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SAMMANFATTNING!
I!den!hårda!konkurrens!som!råder!måste! företag!arbeta!strategiskt! för!att!minska!sina!kostnader!
och! fortsätta! vara! konkurrenskraftiga.! När! det! gäller! kostnadsreduceringar! inom! logistik! har!
vanligtvis! inte! emballagehanteringens! bidrag! till! effektivisering! av! försörjningskedjan!
uppmärksammats.! Det! finns! dock! ett! betydande! samband! mellan! emballagehantering! och!
logistikkostnader.! Detta! då! logistikkostnaderna! påverkas! både! direkt! och! indirekt! av! hur! företag!
väljer!att!hantera!och!styra!ett!system!för!användning!av!emballage.!Direkt!påverkan!uppkommer!
genom! inköpskostnader! och! avfallshantering! medan! indirekt! påverkan! uppkommer! genom!
paketering,! fysisk! distribution! av! emballage! och! kundkrav.! Det! system! som! krävs! för! att! styra!
emballageflödet! medför! kostnader! för! interna! och! externa! transporter,! sortering,! ergonomi,!
spårbarhet,!lager,!tvätt,!reparation!och!layoutförändringar.!
Denna!studie!har!genomförts!på!Scania!AB! i!Södertälje! (Scania).! Scania!använder!återanvändbart!
emballage! och! äger! allt! emballage! som! används! för! att! försörja! deras! produktionsenheter! med!
material.! När!materialet! förbrukats! i! produktionen! behöver! emballaget! brytas! ned! (demonteras,!
sorteras! och! paketeras)! och! eventuellt! tvättas! och! repareras! för! att! kunna! skickas! tillbaka! till!
leverantören! för! återanvändning.! På! Scania! finns! ingen! global! standard! för! hur!
emballagenedbrytningen! ska! styras! vilket! har! medfört! att! tillvägagångssättet! skiljer! sig! mellan!
företagets! olika! produktionsanläggningar! i! världen.! På! Scania! i! Södertälje! bryts! emballaget! i!
dagsläget! på! en! central! nedbrytningsenhet! men! många! transporter! och! låg! fyllnadsgrad! har!
medfört!att!Scania! ifrågasätter!sitt!sätt!att!styra!systemet! för!emballagenedbrytning.!En!möjlighet!
för!Scania!är!att!undersöka!möjliga!lokaliseringsalternativ!för!nedbrytningsverksamheten!som!har!
potential!att!minska!transporter!och!höja!fyllnadsgrader!och!på!så!sätt!effektivisera!systemet.!!

Syftet! med! denna! studie! har! därför! varit! att! analysera! flödet! av! emballage! till! dagens! centrala!
nedbrytning! samt! studera!om! flödet!kan!effektiviseras! för! att!uppnå!kostnadsbesparingar!genom!
omställning! till! decentraliserad! nedbrytning.! En! jämförelse! av! transportkostnader,!
personalkostnader,! hyreskostnader! för! yta! och! utrustning,! avskrivningskostnader! för! utrustning!
samt!en!jämförelse!av!lastavstånd!har!gjorts!mellan!dagens!centrala!nedbrytning!och!scenariot!för!
decentraliserad! nedbrytning.! Resultatet! indikerar! att! decentraliserad! nedbrytning! på! tre! enheter!
kan!vara!fördelaktigt!för!Scania.!De!beräkningar!som!gjorts!visar!att!besparingspotential!finns!trots!
de! initiala! investeringar! som! måste! göras! för! decentraliserad! nedbrytning.! Det! övergripande!
resultatet! och! den! metod! som! använts! i! denna! studie! kan! även! vara! tillämpbart! för! andra!
tillverkande! företag! vid! liknande! undersökningar.! Företag! som! likt! Scania! har! flera!
produktionsenheter! och! använder! återanvändbart! emballage! kan! därför! dra! nytta! av! studies!
resultat,! att! decentraliserad! nedbrytning! kan! vara! fördelaktigt! ur! ett! flödesU! och!
kostnadsperspektiv.!

