G280 medan 1137 står för hållfasthetsklass V137. 
I figur 10 ses ett exempel över ett kombinationsnummer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10.  kombinationsnummer 
 
 
 

Ytkod 32 Hållf.klass G290 

3532 05002290 

Stålkod 255300 Tjocklek 0,500 mm 
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5.3 Planeringsverktyget 
Planeringsverktygets uppgift är att hjälpa planeringsavdelningen att utifrån rådande 
omständigheter bestämma om produktnummer kan och bör kombineras så att 
breddkapaciteten utnyttjas så bra som möjligt. Verktyget ska därmed ge 
rekommendationer på vilka produktionsvägar som kommer att vara mest lämpliga i 
syfte att utnyttja maskinerna på bästa sätt. Utnyttjandegraden i bredden kommer att 
ges i procent. De ingående data som används finns förklarade i avsnitt 5.2.2 

5.3.1 Funktion 
En konceptuell modell över vad verktyget ska kunna göra och hur det är uppbyggt 
togs fram för att beskriva det grundläggande tankesättet som verktyget bygger på. 
Verktyget hämtar information om vilka produkter som finns i orderstocken. 
I orderstocken finns samtliga produkter med kombinationsnummer som är beställda 
från kund, alla produkter med samma kombinationsnummer kan beredas tillsammans 
fram till slittningen. Här finns även övrig viktig information om produkten, till 
exempel finns uppgifter om kvantitet och leveransdatum.  
 
När man beställt skärning av råbandet flyttas de ur planeringen eftersom de då inte 
längre är kombinerbara på bredden. Om inte råbandet utnyttjas fullt ut, utan det finns 
så kallade övertagningsmöjligheter på bredden eller vikten, ligger dessa 
övertagningsmöjligheter kvar i orderstocken till dess att råbandet har utnyttjats fullt ut 
eller att man beställt hem råbandet. Finns det fortfarande kvar något av råbandet när 
det är hemtaget placeras det i produktionslagret. I produktionslagret finns följaktligen 
råband som redan är hemtagna men som inte utnyttjas helt.  
 
När en order kommer in registrerar planeringsavdelningen in produktnummret, då 
talar verktyget om vilka produkter i orderstocken som går att kombinera om det finns 
några. 
 
Finns det inga produkter undersöker verktyget vilka kombinationsmöjligheter det 
finns totalt sett bland företagets produkter. Finns det kombinationsmöjligheter i 
produktfloran så läggs produktnummret in i planeringen och är tillgängligt för 
kombination. Utefter leveransdatumet så räknar verktyget ut senaste beställningsdag 
för råbandet. När detta datum kommer signalerar verktyget att råbandet måste 
beställas för att leveranstiden till kund ska kunna tillgodoses. När skärningen är 
beställd kan produkten inte längre kombineras. 
 
Om det inte finns några kombinationsmöjligheter, så flaggas produkten som: 
kombination ej möjlig (EK), i de fall det finns kombinationsmöjligheter så anges vilka 
det är samt hur stor procent av den totala volymen de motsvarar. Vidare räknar 
verktyget ut hur produktnummret ska köras för att bredden ska utnyttjas på bästa sätt, 
antingen i det smala verket eller i det breda verket och rekommenderar bästa 
alternativet. Denna order ligger kvar för planering ända tills det är dags att beställa 
råbandet för att kontrollera om det finns några gynnsamma övertagningar av ej fullt 
utnyttjade råband såväl på bredd som vikt. 
 



 
  Analys och resultat 
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 
Avdelningen för industriell logistik 
 

 
Johan Ivarsson 

27

När det finns kombinationsmöjligheter i orderstocken tar verktyget fram vilka 
produkter det är och beräknar vilka kombinationer som utnyttjar bredden bäst och 
följaktligen om produkterna ska gå i smala eller breda verket. Verktyget 
rekommenderar alltid att planera produkterna där utnyttjandegraden är bäst. Skulle det 
inte finnas tillräckligt med kapacitet så flyttas den produkt som man förlorar minst på 
över till den andra bredden i produktionsanläggningen. Planerarna är emellertid de 
som har sista ordet och kan göra aktiva val genom att välja en annan planering än den 
verktyget visar om det tycker det finns skäl för detta. Exempel på skäl som gör att 
planeringen måste gå in och ändra är att orderkvantiteten inte stämmer överens. Det 
kan också bero på att toleranserna inte är kompatibla eller att det är för stor skillnad i 
leveransdatum till kund vilket skulle medföra att man får placera den ena produkten i 
lager för lång tid. När planeraren antingen godkänt verktygets rekommendation om 
planering eller själv placerat ut vart produkterna ska gå uppdaterar verktyget 
kapaciteten. Alla kombinationsmöjligheter ligger kvar i orderstocken till det att 
verktyget signalerar att det är dags att beställa råband. Det är önskvärt att skjuta fram 
denna beställningspunkt så långt som möjligt då det ger en större möjlighet till 
kombinationer.  En översiktbild över verktygets funktionalitet finns i figur 11. 
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Konceptuellmodell 
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5.3.2 Ingående data 
 
U Utnyttjandegraden av breddkapaciteten  
 
b Bredd på färdig produkt 
 
Y Antalet limpor av färdigbredden som ska köras igenom produktionen 
 
Ymax821 Maximala antalet limpor av den färdiga produkten som kan gå igenom  
 De produktionsmaskiner som klarar av 821 mm 
 
Ymax1100 Maximala antalet limpor av den färdiga produkten som kan gå igenom 
 De produktionsmaskiner som klarar av 1100 mm 
 
Obredd821 Den optimala totala bredden som ett produktnummer kan ha i 

produktionsmaskinerna som klarar 821 mm  
 
Obredd1100 Den optimala totala bredden som ett produktnummer kan ha i 

produktionsmaskinerna som klarar 821 m 

5.3.3 Beräkningar 
Maximalt antal limpor, Ymax är det antalet limpor som kan gå igenom 
produktionsenheten. Om bredden på den färdiga produkten, b är 100 millimeter kan 
man således köra 8 stycken ”limpor” i det smala verket och 10 stycken i det breda 
verket. Anledningen att man inte kan köra 11 stycken (11*100=1100) är att 20 
millimeter försvinner i kantskrot. Därav är den tillgängliga bredden i valsverken i 
praktiken 801 och 1080 millimeter vilket är det mått som kommer användas i 
beräkningarna.  
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För att beräkna bästa utnyttjandegraden av bredden när man inte har några 
kombinationsmöjligheter används en relativt enkel formel. Man utgår från maximala 
antalet ”limpor”, Ymax (Ymax är här avrundad nedåt till närmaste heltal, eftersom man 
inte kan köra halva ”limpor”) och den slutliga bredden på produkten, b Då får man 
den optimala bredden genom de olika verken, Obredd. Detta jämförs med den 
maximala breddkapaciteten i de olika verken. Det som erhålls är hur stor de av 
breddkapaciteten man utnyttjar. För att produktionen ska vara så optimal som möjligt 
vill man att utnyttjandet av bredden är så nära 100 procent som möjligt. 
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För att beräkna hur stor del av breddkapaciteten som utnyttjas när det finns 
kombinationsmöjligheter mellan olika produktnummer beräknar verktyget 
utnyttjandegraden av bredden för alla tänkbara alternativ i såväl smala som breda 
verket. Här blir beräkningarna lite mer komplicerade. Hur breddkapaciteten kan 
utnyttjas beror på bredden för den färdiga produkten samt vilken kombination av 
antalet bredder (y) som utnyttjar breddkapacietenkapaciteten bäst. Här kommer det att 
finns ett antal olika kombinationer och verktyget ska kunna räkna ut hur 
breddkapaciteten utnyttjas för alla alternativen och rangordna dem efter hur bra det 
utnyttjar breddkapaciteten. Ekvation 5 och 6 blir optimeringsproblem och man vill 
optimera y1, y2 och yn  så att utnyttjandegraden på bredden blir så nära 1, det vill säga 
100 procent som möjligt. 
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5.4 Test av verktyget 
För att testa om verktyget uppfyllde det syfte som det skapades för gjordes ett 
manuellt test på en godtycklig månad från 2004, valet föll på december månad. 
Vidare antogs att det fanns två aktuella bredder att planera i 821 och 1100 millimeter 
breda verk. För att göra testet enklare och mindre tidskrävande gjordes en modell i 
Microsoft Excel och programmering i Visual Basic, koden för denna modell finns i 
bilaga 5.  
 