Scania! rekommenderas! att! fortsätta! utreda!möjligheterna! för! decentraliserad! nedbrytning.! Innan!
beslut! tas! gällande! lokalisering! av! emballagenedbrytning! rekommenderas! Scania! att! undersöka!
möjliga!lokaler!för!nedbrytning!eftersom!det!är!en!faktor!utanför!denna!studies!omfattning!men!är!
något!som!påverkar!beslut!gällande!lokalisering.!Scania!rekommenderas!även!att!utvärdera!val!av!
nedbrytningsmetod! samt! utreda! vilken! påverkan! decentraliserad! nedbrytning! får! på! de! interna!
transporterna!av!emballage!inom!respektive!produktionsenhet.!!!!
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ABSTRACT!
The!highly!competitive!environment!surrounding!companies! today!has! forced! them!to!work!on!a!
strategic! level! to! reduce! costs! in! order! to! remain! competitive.!When! it! comes! to! cost! reductions!
within! logistics! and! improving! the! efficiency! in! the! supply! chain,! the! contribution! of! how! the!
packaging! breakdown! is! managed! is! usually! not! considered.! However,! there! is! a! significant!
correlation!between!how!the!packaging!breakdown!is!managed!and!the!outcome!of! logistic!costs.!
Costs! of! logistics! are! affected!both!directly! and! indirectly! by! how!a! company! chooses! to!manage!
their! system! for! packaging! breakdown.! Direct! effect! will! arise! from! purchasing! costs! and! waste!
management,!while!packaging,!physical!distribution!of!packaging!and!customer!requirements!will!
have!an! indirect!effect!on! the! logistics! costs.!The!system!needed! to! control! the! flow!of!packaging!
material!will!contribute!with!costs!related!to!internal!and!external!transports,!sorting,!ergonomics,!
traceability,!warehousing,!washing,!repairing,!and!layout!changes.!

This! thesis! has! been! conducted! at! Scania! AB! in! Södertälje! (Scania).! Scania! owns! the! reusable!
packaging! material! used! to! supply! their! production! units! with! material.! When! the! production!
material!has!been!consumed!the!packaging!material!has!to!be!disassembled,!sorted,!packaged,!and!
bundled!before!it!is!sent!back!to!the!supplier!for!reuse.!Scania!has!no!global!standard!for!how!the!
packaging! breakdown! should! be! managed! which! has! resulted! in! different! approaches! between!
Scanias! production! sites! around! the! world.! At! Scania! in! Södertälje! the! packaging! breakdown! is!
conducted!at!one!central!breakdown!unit.!However,!a!lot!of!transports!and!low!fill!rate!has!caused!
Scania!to!question!the!way!they!manage!their!system!for!packaging!breakdown.!One!possibility!for!
Scania! to! reduce! the! number! of! transports! and! improve! the! fill! rate! in! order! to! increase! the!
efficiency! of! the! system! is! to! investigate! alternative! locations! for! the! packaging! breakdown! in!
Södertälje.!!

The! purpose! of! this! thesis! has! been! to! analyse! the! flow! of! packaging! material! to! the! central!
breakdown!unit!used!in!the!current!state!and!to!investigate!if!the!flow!can!be!improved!in!order!to!
achieve! cost! reductions! through! changing! to! a! decentralized! breakdown! location.! A! comparison!
between! centralized! and! decentralized! breakdown! has! been! conducted! considering! costs! for!
transportation,! personnel,! rent,! equipment,! depreciation,! and! for! loadUdistance! score.! The! result!
from!this!thesis!indicates!that!decentralized!breakdown!at!three!units!can!be!beneficial!for!Scania.!
Despite! the! initial! investments! needed,! there! is! a! great! saving! potential! in! changing! the!way! the!
system! for! packaging! breakdown! is! managed,! from! centralized! to! decentralized! location.! The!
overall! result! and! the! method! used! to! carry! out! this! thesis! can! also! be! useful! for! other!
manufacturing!companies!conducting!similar!studies.!Companies!that,!just!like!Scania,!have!several!
production!units!and!uses!reusable!packaging!material!can!therefore!benefit!from!the!result!of!this!
study,!that!decentralized!breakdown!can!be!beneficial!from!a!flow!and!cost!perspective.!!

Scania!is!recommended!to!continue!investigate!opportunities!for!decentralized!breakdown.!Before!
a!decision!regarding!localisation!is!made!Scania!is!recommended!to!explore!possible!facilities!that!
can!be!used!for!packaging!breakdown!since!that!is!an!issue!outside!the!scope!of!this!thesis.!Scania!is!
further! recommended! to! investigate! the! choice!of!breakdown!method!and!how! the!decentralized!
breakdown!units!will!affect!the!internal!transports!of!packaging!material!within!in!the!production!
units.!!
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Terminologi!!
Dragande(system( Produktionen! är! kundorderstyrd! viket! innebär! att! endast! det! som!

efterfrågas!av!nästa!arbetsmoment!produceras.!
!

e-LC( Externt! företag! i!Holland! som!planerar! alla! transporter! av! artiklar!
och!emballage.!
!