Alla registrerade orderrader innehöll ett antal produkter. Produkterna tilldelades ett 
kombinationsnummer med hjälp av Excelmodellen och enligt den princip som 
beskrivs i avsnitt 5.3.1. När kombinationsnumren var tilldelade byggdes en ny 
Excelmodell upp, denna kan ses i bilaga 6. Denna Excelmodell hade tre arbetsblad ett 
som motsvarar orderstocken, ett motsvarade planering i smala verket och ett 
planeringen i breda verket. Alla orderrader från december månad hade ett 
registreringsdatum, registeringsdatumet är det datum order kom in till planeringen. 
Samtliga orderrader med given information planerades därefter in i Excelmodellen i 
det arbetsbladet som motsvarade orderstocken. Här kontrollerades kombinations- och 
övertagningsmöjligheter enligt nedan. Varje orderrad togs i kronologisk ordning och 
den givna informationen i excellmodellen var: 
 

	
 Registreringsdatum för orderraden 
	
 Produktnummer 
	
 Kvantitet 
	
 Kombinationsnummer 
	
 Önskat leveransdatum 
	
 Bredd 
	
 Toleranser 

 
Förutom den givna informationen ovan beräknades följande data:  
 

	
 Hur många limpor av produktens slutgiltiga bredd verken kunde klara, 
Ekvation 1 och 2 

	
 Produktens utnyttjandegrad av bredden i procent för respektive verk, Ekvation 
3 och 4 

	
 Utnyttjandegraden av bredden vid kombination i smalt respektive brett verk 
	
 I hur många limpor produkten skulle köras  
	
 Ingångsbredd på råbandet 
	
 Hur mycket som var kvar av bredden på råbandet 
	
 Hur mycket som var kvar på vikten av råbandet 
	
 Senaste beställningsdag för råbandet 
	
 Leveransdatum till kund 
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Därefter gjordes en manuell simulering av planeringen som gick till på följande sätt. 
 

1.  Alla orderrader togs in i datumordning, den orderrad som registrerats först i 
månaden togs således först. 

2. Kontroll av önskat leveransdatum på orderraden, utifrån leveransdatumet 
bestämdes senaste beställningsdag för råbandet. 

3. Kontroll om det fanns andra produkter med samma kombinationsnummer i 
orderstocken. 

4. De produkter med samma kombinationsnummer togs fram och med hjälp av 
problemlösaren i Excel beräknades hur dessa produkter skulle kombineras och 
i vilket verk de skulle planeras för att utnyttja breddkapaciteten bäst. Den 
formel och de restriktioner som användes i problemlösaren finns i ekvation 5 
och 6. 

5. En kontroll gjordes manuellt om kombinationen var möjlig utifrån ordervikt, 
toleranser och leveransdatum. 

6. Val av det alternativ som gav bäst utnyttjandegrad av bredden och var möjlig 
utifrån de aspekterna i punkt 5. Vidare kontrollerades om det fanns några 
övertagningsmöjligheter. Kapaciteten uppdaterades för varje produkt som 
planerades ut i respektive verk 

7. När det inte fanns flera orderrader med samma kombinationsnummer 
placerades produkten där utnyttjandegraden av bredden var bäst för tillfället. 
Övertagningsmöjligheter kontrollerades för varje produkt. 

8. Om det var tvunget att beställa råband omgående beställdes råband utifrån den 
bästa planeringen. En ingångsbredd för råbandet valdes och råbandet fick ett 
råbands-ID. 

9. Beräkna vad som fanns kvar på bredden av råbandet vilket noterades i 
Excelmodellen. 

10.  Ordervikten kontrollerades och om inte hela vikten utnyttjades fördes detta in 
i modellen för att kunna utnyttjas vid övertagningar. 

11. Om det inte var tvunget att beställa råband omgående så angavs ett datum då 
man senast måste beställa råbandet. 

12. När det uppstod kapacitetsbrist i något av verken enligt punkt sex 
kontrollerades var skillnaden i utnyttjandegraden av bredden var minst. Var 
det till exempel en order som hade en utnyttjandegrad av bredden på 98,5 
procent i smala verket och 98,4 i breda verket var skillnaden så liten att denna 
orderflyttades från den trånga sektorn för att göra plats åt en order där 
skillnaden var större och vinsten i breddkapacitet var större.  

 
Denna procedur upprepades för varje produkt. Hela tiden kontrollerades 
kombinationsmöjligheterna. När nya orderrader kom in och det uppstod bättre 
kombinationsmöjligheter än de redan inplanerade, flyttades planeringen om så man 
hela tiden tog den bästa utnyttjandegraden av bredden. Eftersom råband har en ledtid 
på åtta veckor beställdes råbanden åtta veckor innan leveransdatumet till kund. När 
råbandet var beställt kunde man inte kombinera nya kombinationer på det råbandet. 
Varje gång ett råband beställdes hem beräknades hur mycket som var kvar av bredd 
samt vikt, hela tiden försökte man utnyttja råbanden fullt ut för att inte ha råband i 
lager. 
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5.5 Resultat av testet 
Det visade sig tämligen omgående att de algoritmer och ekvationer som tagits fram 
för att beräkna utnyttjandegraden av bredden gick bra att använda i praktiken. 
Problemlösaren i Excel var ett användbart hjälpmedel som optimerade 
kombinationerna. På så sätt tog verktyget hela tiden fram den kombination som 
utifrån orderstocken gav absolut bäst utnyttjandegrad. Eftersom ett 
kombinationsnummer hade tilldelats alla produkter var det enkelt att med hjälp av 
sökverktyget i Excel hitta alla kombinationsmöjligheter utan risk för att någon 
kombinationsmöjlighet missades. För att hitta övertagningsmöjligheter söktes på de 
två först siffrorna i kombinationsnumret, det vill säga stålkoden. Utifrån detta resultat 
gjordes en överblick av vilka råband som var mest lämpliga att använda sig av. Denna 
överblick av övertagningsmöjligheter visade sig vara värdefull eftersom man på ett 
enkelt sätt såg vad som fanns kvar av ett råband i såväl vikt som bredd och på så sätt 
kunde utnyttja hela råbanden utan att behöva placera dem i lager. 
 
Vad gäller antalet kombinationsmöjligheter är dessa begränsade, hur Kloster ska gå 
tillväga för att öka antalet kombinationsmöjligheter diskuteras i diskussionsavsnittet.  
Det som ställer till med störst problem vid kombinering av olika bredder är 
ordervikterna. Kombinationsmöjligheter finns men eftersom ordervikterna är olika 
stora är det inte möjliga att kombinera. En annan orsak till att 
kombinationsmöjligheterna i testet var begränsade är att ledtiden som användes på 
råbanden var 8 veckor. Denna tid är förvisso råbandets ledtid men hur bredden på 
råbandet ska fördelas, det vill säga förskärningen beställs först fyra till fem veckor 
senare, vilket gör att man i verkligheten har längre tid på sig att bestämma lämpliga 
kombinationer. Detta bortsågs dock från i testet då det blev för komplicerat att hålla 
reda på flera olika datum för råbandsbeställning. Skälet till att testa verktyget var att 
undersöka om det uppfyllde sitt syfte. Eftersom verktyget uppfyller sitt syfte vid en 
ledtid på 8 veckor bör sannolikt verktyget hitta fler kombinationer om förskärningen 
av råbandet kan bestämmas fyra till fem veckor senare. 
 
Att orderstocken var helt tom när verktyget började testas och orderrader från 
december 2004 börjades planera in, är också en orsak till att 
kombinationsmöjligheterna är begränsade. I verkligheten skulle det finnas orderrader 
med registreringsdatum från till exempel oktober och november tillgängliga i 
orderstocken att kombinera med. 
 
Kombinationsmöjligheter visade sig, trots ovannämnda problem, finnas och 
utnyttjandegraden av bredden höjdes från 84,12 procent till 95,89 procent. Med i 
beaktning ska dock tas att jämförelsen är gjord mellan den breddutnyttjandegrad som 
erhölls med hjälp av planering enligt verktyget och den verkliga utnyttjandegraden av 
bredden för den aktuella månaden. Detta ger en liten missvisade bild då vissa av de 
kombinationsmöjligheter som verktyget rekommenderar inte var möjliga tidigare då 
endast det smala verket fanns. Författaren är också medveten om att testet endast 
utfördes på en månad vilket kan göra att validiteten sjunker något. Om testet utförts 
på fler månader skulle validiteten kunna öka ytterligare. Huruvida den valda månaden 
är representativ, är även det ett problem som författaren är medveten om. Vad som 
gjorts för att säkerställa att månaden är representativ är intervjuer med personal på 
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Kloster där det framkommit att det till exempel inte finns några säsongsvariationer. 
Alla intervjuade personer är överens om att månaden som ändvänts är representativ. 
Fler månader skulle kunna ha jämförts för att säkerställa detta men det skulle ha varit 
alltför tidskrävande. Testet uppgift var främst att visa att verktyget fungerade och att 
de algoritmer som används fungerar vilket uppnås genom att testa verktyget 
godtycklig månad. Innan verktyget implementeras kan fler tester göras för att 
säkerhetsställa att verktygets resultat är tillfredställande. 
   