Emballagenedbrytning( Nedmontering,!sortering!och!bandning!av!emballage.!
!

Fyllnadsgrad( Ett! uttryck,! ofta! angivet! i! procent,! för! i! vilken! utsträckning! som!
tillgängligt!utrymme!används.!
!

Just-in-time((JIT)( Leverans!av!rätt!komponenter,!i!rätt!tid!och!i!exakt!rätt!antal.!
!

Kittning( Ett!flertal!artiklar!presenteras!tillsammans!i!sekvens!för!montören.!
!

Linje( Produktion!sker!genom!linjetillverkning.!
!

Mellanlägg( Emballage! som! läggs! mellan! artiklar! och! används! för! att! skydda!
dem!under!transporter.!
!

Pool( Lagringsplats! för!emballage,!härifrån!skickas!emballage! till! logistik!
center,!produktionsenheter!och!leverantörer.!
!

PRU( Förkortning!för!produktionsenhet.!
!

Sekvens( Monteringsordning/produktionsordning.!
!

Sluten(loop( Ett!slutet! flöde!av!emballage!mellan! två!parter!där!emballaget! inte!
passerar!nedbrytningsverksamheten.!!
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1 INLEDNING!
Detta%kapitel% inleds%med%bakgrund% till%ämnesområdet% följt%av%en%problemformulering% som%beskriver%
varför%området%är%intressant%att%studera.%Därefter%presenteras%studiens%syfte%och%frågeställningar,%följt%
av%avgränsningar%och%studiens%disposition.%

1.1 !BAKGRUND!
Under!de!senaste!decennierna!har!tillverkande!företag!utsatts!för!ökad!konkurrens!och!högre!krav!
från!sina!kunder!(Chen,!Li!&!Shady,!2010).!Detta!har!medfört!att!företagen!tvingats!implementera!
nya! produktionsstrategier,! öka! sin! produktkvalitet,! reducera! ledtider! och! minimera!
produktionskostnader.!Chen!m.fl.!(2010)!menar!att!sådana!förbättringar!är!nödvändiga!för!att!möta!
kundkraven!och!öka!konkurrenskraften!på!den!globala!marknaden.!Förutsättningar! för!detta!har!
skapats!genom!nya!produkter,!ny! teknologi,!nya!processtekniker!och!nya! informationssystem.!De!
nya!förutsättningarna!har!enligt!Cochran!och!Chen!(2002)!främjat!utvecklingen!hos!många!företag!
vilket!ytterligare!ökat!konkurrensen!på!marknaden.!Vidare!menar!författarna!att!företag!som!inte!
använder!resurser!och! information!på!ett!effektivt!sätt! inte!kommer!kunna!möta!den!allt!hårdare!
konkurrensen.!

För! att!möta! ökad! konkurrens! och! högre! kundkrav! har! Lean! produktion! (Lean)! implementerats,!
eller! försökt! implementerats,! av!många! företag! (Singh!&! Singh,! 2013).! Enligt!Mattsson! (2012)! är!
Lean! en! aktuell! och! vanligt! tillämpad! strategi! för! att! effektivisera! flöden! och! processer! i!
försörjningskedjan.! En! leanstrategi! används! för! att! skapa! värdeflöden! som! i! möjligaste! mån!
eliminerar!alla!former!av!slöserier!samtidigt!som!flödet!blir!jämt!och!en!jämn!produktionstakt!kan!
upprätthållas.!Ross!(2004)!beskriver!vidare!att!leanteoriernas!framfart!under!1980Utalet!medförde!
att! företag! såg! logistik! som! en! allt! viktigare! strategisk! funktion! som! jämställdes! med!
marknadsföring,! försäljning! och! produktion.! Ytterligare! utveckling! av! logistikområdet! skedde!
under! 1990Utalet! då! globaliseringen! tog! fart,! ny! informationsteknologi! utvecklades,! outsourcing!
ökade,! arbetsprocesser! effektiviserades! och! kundkraven! blev! allt! hårdare.! Vidare! beskriver!
författaren! att! företagen! tvingades! se! utanför! sin! egna! verksamhet! för! att! fortsätta! vara!
konkurrenskraftiga,! logistikkonceptet! utvecklades! då! till! att! inkludera! hela! försörjningskedjan!
vilket!numera!är!känt!som!Supply!Chain!Management!(SCM).!Även!Segerstedt!(2008)!likställer!SCM!
och! logistik! med! avseende! på! dess! mål! och! syfte.! Segerstedt! (2008)! beskriver! logistik! som! “en%
strävan% efter% ett% effektivt% flöde;% produktion,% verksamhet% och% transport;% från% leverantör% till% kund”!
(s.100).! Vidare! menar! författaren! att% “bra% logistik% är% ett% effektivt% hjälpmedel% för% att% sänka%
totalkostnader,%öka%intäkter,%frigöra%kapital%och%skapa%flexibilitet”!(s.100).!