Om man tittar på hur verktyget skulle fördela orderingången mellan verken så ser den 
ut på följande sätt för december månad. Totalt antal kilo under december månad 
uppgick till 2 600 ton, av dessa skulle 1600 ton planeras i det smala verket medan 
1000 ton skulle planeras i det breda verket. Alltså skulle 61 procent av hela 
orderingången i december 2004 gå i det smala verket medan 39 procent skulle gå i det 
breda verket. I dagsläget har Kloster beräknat att det finns ca 2400 tons kapacitet per 
månad tillgänglig i de tre valsverken. Kapaciteten i det nya valsverket kommer att 
vara ca 1400 ton per månad. Enligt den simulerade planeringen som gjordes på 
december månad 2004 så rekommenderar verktyget att 1000 ton ska gå i det breda 
verket.  
 
För att testa hur verktyget gjorde då kapacitetsbrist i något av verken uppstod, sattes 
en maxkapacitet i det breda verket på 1500 ton. När denna kapacitet var uppbokad 
kunna inga mer order planeras in i det breda verket, om inte lika mycket kapacitet 
flyttades ut.  Verktyget sökte då upp, genom den vanliga sökfunktionen i Excel, var 
förlusten i procent var minst och flyttade över den till det smala verket. Om inte det 
räckte letades den order som man förlorade näst minst på upp och flyttades över. 
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6. Slutsats och diskussion 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som examensarbetet genererat både när det 
gäller att öka kombinationsmöjligheter samt planeringsverktyget. Vidare diskuteras 
för- och nackdelar med planeringsverktyget.  
 
Utnyttjandet av bredden under december månad 2004 var 84,12 procent. Med hjälp av 
att utnyttja en planeringsmetod utifrån den som planeringsverktyget bygger på kunde 
bredden utnyttjas bättre. Ökningen var på cirka 10 procentenheter. Om Kloster kan 
utnyttja bredden bättre kommer Kloster att kunna valsa fler antal kilo på kortare tid 
och på så sätt frigöra kapacitet. Att frigöra kapacitet är främst viktigt då man har 
kapacitetsbrist, men Kloster vill även utnyttja bredden fullt ut ur en ekonomisk 
synvinkel. 
 
När testet av verktyget gjordes rekommenderades det att 1000 ton av den totala 
orderingången på 2600 ton skulle gå i det breda verket. Eftersom det breda verkets 
kapacitet, kommer att ligga på ca 1400 ton per månad så innebär det att det endast 
kommer att finnas kapacitet för ytterliggare 400 ton. Kloster har förhoppningar om att 
öka sin orderingång. Efter diskussioner med marknadsavdelningen fram kom att dessa 
nya order troligen kommer att ligga på bredder över det smalverkets 
dimensionsprogram vilket gör att dessa blir tvungna att produceras i det breda verket. 
Följden av detta kan bli att en trång sektor uppstår i det breda verket och att produkter 
som följaktligen skulle ha gått i breda verket måste flyttas över till det smala verket. 
Med hjälp av att verktyget har en funktion som flyttar över, den eller de produkter 
vars skillnad att gå i det smala eller breda verket är minst för att frigöra kapacitet 
kommer det att säkerställa att rätt produkter går i rätt verk. Med rätt produkter menas 
de produkter som måste gå i ett speciellt verk på grund av dimensionsprogrammen 
eller där vinsten i utnyttjande av bredden är stor. 
 
Att ökningen av breddutnyttjandet är så mycket som 10 procentenheter, mellan 
verkligt utnyttjande i december och det utnyttjande vid planering med verktyget är ett 
bra resultat. För att få en full utnyttjandegrad av bredden behövdes en ökning med 
cirka 15 procent med hjälp av verktyget kommer Kloster år två tredjedelar vilket 
författaren anser är mycket bra. Det är enligt författaren främst då orderingången 
kommer att öka upp mot 45 000 ton per år som manuella överblick som finns idag blir 
svårhanterlig. Här kommer planeringsverktyget in som ett mycket användbart 
hjälpmedel. 
 
Planeringsverktyget kommer dels att förbättra kombinationsmöjligheterna genom att 
marknadsavdelningen kommer att kunna styra kunderna och deras produkter mot 
stora kombinationsgrupper. Idag har markandsavdelningen ingen uppfattning om hur 
kombinationsmöjligheterna ser ut och vet man inte vart man står är det väldigt svårt 
att veta vart man ska. Genom att alla produkter blivit tilldelade ett 
kombinationsgruppsnummer kan Kloster lätt se vad de nya produkterna får för 
kombinationsnummer och hur de passar in kombinationsgrupperna. 
Marknadsavdelningen kan också undersöka hur orderstocken ser ut vid ett visst 
tillfälle och styra orderkvantiteter så det passar in i orderstocken. 
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Ur planeringssynpunkt kommer verktyget på ett enkelt sätt att visualisera alla 
kombinationsmöjligheter som finns i orderstocken och produktionslagret. Planeringen 
kommer då att få en överblick över alla möjliga kombinationer utan att någon 
förbises. Detta kommer att ge större säkerhet samtidigt som det är mindre 
tidskrävande. Verktyget kommer således att ge rekommendationer var produkterna 
ska planeras samt vilka produkter som bör kombineras för att bredden ska utnyttjas på 
bästa sätt. Planeringsavdelningen gör det slutgiltiga valet om hur produkterna ska 
planeras in. 
 
Med hjälp av planeringsverktyget får man också en klar överblick över hur 
råbandsbeställningarna ser ut, och vad som finns kvar på bredd och vikt. Detta är 
önskvärt eftersom man då kan planera så att det bli så lite råband som möjligt som 
behöver placeras i produktionslagret. Att minska lager är ju önskvärt av fler olika 
anledningar bland annat binder det onödigt kapital, bidrar till platsbrist och risken 
finns för inkurans. 
 
Ett problem som kan uppstå är att verktyget rekommenderar en kombination som är 
olämplig. Om till exempel en kombination mellan två produkter med olika 
leveransdatum till kund ger en hög utnyttjandegrad av bredden kan verktyget 
rekommendera att dessa kombineras. Detta skulle innebära att det datum som måste 
styra produktionen är leveransdatumet på den produkt som ska levereras snarast i 
tiden. Om den andra produkten har ett leveransdatum till kund först tre veckor senare 
innebär detta att den måste lagras i färdigvarulagret i tre veckor innan den kan 
levereras till kund. Här är det upp till planeringen att avgöra om det är försvarbart att 
kombinera en order som denna, trots att det medför att man måste lagerföra en av 
produkterna alternativ att låta en kund vänta på sin order.  
 
Ett annat problem som kan uppkomma är att verktyget hela tiden rekommenderar att 
utnyttja det smala verket fullt ut. Detta skulle innebära att lager byggs upp av de 
återstående bredderna som finns kvar av råbanden. Författaren menar dock att detta 
inte blir något större problem då det finns produkter med dessa bredder som inte är 
kombinationsbara och följaktligen måste planeras smalare och med lägre 
utnyttjandegrad på bredden. 
 
Kloster kommer att få hela resultatet från det test som gjordes av verktyget. 
Rekommendationer kommer även ges av vilka produkter, som ur dagens 
produktstruktur, lämpligen bör kombineras och flyttas över till det bredare verket för 
att utnyttja bredden maximalt. I bilaga 7 finns en företeckning över intressanta 
kombinationsgrupper som innehåller produkter som skulle kunna kombineras så att 
breddkapaciteten utnyttjas på ett mer tillfredställande sätt. I bilaga 8 återfinns en lista 
över produkter som kan köras med en högre utnyttjandegrad av bredden i det bredare 
verket än i det samla genom att man kan köra fler limpor av produkten så att bredden 
utnyttjas på ett bättre sätt. 
 



 
  Slutsats och diskussion 
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 
Avdelningen för industriell logistik 
 

 
Johan Ivarsson 

38

6.1 Fortsatt arbete 
 
Kloster bör så snart som möjligt börja se över sin produktstruktur och försöka passa in 
nya produkter efter de kombinationsmöjligheter som finns, för att man ska kunna 
utnyttja det nya verket på bästa sätt när det tas i drift. Därför rekommenderas att 
kombinationsnummer implementeras på samtliga produkter omgående. När dessa är 
implementerade kan marknadsavdelningen försöka sträva efter att nya produkter ska 
försöka tilldelas egenskaper så att det är lätta att kombinera.  När detta är gjort bör 
även Kloster gå igenom befintliga produkter och undersöka vilka produkter som har 
inga eller väldigt små kombinationsmöjligheter för att undersöka med kunderna om 
dessa går att modifiera så att det passar in i en större kombinationsgrupp.  Planeringen 
kan även de använda sig av kombinationsnumren då det på ett enkelt sätt genom att 
titta på ett nummer ser om en kombination är möjlig istället för att under söka många 
olika egenskaper. Nästa steg bör vara att implementera  verktyget och göra 
planeringen i affärssystemet, så att planeringen blir mer effektiv och att 
produktionsresurserna kan utnyttjas optimalt.  
 
Ett annat problem som kan komma att uppstå och som Kloster måste se över, är att 
det vid kombination av produktnummer kan bli svårigheter vid provning av 
materialet. Det kan vara så att de två kombinerade produkterna ska ha olika 
provningar. Förslaget är att en provningsstandard tas fram som kan användas för alla 
produkter och som täcker in de provtagningar som görs i dagsläget. 
 