I!den!hårda!konkurrens!som!råder!måste! företag!arbeta!strategiskt! för!att!minska!sina!kostnader!
(GarcíaUArca,!PradoUPrado,!&!GarcíaULorenzo,!2006).!Författarna!förklarar!vidare!att!när!det!gäller!
kostnadsreduceringar! inom! logistik! har! vanligtvis! inte! emballagehanteringens! bidrag! till!
effektivisering! av! försörjningskedjan! uppmärksammats.! Författarna!menar! dock! att! det! finns! ett!
betydande! samband! mellan! emballagehantering! och! logistikkostnader.! Detta! uppmärksammas!
även! av! Kye,! Lee! och! Lee! (2013)! som! påpekar! att! logistikkostnaderna! påverkas! både! direkt! och!
indirekt!av!hur!företag!väljer!att!hantera!och!styra!ett!system!för!användning!av!emballage!såsom!
pallar,! boxar! och! annat! förpackningsmaterial.! Direkt! påverkan! uppkommer! genom!
inköpskostnader! och! avfallshantering! medan! indirekt! påverkan! uppkommer! genom! paketering,!
fysisk!distribution!av!emballage!och!kundkrav.!I!och!med!sambandet!mellan!logistik!och!emballage!
har! ett! område! kallat! “packaging! logistics”! utvecklats! (GarcíaUArca! m.fl.,! 2006).! Enligt! Kye! m.fl.!
(2013)! finns! en! ökad! trend!mot! att! emballagehantering! inkluderas! som! en! del! i! arbetet!med! att!
effektivisera! företagens! logistikprocesser.! Enligt! författarna! medför! det! att! effektiviteten! i!
försörjningskedjan!ökar! samtidigt! som! logistikkostnaderna!minskar.!Vidare!beskriver!Twede!och!
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Clarke!(2004)!att!det!finns!en!trend!mot!att!företag!väljer!att!använda!återanvändbart!emballage!i!
sin! verksamhet.! Denna! ökning! kan! förklaras! främst! genom! två! tydliga! logistiktrender;!
implementering!av!justUinUtime!(JIT)!och!ökat!fokus!på!SCM.!Twede!och!Clarke!(2004)!förklarar!att!
genom! implementering!av! JIT,! som! tog! fart!under!1980Utalet,! ökade! lageromsättningshastigheten!
vilket!i!sin!tur!minskade!antalet!emballage!som!krävdes!för!att!försörja!ett!system.!JIT!bidrog!även!
till! att! förmågan! att! kontrollera! flödet! av! emballage! förbättrades! eftersom! företagen! reducerade!
antalet! leverantörer!samt!minskade!det!geografiska!avståndet!till!dem.!Ett!ökat! fokus!på!SCM!har!
medfört! att! företag! fokuserar! mer! på! värdeskapande! aktiviteter! samt! att! de! litar! mer! på!
tredjepartsföretag.!Detta!är!något!som!krävs!för!att!ett!system!med!återanvändbart!emballage!ska!
fungera!med!fokus!på!hela!företagets!kedja!från!leverantör!via!produktion!till!kund.!!