Kloster kan även göra fler tester på fler månader för att förvissa sig om att 
planeringsverktygets resultat är tillfredställande. Om man mäter fler månader 
minimerar man risken att den slumpvis utvalda månaden ger ett bättre eller sämre 
resultat än den faktiska förbättringen som verktyget bidrar med. Genom att göra fler 
mätningar på fler månader kan en säkrare uppskattning av resultatet göras. 
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Bilaga 1 

Grovbild av operationsföljden för hårdvalsade material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grovbild av operationsföljden för glödgade material 

 

Valsning Glödgning Valsning Provning Sträck-
riktning/ eller 
glätt-valsning 
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verket” 
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el. 
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Glödgning 

Upprepas X antal gånger, beroende på hur tunt 
det ska bli.  
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Bilaga 2 
Dimensionsprogram, konto 231, Sendszimir 1 
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Dimensionsprogram, konto 232, Sendszimir 2 
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Dimensionsprogram, konto 233, Mitshubitsi  
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Bilaga 3 
 
Stickserie 
 
Stickserien för varje enskild valsning beräknas med hjälp av dataprogram (Intouch-
applikation för PC)  
 
Vid beräkning av stickserien tas hänsyn till. 

	
 Stålsort 
	
 Ingående tjocklek 
	
 Färdig tjocklek 
	
 Bredd 
	
 Bandtyp (Råband eller mellan glödgat material) 
	
 Valsningstyp (För- eller färdigvalsning) 
	
 Ytutförande 
	
 Leveransutförande (glödgat eller hårdvalsat)  
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Bilaga 4 
 
Dimensionsprogram, konto 228, Blankglödgningslinjen 
 

 
 
Dimensionsprogram, konto 225, Glödgnings betningslinjen 
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Bilaga 5 
Public startrad As Integer 
Public radnummer As Integer 
 
Private Sub CommandButton1_Click() 
 
 
startrad = 2 
radnummer = startrad 
Call RäknaRader(radnummer) 
Call Radera(startrad, radnummer) 
Call Stålkod(startrad, radnummer) 
Call Ytkod(startrad, radnummer) 
Call Tjocklek(startrad, radnummer) 
 
Call Slåihop(startrad, radnummer) 
 
End Sub 
 
Public Sub RäknaRader(ByRef radnummer) 
    Do While (Sheets("produktgrupper").Cells(radnummer, 1) <> "") Or 
(Sheets("produktgrupper").Cells(radnummer, 6) <> "") 
       radnummer = radnummer + 1 
       
    Loop 
radnummer = radnummer - 1 
 
End Sub 
Public Sub Radera(ByVal rad As Integer, ByVal radnummer) 
    Do While rad <= radnummer Or Sheets("produktgrupper").Cells(rad, 6) <> "" 
        Sheets("produktgrupper").Cells(rad, 6) = "" 
        rad = rad + 1 
        
    Loop 
     
End Sub 
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Public Sub Stålkod(ByVal rad As Integer, ByVal radnummer) 
Dim lagerrad As Integer 
lagerrad = rad 
Dim stålkoden As String 
 
Do While Sheets("produktgrupper").Cells(lagerrad, 1) <> "" 
 
    Select Case UCase(Trim(Sheets("produktgrupper").Cells(lagerrad, 4))) 
                Case "127600" 
                stålkoden = "01" 
                Case "127800" 
                stålkoden = "02" 
                Case "127901" 
                stålkoden = "03" 
                Case "127933" 
                stålkoden = "04" 
                Case "135200" 
                stålkoden = "05" 
                Case "135600" 
                stålkoden = "06" 
                Case "135800" 
                stålkoden = "07" 
                Case "135901" 
                stålkoden = "08" 
                Case "141100" 
                stålkoden = "09" 
                Case "151904" 
                stålkoden = "10" 
                Case "155200" 
                stålkoden = "11" 
                Case "155400" 
                stålkoden = "12" 
                Case "155500" 
                stålkoden = "13" 
                Case "155600" 
                stålkoden = "14" 
                Case "178200" 
                stålkoden = "15" 
                Case "181902" 
                stålkoden = "16" 
                Case "181904" 
                stålkoden = "17" 
                Case "187905" 
                stålkoden = "18" 
                Case "191601" 
                stålkoden = "19" 
                Case "191800" 
                stålkoden = "20" 
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                Case "191903" 
                stålkoden = "21" 
                Case "192103" 
                stålkoden = "22" 
                Case "192100" 
                stålkoden = "23" 
                Case "192901" 
                stålkoden = "24" 
                Case "193200" 
                stålkoden = "25" 
                Case "194200" 
                stålkoden = "26" 
                Case "196100" 
                stålkoden = "27" 
                Case "198200" 
                stålkoden = "28" 
                Case "234100" 
                stålkoden = "29" 
                Case "235100" 
                stålkoden = "30" 
                Case "235500" 
                stålkoden = "31" 
                Case "237800" 
                stålkoden = "32" 
                Case "254600" 
                stålkoden = "33" 
                Case "255100" 
                stålkoden = "34" 
                Case "255300" 
                stålkoden = "35" 
                Case "275100" 
                stålkoden = "36" 
                Case "334200" 
                stålkoden = "37" 
                Case "338600" 
                stålkoden = "38" 
                Case "355100" 
                stålkoden = "39" 
                Case "431700" 
                stålkoden = "40" 
                 Case "585200" 
                stålkoden = "41" 
                Case "597905" 
                stålkoden = "42" 
                Case "598200" 
                stålkoden = "43" 
                Case "131977" 
                stålkoden = "44" 
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                Case "585700" 
                stålkoden = "45" 
                Case "585500" 
                stålkoden = "46" 
                Case "194201" 
                stålkoden = "47" 
                Case Else 
                stålkoden = "00" 
            End Select 
            Sheets("produktgrupper").Cells(lagerrad, 20) = stålkoden 
     lagerrad = lagerrad + 1 
     Loop 
End Sub 
 
Public Sub Ytkod(ByVal rad As Integer, ByVal radnummer) 
Dim lagerrad As Integer 
lagerrad = rad 
Dim ytkoden As String 
 
Do While Sheets("produktgrupper").Cells(lagerrad, 1) <> "" 
 
    ytkoden = Sheets("produktgrupper").Cells(lagerrad, 3) 
            Sheets("produktgrupper").Cells(lagerrad, 21) = ytkoden 
     lagerrad = lagerrad + 1 
     Loop 
End Sub 
 
Public Sub Tjocklek(ByVal rad As Integer, ByVal radnummer) 
Dim lagerrad As Integer 
lagerrad = rad 
Dim tjockleken As String 
 
Do While Sheets("produktgrupper").Cells(lagerrad, 1) <> "" 
 
    tjockleken = Sheets("produktgrupper").Cells(lagerrad, 27) 
    
             
     lagerrad = lagerrad + 1 
     Loop 
End Sub 
Public Sub Slåihop(ByVal rad As Integer, ByVal radnummer) 
Dim lagerrad As Integer 
lagerrad = rad 
Dim hopslagning As String 
 
Do While Sheets("produktgrupper").Cells(lagerrad, 1) <> "" 
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    hopslagning = Sheets("produktgrupper").Cells(lagerrad, 20) & 
Sheets("produktgrupper").Cells(lagerrad, 21) & 
Sheets("produktgrupper").Cells(lagerrad, 23) & 
Sheets("produktgrupper").Cells(lagerrad, 25) & 
Sheets("produktgrupper").Cells(lagerrad, 26) 
            Sheets("produktgrupper").Cells(lagerrad, 6) = hopslagning 
     lagerrad = lagerrad + 1 
     Loop 
End Sub 
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Bilaga 6 
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Bilaga 7 
I bilaga 7 visas vilka kombinationsgrupper, ur dagens produktstruktur, som innehåller 
intressant kombinationer som skulle bidra till att breddkapaciteten utnyttjas bättre. I 
varje kombination grupp ges en rekommendation av en eller ett flertal gynnsamma 
kombinationer.  
 
011203001120 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummer tol_max tol_min Bredd 

41007562 0,300 12 127600 V120 011203001120    0,312   0,288 785 
41008363 0,300 12 127600 V120 011203001120    0,309   0,291 63 
41008617 0,300 12 127600 V120 011203001120    0,309   0,291 600 

 
En kombination av 41008617 och 41008363 skulle förbättra utnyttjandet av bredden 
från 82,58 procent till 96,10 procent. Verktyget skulle här rekommendera att köra en 
limpa av 41008617 och tre av 41008363, vilket skulle ge en utnyttjandegrad av 
bredden på 96,10 procent. Om man tittar på kvantiteterna för dessa två produkterna så 
är kvantiteterna per order lika men 41008363 beställs mer frekvent. 
 
 
0212020011 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummer tol_max tol_min Bredd 

41008003 0,200 12 127800 V120 021202001120    0,208   0,192 525
41008404 0,200 12 127800 V120 021202001120    0,210   0,190 32
41008405 0,200 12 127800 V120 021202001120    0,210   0,190 75

 
En kombination i denna kombinationsgrupp mellan tillexempel 41008003 och 
41008404 skulle ge en utnyttjandegrad av bredden på 97,5 procent. 
 
 
021203001120 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummer tol_max tol_min Bredd 

41006320 0,300 12 127800 V120 021203001120    0,310   0,290 105
41007656 0,300 12 127800 V120 021203001120    0,310   0,290 31
41007897 0,300 12 127800 V120 021203001120    0,310   0,290 630
41008000 0,300 12 127800 V120 021203001120    0,310   0,290 245
41008004 0,300 12 127800 V120 021203001120    0,310   0,290 790
41008306 0,300 12 127800 V120 021203001120    0,309   0,291 300

 
41007897 som har en bredd på 630 millimeter skulle med fördel kunna kombineras 
med tillexempel 41006320 och få en breddutnyttjandegrad på 95, 5 procent i det breda 
verket, vilket kan jämföras med 83,0 procent i utnyttjandegrad av bredden, om det 
gått var för sig i det smal verket. Kvantiteterna (2004) för dess produkter stämmer 
också bra överens ur kombinationssynpunkt. 
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041202001137 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummer tol_max tol_min Bredd 

41005852 0,200 12 127933 V137 041202001137    0,212   0,188 460
41007051 0,200 12 127933 V137 041202001137    0,220   0,180 440
41007052 0,200 12 127933 V137 041202001137    0,220   0,180 430
41007054 0,200 12 127933 V137 041202001137    0,220   0,180 400
41007672 0,200 12 127933 V137 041202001137    0,212   0,188 315
41007673 0,200 12 127933 V137 041202001137    0,212   0,188 410
41007674 0,200 12 127933 V137 041202001137    0,212   0,188 485
41007752 0,200 12 127933 V137 041202001137    0,210   0,190 660
41007825 0,200 12 127933 V137 041202001137    0,210   0,190 653
41008102 0,200 12 127933 V137 041202001137    0,210   0,190 690
41008121 0,200 12 127933 V137 041202001137    0,212   0,188 595
41008226 0,200 12 127933 V137 041202001137    0,212   0,188 345
41008288 0,200 12 127933 V137 041202001137    0,212   0,188 420

 
Här finns en rad kombinationsmöjligheter som kan förbättra utnyttjandet av bredden 
tillexempel skulle 41007674 och 41007673 kunna kombineras i det breda verket till 
en utnyttjandegrad på  97,3 procent. 
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041202001142 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummer tol_max tol_min Bredd 

41006337 0,200 12 127933 V142 041202001142    0,208   0,192 460
41006338 0,200 12 127933 V142 041202001142    0,208   0,192 450
41006355 0,200 12 127933 V142 041202001142    0,208   0,192 505
41006370 0,200 12 127933 V142 041202001142    0,208   0,192 520
41006378 0,200 12 127933 V142 041202001142    0,208   0,192 410
41006396 0,200 12 127933 V142 041202001142    0,208   0,192 490
41006579 0,200 12 127933 V142 041202001142    0,208   0,192 501
41006778 0,200 12 127933 V142 041202001142    0,208   0,192 750
41007060 0,200 12 127933 V142 041202001142    0,208   0,192 640
41007171 0,200 12 127933 V142 041202001142    0,208   0,192 470
41007901 0,200 12 127933 V142 041202001142    0,208   0,192 360
41007902 0,200 12 127933 V142 041202001142    0,208   0,192 395
41007959 0,200 12 127933 V142 041202001142    0,208   0,192 505
41008010 0,200 12 127933 V142 041202001142    0,208   0,192 215
41008089 0,200 12 127933 V142 041202001142    0,208   0,192 500
41008120 0,200 12 127933 V142 041202001142    0,208   0,192 620
41008150 0,200 12 127933 V142 041202001142    0,208   0,192 670
41008198 0,200 12 127933 V142 041202001142    0,208   0,192 485
41008252 0,200 12 127933 V142 041202001142    0,208   0,192 140
41008298 0,200 12 127933 V142 041202001142    0,210   0,190 630
41008413 0,200 12 127933 V142 041202001142    0,208   0,192 415
41008597 0,200 12 127933 V142 041202001142    0,208   0,192 415
41008637 0,200 12 127933 V142 041202001142    0,208   0,192 350

 
Även i denna kombinationsgrupp finns en rad kombinationsmöjligheter som kan 
förbättra breddutnyttjandet, alla produktnummer över 600 millimeter som inte kan gå 
på dubbelbredd i vare sig smala eller breda verket kan kombineras så att bredden 
utnyttjas bättre än tidigare. 
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041202501137 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummer tol_max tol_min Bredd 

41005846 0,250 12 127933 V137 041202501137    0,262   0,238 400
41006846 0,250 12 127933 V137 041202501137    0,262   0,238 315
41007053 0,250 12 127933 V137 041202501137    0,270   0,230 390
41007055 0,250 12 127933 V137 041202501137    0,270   0,230 400
41007424 0,250 12 127933 V137 041202501137    0,270   0,230 500
41007517 0,250 12 127933 V137 041202501137    0,262   0,238 390
41007563 0,250 12 127933 V137 041202501137    0,270   0,230 540
41007675 0,250 12 127933 V137 041202501137    0,262   0,238 485
41007747 0,250 12 127933 V137 041202501137    0,262   0,238 440
41007914 0,250 12 127933 V137 041202501137    0,262   0,238 325
41007933 0,250 12 127933 V137 041202501137    0,262   0,238 653
41008246 0,250 12 127933 V137 041202501137    0,262   0,238 540
41008457 0,250 12 127933 V137 041202501137    0,270   0,230 215
41008472 0,250 12 127933 V137 041202501137    0,270   0,230 540
41008495 0,250 12 127933 V137 041202501137    0,262   0,238 580
41008496 0,250 12 127933 V137 041202501137    0,262   0,238 425

 
Produktnummer 41007933 och 41008495 kan inte gå på dubbel bredd det bästa 
utnyttjandet utan kombination erhålls i smala verket och blir då 79,5 respektive  70,6 
procent. En kombination med någon av de smala bredderna i kombinationsgruppen 
skulle kunna öka utnyttjandet väsentligt.  
  
041202501142 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummertol_max tol_min Bredd 

41006331 0,250 12 127933 V142 041202501142      0,259      0,241 445
41006336 0,250 12 127933 V142 041202501142      0,259      0,241 560
41006339 0,250 12 127933 V142 041202501142      0,259      0,241 790
41006380 0,250 12 127933 V142 041202501142      0,259      0,241 730
41007904 0,250 12 127933 V142 041202501142      0,259      0,241 345
41007957 0,250 12 127933 V142 041202501142      0,259      0,241 310
41007958 0,250 12 127933 V142 041202501142      0,259      0,241 386
41008014 0,250 12 127933 V142 041202501142      0,259      0,241 405
41008038 0,250 12 127933 V142 041202501142      0,259      0,241 630
41008094 0,250 12 127933 V142 041202501142      0,259      0,241 490
41008211 0,250 12 127933 V142 041202501142      0,259      0,241 580
41008223 0,250 12 127933 V142 041202501142      0,259      0,241 525
41008224 0,250 12 127933 V142 041202501142      0,259      0,241 530
41008225 0,250 12 127933 V142 041202501142      0,259      0,241 510
41008262 0,250 12 127933 V142 041202501142      0,259      0,241 215
41008446 0,250 12 127933 V142 041202501142      0,259      0,241 700
41008598 0,250 12 127933 V142 041202501142      0,259      0,241 405

 
Även här ser vi en kombinationsgrupp med stora möjligheter att utnyttja 
kombinationer som ökar utnyttjandet. Det svåra är att hitta kvantiteter som stämmer 
bra överens, men med hjälp av verktyget kan marknadsavdelningen och planeringen 
styra så att kvantiteterna stämmer väl överens för en kombination. 
 
 



 
  Bilaga 
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 
Avdelningen för industriell logistik 
 

 
Johan Ivarsson 

xvi 

113202002280 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummer tol_max tol_min Bredd 

41007655 0,200 32 155200 G280 113202002280    0,210   0,195 670
41007804 0,200 32 155200 G280 113202002280    0,200   0,180 149,8
41007805 0,200 32 155200 G280 113202002280    0,200   0,180 181,3
41008191 0,200 32 155200 G280 113202002280    0,208   0,192 565
41008192 0,200 32 155200 G280 113202002280    0,208   0,192 615
41008261 0,200 32 155200 G280 113202002280    0,200   0,180 118,6
41008414 0,200 32 155200 G280 113202002280    0,210   0,190 370

 
Exempel på bra kombinationer i kombinationsgruppen är 41007655, 41008191 eller 
41008192 med någon av det smalare produkterna. 
 