1.2 PROBLEMDISKUSSION!
Enligt!Hellström!och!Johansson!(2010)!investerar!en!mängd!industrier!i!återanvändbart!emballage!
då!det!medför!betydande!fördelar! jämfört!med!användning!av!engångsemballage.!Fördelar!såsom!
bättre! skydd! och! säkerhet! för! produkterna,! förbättrad! arbetsmiljö,! effektivare! hantering! och!
minskad! användning! av! engångsemballage! har! uppnåtts.! Författarna! påpekar! att! dessa! fördelar!
måste! vägas! mot! kostnader! som! uppkommer! vid! införande! och! nyttjande! av! ett! system! för!
återanvändbart! emballage.!Det! system!som!krävs! för! att! styra! emballageflödet!medför!kostnader!
för!bland!annat! interna!och!externa! transporter,! sortering,! ergonomi,! spårbarhet,! lager,! tvätt! och!
reparation! samt! layoutförändringar.! Dessa! kostnader! har! även! uppmärksammats! av!Mollenkopf,!
Closs,! Twede,! Lee! och! Burgess! (2005)! vilka! nämner! att! rapporter! om! företag! som! gjort!
kostnadsbesparingar! genom! användning! av! återanvändbart! emballage! endast! fokuserar! på!
inköpskostnader.! Då! fler! och! fler! företag! investerar! i! återanvändbart! emballage! och!
konsekvenserna! och! kostnadseffekterna! av! ett! sådant! beslut! fortfarande! är! oklara! behövs! en!
helhetssyn! över! de! kostnader! som! uppstår.! För! att! upprätthålla! ett! kostnadseffektivt! system! för!
återanvändbart! emballage! krävs,! enligt! Twede! och! Clarke! (2004),! styrning! och! ledning! samt!
koordinering! inom!försörjningskedjan.!Vidare!poängterar!Hellström!och! Johansson!(2009)!att!det!
saknas! forskning!kring!hur!valet!av! strategier! för!att! styra! systemet!påverkar!dess! inre!och!yttre!
effektivitet.!Hur!ett!företag!väljer!att!styra!systemet!på!operativ!nivå!samt!hur!ansvarsfördelning!för!
olika!aktiviteter!ser!ut!påverkar!kostnaderna!för!hanteringen!av!återanvändbart!emballage.!

Scania! AB! (Scania)! är! ett! företag! som! investerat! i! återanvändbart! emballage.! Scania! äger! det!
emballage! som! används! för! att! försörja! deras! produktionsenheter! med! material.! När! materialet!
förbrukats!i!produktionen!behöver!emballaget!brytas!ned!och!eventuellt!tvättas!och!repareras!för!
att! kunna! skickas! tillbaka! till! leverantören! för! återanvändning.! På! Scania! finns! ingen! global!
standard! för! hur! emballagenedbrytningen! ska! styras! vilket! har! medfört! att! tillvägagångssättet!
skiljer! sig!mellan! företagets! olika!produktionsanläggningar! i! världen.!På! Scania! i! Södertälje!bryts!
emballaget! i! dagsläget! på! en! central! nedbrytningsenhet! men! många! transporter! och! låg!
fyllnadsgrad! har! medfört! att! Scania! ifrågasätter! sitt! sätt! att! styra! systemet! för!
emballagenedbrytning.!En!möjlighet!för!Scania!är!att!undersöka!möjliga!lokaliseringsalternativ!för!
nedbrytningsverksamheten!som!har!potential!att!minska! transporter!och!höja! fyllnadsgrader!och!
på! så! sätt! effektivisera! systemet.! Som!Hellström!och! Johansson! (2010)! påpekat! saknas! forskning!
gällande! hur! valet! av! strategi! för! att! styra! ett! system! för! återanvändbart! emballage! påverkar!
systemets!effektivitet.! Författarna! till! denna! studie!menar!därför! att!det! är! intressant! att! studera!
möjligheterna! för! decentraliserad! lokalisering! och! jämföra! flödesU! och! kostnadseffektivitet! med!
dagens!centrala!lokalisering.!Detta!för!att!utreda!om!systemet!går!att!förbättra!genom!omställning!
till!decentraliserad!nedbrytning.!Med!centraliserad!nedbrytning!avses!nedbrytning!på!en!enhet!och!
med!decentraliserad!nedbrytning!avses!nedbrytning!på!flera!enheter.!

! !
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1.3 SYFTE!
Syftet! med! studien! är! att:! analysera% flödet% av% emballage% till% en% central% nedbrytningsenhet% i% ett%
tillverkande% företag% samt% studera% om% flödet% kan% effektiviseras% för% att% uppnå% kostnadsbesparingar%
genom%omställning%till%decentraliserad%nedbrytning.!!