113204002280 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummer tol_max tol_min Bredd 

41006577 0,400 32 155200 G280 113204002280    0,400   0,350 176
41007286 0,400 32 155200 G280 113204002280    0,400   0,350 262
41007289 0,400 32 155200 G280 113204002280    0,412   0,388 95
41007734 0,400 32 155200 G280 113204002280    0,400   0,350 425
41007922 0,400 32 155200 G280 113204002280    0,400   0,350 387

 
41007922 kan kombineras med tillexempel 41007289 för en utnyttjade av bredden på 
92,1 procent 
 
113204002290 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummer tol_max tol_min Bredd 

41002209 0,400 32 155200 G290 113204002290    0,400   0,360 125
41004181 0,400 32 155200 G290 113204002290    0,400   0,360 750
41005338 0,400 32 155200 G290 113204002290    0,400   0,360 500

 
41005338 kan kombineras med 41002209 vilket ger ett utnyttjande av 91,3 procent. 
 
113205002280 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummer tol_max tol_min Bredd 

41006671 0,500 32 155200 G280 113205002280    0,500   0,450 30
41006986 0,500 32 155200 G280 113205002280    0,500   0,450 262
41006988 0,500 32 155200 G280 113205002280    0,500   0,450 424
41007183 0,500 32 155200 G280 113205002280    0,500   0,450 300
41008526 0,500 32 155200 G280 113205002280    0,520   0,480 800

 
En kombination av 41006988 och 41007183 skulle vara önskvärd för att förbättra 
utnyttjandet. 
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115302502280 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummer tol_max tol_min Bredd 

41006781 0,250 53 155200 G280 115302502280    0,262   0,238 650
41007290 0,250 53 155200 G280 115302502280    0,259   0,241 205
41008490 0,250 53 155200 G280 115302502280    0,262   0,238 350
41008608 0,250 53 155200 G280 115302502280    0,259   0,241 15
41008609 0,250 53 155200 G280 115302502280    0,259   0,241 23

 
41006781 måste gå på enkel bredd såväl i smalt som brett verk vilket skulle ge en låg 
utnyttjandegrad av bredden men en kombination med tillexempel 41008490 skulle ge 
en breddutnyttjandegrand på 91,0  procent 
 
115303002280 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummer tol_max tol_min Bredd

41003434 0,300 53 155200 G280 115303002280    0,300   0,275 15,7
41006673 0,300 53 155200 G280 115303002280    0,300   0,270 192
41006868 0,300 53 155200 G280 115303002280    0,320   0,280 29
41006999 0,300 53 155200 G280 115303002280    0,300   0,280 15,2
41007122 0,300 53 155200 G280 115303002280    0,325   0,275 745
41007478 0,300 53 155200 G280 115303002280    0,325   0,275 509
41007479 0,300 53 155200 G280 115303002280    0,325   0,275 588
41007928 0,300 53 155200 G280 115303002280    0,300   0,270 174
41008075 0,300 53 155200 G280 115303002280    0,312   0,288 650
41008175 0,300 53 155200 G280 115303002280    0,315   0,285 380
41008190 0,300 53 155200 G280 115303002280    0,300   0,282 23
41008403 0,300 53 155200 G280 115303002280    0,312   0,288 90
41008485 0,300 53 155200 G280 115303002280    0,309   0,291 61
41008557 0,300 53 155200 G280 115303002280    0,325   0,275 651
41008613 0,300 53 155200 G280 115303002280    0,309   0,291 18
41008614 0,300 53 155200 G280 115303002280    0,309   0,291 23

 
Här finns ett antal kombinationer som skulle öka utnyttjandegraden av bredden det 
svåra i denna kombinationsgrupp är att toleranserna avviker mycket mellan de olika 
produkterna. 
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115304002280 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummer tol_max tol_min Bredd 

41003002 0,400 53 155200 G280 115304002280    0,400   0,376 30,15
41003492 0,400 53 155200 G280 115304002280    0,400   0,376 22,6
41004195 0,400 53 155200 G280 115304002280    0,425   0,375 22,3
41005909 0,400 53 155200 G280 115304002280    0,400   0,376 383
41006262 0,400 53 155200 G280 115304002280    0,400   0,376 502
41006613 0,400 53 155200 G280 115304002280    0,400   0,376 660
41007319 0,400 53 155200 G280 115304002280    0,400   0,360 22,5
41007327 0,400 53 155200 G280 115304002280    0,400   0,360 46,3
41007328 0,400 53 155200 G280 115304002280    0,400   0,360 49,5
41007394 0,400 53 155200 G280 115304002280    0,400   0,360 36,8
41007487 0,400 53 155200 G280 115304002280    0,400   0,360 18,3
41007669 0,400 53 155200 G280 115304002280    0,400   0,360 22,5
41007768 0,400 53 155200 G280 115304002280    0,400   0,360 20,9
41007831 0,400 53 155200 G280 115304002280    0,400   0,376 22,5
41008040 0,400 53 155200 G280 115304002280    0,400   0,376 30,3
41008176 0,400 53 155200 G280 115304002280    0,420   0,380 380
41008274 0,400 53 155200 G280 115304002280    0,400   0,360 385
41008275 0,400 53 155200 G280 115304002280    0,400   0,360 505
41008276 0,400 53 155200 G280 115304002280    0,400   0,360 250
41008276 0,400 53 155200 G280 115304002280    0,400   0,360 250
41008528 0,400 53 155200 G280 115304002280    0,400   0,376 308

 
Även i denna kombinationsgrupp finns goda möjligheter att öka utnyttjandegraden av 
bredden, det som utgör ett problem är även här toleranserna. 
 
135302502280 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummer tol_max tol_min Bredd 

41006928 0,250 53 155500 G280 135302502280    0,265   0,235 500
41007358 0,250 53 155500 G280 135302502280    0,262   0,238 125
41008158 0,250 53 155500 G280 135302502280         -        - 600
41008201 0,250 53 155500 G280 135302502280    0,259   0,241 390

 
135310002280 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummer tol_max tol_min Bredd 

41007543 1,000 53 155500 G280 135310002280    1,025   0,975 150
41008581 1,000 53 155500 G280 135310002280    1,020   0,980 500

 
En kombination som verktyget skulle rekommendera här är en limpa av 41008581 
och två limpor av 41007543 vilket skulle ge en breddutnyttjandegrad i smala verket 
på 97, 5 procent. 
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155305082270 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummer tol_max tol_min Bredd 

41008026 0,508 53 178200 G270 155305082270    0,528   0,488 480
41008237 0,508 53 178200 G270 155305082270    0,528   0,488 152,4

 
En kombination av produkterna i denna kombinationsgrupp skulle öka utnyttjandet av 
bredden med ca 5 procent 
 
155306002270 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummer tol_max tol_min Bredd 

41000897 0,600 53 178200 G270 155306002270    0,600   0,570 36,2
41008052 0,600 53 178200 G270 155306002270    0,614   0,586 36
41008310 0,600 53 178200 G270 155306002270    0,625   0,575 675

 
Att kombinera 41008310 med någon av de andra produkterna i kombinationsgruppen 
ger ett bättre utnyttjande av bredden. 
 
185310002260 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummer tol_max tol_min Bredd 

41007911 1,000 53 187905 G260 185310002260    1,020   0,980 14,2
41008406 1,000 53 187905 G260 185310002260    1,020   0,980 14,2
41008583 1,000 53 187905 G260 185310002260    1,020   0,980 500

 
Att kombinera 41008583 med någon av de andra produkterna i kombinationsgruppen 
ger ett bättre utnyttjande av bredden. 
 
275301802400 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummer tol_max tol_min Bredd 

41008134 0,180 53 196100 G400 275301802400    0,188   0,172 310
41008254 0,180 53 196100 G400 275301802400    0,188   0,172 160
41008433 0,180 53 196100 G400 275301802400    0,188   0,172 160

 
Att kombinera 41008134 med någon av de övriga produkterna i smala verket ger en 
breddutnyttjandegrad på 95 procent. 
 
313204062280 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummer tol_max tol_min Bredd 

41008256 0,406 32 235500 G280 313204062280    0,418   0,394 543,56
41008257 0,406 32 235500 G280 313204062280    0,418   0,394 266,7
41008258 0,406 32 235500 G280 313204062280    0,418   0,394 238,51
41008259 0,406 32 235500 G280 313204062280    0,418   0,394 347,47

 
En kombination   mellan 41008256 och 41008258 ger en breddutnyttjandegrad på 
nästan 93 procent att jämföra med cirka 76 procent om de skulle gått var för sig, vilket 
är en ökning på 17 procent. 
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315305082250 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummer tol_max tol_min Bredd 

41008239 0,508 53 235500 G250 315305082250    0,528   0,488 152,4
41008278 0,508 53 235500 G250 315305082250    0,528   0,488 480

 
Det bästa utnyttjandet av bredden för 41008278 skulle vara att köra två limpor i breda 
verket vilket skulle ge en utnyttjandegrad på 87 procent en kombination däremot 
skulle ge en utnyttjandegrad av bredden på 95,6 procent 
 
333203502280 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummer tol_max tol_min Bredd 

41005623 0,350 32 254600 G280 333203502280    0,370   0,330 500
41006484 0,350 32 254600 G280 333203502280    0,370   0,330 400
41007423 0,350 32 254600 G280 333203502280    0,360   0,340 533
41007701 0,350 32 254600 G280 333203502280    0,350   0,322 692
41008268 0,350 32 254600 G280 333203502280    0,350   0,310 136

 
En kombination mellan 41007423 och 41008268 skulle ge nästan 98 procent i 
utnyttjandegrad av bredden. 
 
333204002280 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummer tol_max tol_min Bredd 

41000577 0,400 32 254600 G280 333204002280    0,420   0,380 375
41001546 0,400 32 254600 G280 333204002280    0,420   0,380 350
41001547 0,400 32 254600 G280 333204002280    0,420   0,380 670
41004385 0,400 32 254600 G280 333204002280    0,415   0,385 333
41004885 0,400 32 254600 G280 333204002280    0,420   0,380 320
41005774 0,400 32 254600 G280 333204002280    0,420   0,380 500
41008309 0,400 32 254600 G280 333204002280    0,415   0,385 400
41008427 0,400 32 254600 G280 333204002280    0,420   0,380 750
41008556 0,400 32 254600 G280 333204002280    0,420   0,380 539

 
Ett flertal intressant kombinationsmöjligheter finns i denna kombinationsgrupp. 
41001547 är den produkt som uppgick till den största kvantiteten under 2004. 
Kvantiteten uppgick till nästan 2000 ton. Eftersom även 41004385 och 41000577 är 
relativt stora produkter skulle en kombination kunna höja utnyttjandegraden av 
bredden med dryga 5 procent. 
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335303502280 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummer tol_max tol_min Bredd 

41008148 0,350 53 254600 G280 335303502280    0,360   0,340 385
41008149 0,350 53 254600 G280 335303502280    0,360   0,340 385
41008290 0,350 53 254600 G280 335303502280    0,350   0,322 533
41008343 0,350 53 254600 G280 335303502280    0,360   0,340 665
41008348 0,350 53 254600 G280 335303502280    0,350   0,322 85
41008349 0,350 53 254600 G280 335303502280    0,350   0,322 127
41008350 0,350 53 254600 G280 335303502280    0,350   0,322 255
41008432 0,350 53 254600 G280 335303502280    0,360   0,340 360

 
Även här kan kombineringar göras på ett tillfredställande sätt, till exempel kan 
41008290 kombineras med 41008148 eller 41008149 så att utnyttjandet av bredden 
blir över 95 procent 
 
345303502290 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummer tol_max tol_min Bredd 

41005854 0,350 53 255100 G290 345303502290    0,350   0,330 383
41006714 0,350 53 255100 G290 345303502290    0,350   0,330 502
41006904 0,350 53 255100 G290 345303502290    0,350   0,330 235
41007254 0,350 53 255100 G290 345303502290    0,350   0,330 660
41007717 0,350 53 255100 G290 345303502290    0,350   0,330 143
41008265 0,350 53 255100 G290 345303502290    0,350   0,330 625
41008294 0,350 53 255100 G290 345303502290    0,350   0,330 386
41008533 0,350 53 255100 G290 345303502290    0,350   0,330 143

 
Ett flertal intressant kombinationsmöjligheter finns i denna kombinationsgrupp. 
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345304002290 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummer tol_max tol_min Bredd

41002415 0,400 53 255100 G290 345304002290    0,400   0,376 250
41003658 0,400 53 255100 G290 345304002290    0,400   0,376 252
41003765 0,400 53 255100 G290 345304002290    0,400   0,376 129
41005908 0,400 53 255100 G290 345304002290    0,400   0,376 383
41006052 0,400 53 255100 G290 345304002290    0,425   0,375 497
41006151 0,400 53 255100 G290 345304002290    0,425   0,375 378
41006590 0,400 53 255100 G290 345304002290    0,400   0,376 86
41006903 0,400 53 255100 G290 345304002290    0,400   0,376 233
41008130 0,400 53 255100 G290 345304002290    0,400   0,376 312,5
41008131 0,400 53 255100 G290 345304002290    0,400   0,376 502
41008236 0,400 53 255100 G290 345304002290    0,400   0,376 143
41008245 0,400 53 255100 G290 345304002290    0,400   0,376 395
41008279 0,400 53 255100 G290 345304002290    0,400   0,376 114
41008334 0,400 53 255100 G290 345304002290    0,400   0,376 393
41008527 0,400 53 255100 G290 345304002290    0,400   0,376 308
41008529 0,400 53 255100 G290 345304002290    0,400   0,376 252
41008530 0,400 53 255100 G290 345304002290    0,400   0,376 86
41008531 0,400 53 255100 G290 345304002290    0,400   0,376 114
41008532 0,400 53 255100 G290 345304002290    0,400   0,376 129
41008534 0,400 53 255100 G290 345304002290    0,400   0,376 143
41008552 0,400 53 255100 G290 345304002290    0,400   0,376 125

 
Även här finns ett flertal olika kombinationsmöjligheter, ju större 
kombinationsgrupperna är desto fler kombinationer blir möjliga. 
 



 
  Bilaga 
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 
Avdelningen för industriell logistik 
 

 
Johan Ivarsson 

xxiii 

345305002290 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummer tol_max tol_min Bredd

41002315 0,500 53 255100 G290 345305002290    0,500   0,472 278
41002317 0,500 53 255100 G290 345305002290    0,500   0,472 660
41005631 0,500 53 255100 G290 345305002290    0,500   0,472 383
41006261 0,500 53 255100 G290 345305002290    0,500   0,472 502
41006327 0,500 53 255100 G290 345305002290    0,500   0,472 233
41007024 0,500 53 255100 G290 345305002290    0,500   0,472 143
41008515 0,500 53 255100 G290 345305002290    0,530   0,470 495
41008535 0,500 53 255100 G290 345305002290    0,500   0,472 143

 
En kombination med 41002317 och 41005631 ger en utnyttjandegrad av bredden på 
cirka 95 procent. 
 
 
353205002290 
Produktnummer Tjocklek Ytkod Stålkod Hålfklass kombinationsnummer tol_max tol_min Bredd

41004822 0,500 32 255300 G290 353205002290    0,520   0,480 250
41005356 0,500 32 255300 G290 353205002290    0,520   0,480 500
41007894 0,500 32 255300 G290 353205002290    0,520   0,480 375
41007895 0,500 32 255300 G290 353205002290    0,520   0,480 669

 
Kombination mellan 41007894 och 41007895 ger en utnyttjandegrad av bredden på 
nästan 95 procent i det breda verket. 
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Bilaga 8 
Bilaga 8 innehåller produkter som utnyttjar bredden bättre i det breda verket än det 
smala verket och som med fördel skulle flyttas över till det breda verket. Dessa 
beräkningar bygger på att det inte finns några kombinationsmöjligheter. 
 