För! att! uppfylla! studiens! syfte! behövs! kunskap! om! hur! ett! returflöde! av! tomt! emballage! till! en!
central!nedbrytningsenhet!är!uppbyggt!samt!vilka!egenskaper!som!är!karaktäristiska!för!ett!sådant!
flöde.!Vidare!krävs!att!kostnader!kopplade!till!emballageflödet! identifieras!och!analyseras.!För!att!
bedöma! skillnaderna! mellan! centraliserad! och! decentraliserad! lokalisering! av! nedbrytningen!
behöver! även! en! jämförande! analys! genomföras.! För! att! besvara! studiens! syfte! har! följande! tre!
frågeställningar!formulerats:!

1. Hur!kan!ett!returflöde!av!emballage!beskrivas!i!ett!tillverkande!företag?!
2. Vilka!kostnadsposter!kan!härledas!till!lokalisering!av!emballagenedbrytning?!!
3. Vilka!fördelar!och!nackdelar!finns!med!centraliserad!respektive!decentraliserad!lokalisering!

av!emballagenedbrytning!ur!ett!flödesU!och!kostnadsperspektiv?!

1.4 AVGRÄNSNINGAR!
Studien!avgränsas!till!att!endast!kartlägga!och!analysera!verksamheten!för!emballagenedbrytning!
på!Scania!i!Södertälje.!Ytterligare!en!avgränsning!är!att!endast!ett!scenario!utformas!och!analyseras!
för! decentraliserad! nedbrytning.! Vidare! avgränsas! studien! genom!att! ingen! implementeringsplan!
för!förbättringsförslagen!utformas.!!

1.5 STUDIENS!DISPOSITION!
I! Tabell! 1! presenteras! studiens! disposition! med! en! översiktlig! beskrivning! av! innehållet! i!
rapportens!kommande!kapitel.!

! !
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TABELL(1(–(ÖVERSIKT(AV(STUDIENS(DISPOSITION(

Kapitel( Beskrivning(
Kapitel!2!–!Metod! Kapitlet! beskriver! studiens! syfte,! strategi,!

ansats,! metodval,! datainsamling,! trovärdighet!
och!genomförande.!!

! !
Kapitel!3!–!Teoretisk!referensram! Den! teoretiska! referensramen! omfattar;!

logistik,! emballage,! returlogistik,!
lokaliseringsteori,! transporter,! Lean!
produktion!samt!lastU!och!avståndsanalys.!

! !
Kapitel!4!–!Företagspresentation! Här!ges! en! introduktion! till! fallstudieföretaget!

Scania.!!
! !
Kapitel!5!–!Nulägesbeskrivning! I! detta! kapitel! presenteras! den!

nulägeskartläggning! som! gjorts! av!
fallstudieföretaget.! Emballageflöden!
visualiserad! och! därefter! presenteras!
transportkostnader,! volymer! samt! beräkning!
av!lastavstånd!för!nuläget.!
!!

! !
Kapitel!6!–!Analys!av!nuläge! Detta! kapitel! presenterar! en! nulägesanalys!

med! syfte! att! identifiera! förbättringspotential!
för! ett! scenario! med! decentraliserad!
nedbrytning.!!

! !
Kapitel!7!–!Scenario! I! detta! kapitel! presenteras! det! scenario! som!

tagits!fram.!Kapitlet!inleds!med!en!beskrivning!
av! scenariot! följt! av! analys! av! volymer,!
transportkostnader!och!lastavstånd.!!

! !
Kapitel!8!–!Jämförande!analys!och!resultat!
!
!
!
!
!
!
Kapitel!9!–!Slutsatser!och!rekommendationer!
!

Centraliserad!och!decentraliserad!nedbrytning!
jämförs! med! utgångspunkt! i! den! teoretiska!
referensramen! och! slutligen! presenteras!
studiens!resultat.!!!
!
I! detta! kapitel! presenteras! studiens! slutsatser!
genom! återkoppling! till! studiens! syfte! och!
frågeställningar.! Slutligen! ges!
rekommendationer!till!fallstudieföretaget.!

! !
Kapitel!10!–!Avslutande!diskussion! Avslutningsvis!diskuteras!studiens!resultat!och!

författarna!ger!sina!reflektioner!och!förslag!på!
fortsatta!studier.!

!