Produkt-
nummer 

Kombinations-
nummer 

Tol-
max 

Tol- 
min Bredd 

Ant. 
”limpor” 
i smala 

Ant. 
”limpor” 
i breda 

utnyttjande
grad i smalt 

utnyttjande
grad i brett Skillnad 

41007563 041202501137 0,27 0,23 540 1 2 68,21% 100,00% 31,79% 
41008246 041202501137 0,262 0,238 540 1 2 68,21% 100,00% 31,79% 
41008472 041202501137 0,27 0,23 540 1 2 68,21% 100,00% 31,79% 
41008560 235302502300 0,267 0,233 270 2 4 68,21% 100,00% 31,79% 
41008576 135302002280 0,208 0,192 540 1 2 68,21% 100,00% 31,79% 
41008556 333204002280 0,42 0,38 539 1 2 68,09% 99,82% 31,73% 
41008161 111201501112 0,157 0,143 268 2 4 67,72% 99,27% 31,55% 
41003367 354408002270 0,8 0,75 533 1 2 67,36% 98,73% 31,37% 
41006524 353203502280 0,35 0,322 533 1 2 67,36% 98,73% 31,37% 
41007423 333203502280 0,36 0,34 533 1 2 67,36% 98,73% 31,37% 
41008290 335303502280 0,35 0,322 533 1 2 67,36% 98,73% 31,37% 
41008224 041202501142 0,259 0,241 530 1 2 66,99% 98,18% 31,19% 
41008003 021202001120 0,208 0,192 525 1 2 66,38% 97,27% 30,89% 
41008223 041202501142 0,259 0,241 525 1 2 66,38% 97,27% 30,89% 
41008437 185203052290 0,317 0,293 520,7 1 2 65,86% 96,49% 30,63% 
41006370 041202001142 0,208 0,192 520 1 2 65,77% 96,36% 30,59% 
41006661 021209401092 0,967 0,913 520 1 2 65,77% 96,36% 30,59% 
41008225 041202501142 0,259 0,241 510 1 2 64,56% 94,55% 29,99% 
41007478 115303002280 0,325 0,275 509 1 2 64,43% 94,36% 29,93% 
41006355 041202001142 0,208 0,192 505 1 2 63,95% 93,64% 29,69% 
41007959 041202001142 0,208 0,192 505 1 2 63,95% 93,64% 29,69% 
41008271 315304002290 0,4 0,36 505 1 2 63,95% 93,64% 29,69% 
41008275 115304002280 0,4 0,36 505 1 2 63,95% 93,64% 29,69% 
41008503 425310002390 1,025 0,975 505 1 2 63,95% 93,64% 29,69% 
41006261 345305002290 0,5 0,472 502 1 2 63,58% 93,09% 29,51% 
41006262 115304002280 0,4 0,376 502 1 2 63,58% 93,09% 29,51% 
41006714 345303502290 0,35 0,33 502 1 2 63,58% 93,09% 29,51% 
41006913 425305002380 0,5 0,472 502 1 2 63,58% 93,09% 29,51% 
41007265 425306002380 0,6 0,572 502 1 2 63,58% 93,09% 29,51% 
41008131 345304002290 0,4 0,376 502 1 2 63,58% 93,09% 29,51% 
41008270 365305002290 0,5 0,472 502 1 2 63,58% 93,09% 29,51% 
41008504 345306002290 0,6 0,572 502 1 2 63,58% 93,09% 29,51% 
41006579 041202001142 0,208 0,192 501 1 2 63,46% 92,91% 29,45% 
41000880 355405002290 0,5 0,46 500 1 2 63,34% 92,73% 29,39% 
41000881 355406002290 0,62 0,58 500 1 2 63,34% 92,73% 29,39% 
41003475 355407002270 0,725 0,675 500 1 2 63,34% 92,73% 29,39% 
41005338 113204002290 0,4 0,36 500 1 2 63,34% 92,73% 29,39% 
41005356 353205002290 0,52 0,48 500 1 2 63,34% 92,73% 29,39% 
41005623 333203502280 0,37 0,33 500 1 2 63,34% 92,73% 29,39% 
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41005756 353206002290 0,62 0,58 500 1 2 63,34% 92,73% 29,39% 
41005774 333204002280 0,42 0,38 500 1 2 63,34% 92,73% 29,39% 
41006610 355404002290 0,42 0,38 500 1 2 63,34% 92,73% 29,39% 
41006928 135302502280 0,265 0,235 500 1 2 63,34% 92,73% 29,39% 
41007424 041202501137 0,27 0,23 500 1 2 63,34% 92,73% 29,39% 
41008089 041202001142 0,208 0,192 500 1 2 63,34% 92,73% 29,39% 
41008220 425303502390 0,37 0,33 500 1 2 63,34% 92,73% 29,39% 
41008567 475303502280 0,35 0,33 500 1 2 63,34% 92,73% 29,39% 
41008581 135310002280 1,02 0,98 500 1 2 63,34% 92,73% 29,39% 
41008583 185310002260 1,02 0,98 500 1 2 63,34% 92,73% 29,39% 
41008596 343203502290 0,36 0,34 500 1 2 63,34% 92,73% 29,39% 
41006052 345304002290 0,425 0,375 497 1 2 62,97% 92,18% 29,21% 
41008515 345305002290 0,53 0,47 495 1 2 62,73% 91,82% 29,09% 
41006396 041202001142 0,208 0,192 490 1 2 62,12% 90,91% 28,79% 
41008094 041202501142 0,259 0,241 490 1 2 62,12% 90,91% 28,79% 
41008443 021202501120 0,259 0,241 490 1 2 62,12% 90,91% 28,79% 
41008561 115409002290 0,937 0,863 490 1 2 62,12% 90,91% 28,79% 
41005907 345307002290 0,7 0,668 488 1 2 61,88% 90,55% 28,67% 
41004825 353206002290 0,62 0,58 487 1 2 61,75% 90,36% 28,61% 
41007674 041202001137 0,212 0,188 485 1 2 61,51% 90,00% 28,49% 
41007675 041202501137 0,262 0,238 485 1 2 61,51% 90,00% 28,49% 
41008198 041202001142 0,208 0,192 485 1 2 61,51% 90,00% 28,49% 
41004577 352106002280 0,625 0,575 480 1 2 60,90% 89,09% 28,19% 
41008026 155305082270 0,528 0,488 480 1 2 60,90% 89,09% 28,19% 
41008278 315305082250 0,528 0,488 480 1 2 60,90% 89,09% 28,19% 
41006660 021206201092 0,64 0,6 470 1 2 59,68% 87,27% 27,59% 
41007171 041202001142 0,208 0,192 470 1 2 59,68% 87,27% 27,59% 
41007809 021204001120 0,412 0,388 470 1 2 59,68% 87,27% 27,59% 
41005852 041202001137 0,212 0,188 460 1 2 58,47% 85,45% 26,99% 
41006337 041202001142 0,208 0,192 460 1 2 58,47% 85,45% 26,99% 
41006338 041202001142 0,208 0,192 450 1 2 57,25% 83,64% 26,39% 
41006901 352104002280 0,425 0,375 450 1 2 57,25% 83,64% 26,39% 
41006902 352105002280 0,525 0,475 450 1 2 57,25% 83,64% 26,39% 
41006977 021204001092 0,446 0,4 450 1 2 57,25% 83,64% 26,39% 
41007877 153203002260 0,312 0,288 450 1 2 57,25% 83,64% 26,39% 
41007980 235304002270 0,417 0,383 450 1 2 57,25% 83,64% 26,39% 
41006331 041202501142 0,259 0,241 445 1 2 56,64% 82,73% 26,09% 
41008564 021204501120 0,462 0,438 445 1 2 56,64% 82,73% 26,09% 
41007051 041202001137 0,22 0,18 440 1 2 56,03% 81,82% 25,79% 
41007747 041202501137 0,262 0,238 440 1 2 56,03% 81,82% 25,79% 
41007052 041202001137 0,22 0,18 430 1 2 54,81% 80,00% 25,19% 
41003366 354408002270 0,8 0,75 425 1 2 54,20% 79,09% 24,89% 
41007734 113204002280 0,4 0,35 425 1 2 54,20% 79,09% 24,89% 
41007995 041203001142 0,31 0,29 425 1 2 54,20% 79,09% 24,89% 
41008496 041202501137 0,262 0,238 425 1 2 54,20% 79,09% 24,89% 
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41006988 113205002280 0,5 0,45 424 1 2 54,08% 78,91% 24,83% 
41008553 185304572290 0,474 0,44 419,1 1 2 53,48% 78,02% 24,53% 
41008413 041202001142 0,208 0,192 415 1 2 52,98% 77,27% 24,29% 
41008597 041202001142 0,208 0,192 415 1 2 52,98% 77,27% 24,29% 
41006378 041202001142 0,208 0,192 410 1 2 52,38% 76,36% 23,99% 
41007673 041202001137 0,212 0,188 410 1 2 52,38% 76,36% 23,99% 
41008355 021204001120 0,412 0,388 410 1 2 52,38% 76,36% 23,99% 
41008014 041202501142 0,259 0,241 405 1 2 51,77% 75,45% 23,69% 
41008598 041202501142 0,259 0,241 405 1 2 51,77% 75,45% 23,69% 
41008010 041202001142 0,208 0,192 215 3 5 81,00% 99,55% 18,55% 
41008262 041202501142 0,259 0,241 215 3 5 81,00% 99,55% 18,55% 
41008457 041202501137 0,27 0,23 215 3 5 81,00% 99,55% 18,55% 
41004267 235303002300 0,32 0,28 213 3 5 80,27% 98,64% 18,37% 
41006193 155302002260 0,208 0,192 213 3 5 80,27% 98,64% 18,37% 
41006479 235303002300 0,32 0,28 210 3 5 79,17% 97,27% 18,10% 
41008023 155303562270 0,37 0,342 210 3 5 79,17% 97,27% 18,10% 
41008214 155302002260 0,208 0,192 210 3 5 79,17% 97,27% 18,10% 
41008255 235306002320 0,615 0,585 210 3 5 79,17% 97,27% 18,10% 
41008320 155303812250 0,406 0,356 209,1 3 5 78,84% 96,86% 18,02% 
41008465 315303812250 0,406 0,356 209,1 3 5 78,84% 96,86% 18,02% 
41008399 365303002280 0,31 0,29 209 3 5 78,81% 96,82% 18,01% 
41007795 155302002270 0,208 0,192 206,7 3 5 77,97% 95,77% 17,81% 
41008060 021204501117 0,462 0,438 206 3 5 77,71% 95,45% 17,74% 
41007290 115302502280 0,259 0,241 205 3 5 77,34% 95,00% 17,66% 
41006373 365302502290 0,265 0,235 135 5 8 84,65% 100,00% 15,35% 
41008488 123208002250 0,819 0,781 135 5 8 84,65% 100,00% 15,35% 
41008604 041206001160 0,614 0,586 135 5 8 84,65% 100,00% 15,35% 
41008125 011206001137 0,6 0,55 134,6 5 8 84,41% 99,71% 15,30% 

 