! !
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2 METOD!
Detta% kapitel% beskriver% de% metoder% som% använts% för% att% genomföra% studien.% Inledningsvis%
sammanfattas%studiens%metodval%i%Tabell!2,%därefter%följer%en%beskrivning%av%de%olika%val%som%gjorts.%
Sedan% förs% en% diskussion% kring% studiens% trovärdighet,% avslutningsvis% presenteras% en% helhetsbild% av%
studiens%genomförande.%

TABELL(2(–(SAMMANFATTNING(AV(STUDIENS(METODVAL(

Område( Studiens(inriktning(
Forskningssyfte! Explorativt!
Forskningsstrategi! Fallstudie!
Forskningsansats! Abduktiv!
Metodval! Kvalitativ!!
Datainsamling! IckeUslumpmässigt!urval.!!

PrimärU! och! sekundärdata;! strukturerade!
observationer,! ostrukturerade! och! semiU
strukturerade! intervjuer,! litteraturstudie! samt!
företagsrapporter!

2.1 FORSKNINGSSYFTE!
Enligt! Saunders,! Lewis! och! Thornhill! (2009)! kan! forskningssyftet! delas! in! i! tre! kategorier;!
explorativ,!deskriptiv!och!explanativ.!Forskningssyftet!är!kopplat!till!de!svar!som!förväntas!utifrån!
de!frågeställningar!som!formulerats!(ibid.),!alltså!vad!som!ska!åstadkommas!och!vad!resultaten!kan!
användas!till!(Eriksson!&!WiedersheimUPaul,!2006).!Beroende!på!frågeställningarnas!karaktär!kan!
studien!ha!fler!än!ett!forskningssyfte!(Saunders!m.fl.,!2009).!

Saunders!m.fl.!(2009)!beskriver!att!en!explorativ!studie!kännetecknas!av!att!syftet!med!studien!är!
att!undersöka!och!belysa!ett!problem!för!att!skapa!förståelse!och!finna!nya!insikter.!Vidare!krävs!en!
vilja! att! anpassa! och! ändra! riktning!under! studiens! gång! i! och!med! att! ny!data! eller! nya! insikter!
uppkommer.!Den!explorativa!studiens!fördelar!är!att!den!är! just!flexibel!och!anpassningsbar.!Den!
deskriptiva!studien!ämnar!beskriva!en!situation,!händelse!eller!person!och!kan!vara!en!föregångare!
eller! förlängning! av! en! explorativ! studie.! Enligt! Saunders!m.fl.! (2009)! är!det! även!vanligt! att! den!
deskriptiva!studien!inkluderas!som!en!del!i!en!explanativ!studie!och!ett!explanativt!forskningssyfte!
används!för!att!förklara!samband!mellan!olika!variabler.!

Syftet!med!denna!studie!anses!vara!explorativt!då!författarna!ämnar!undersöka!problem!gällande!
lokalisering!av!emballagenedbrytning.!Detta!för!att! finna!nya!insikter!gällande!hur!kostnader!som!
påverkas!av! lokaliseringen!kan! reduceras.!Vidare!anses! studien!explorativ!då!problemet!gällande!
lokalisering!av!emballagenedbrytning!belyses!för!att!skapa!förståelse!genom!en!helhetsbild!över!de!
emballageflöden! som! påverkas! av! lokaliseringen.! På! så! sätt! bidrar! studien! med! nya! insikter!
gällande!hur!lokalisering!av!emballagenedbrytning!bör!göras!för!att!vara!effektiv!ur!ett!flödesU!och!
kostnadsperspektiv.!!

2.2 FORSKNINGSSTRATEGI!
Yin! (2003)!beskriver! fem!olika! forskningsstrategier;! experiment,! enkätundersökning,! arkivstudie,!
historisk! studie! samt! fallstudie.! Oavsett! om! forskningssyftet! är! explorativt,! deskriptivt! eller!
explanativt! kan! alla! forskningsstrategier! användas,! ingen! strategi! är! strikt! bunden! till! ett!
forskningssyfte.! Författaren! menar! dock! att! det! är! viktigt! att! välja! den! strategi! som! är! bäst!
anpassad! för! den! aktuella! studien.! Detta! kan! göras! genom! att! utvärdera;! forskningsfrågornas!
karaktär,! om! det! finns! krav! på! kontroll! över! händelser! samt! om! studien! fokuserar! på! samtida!
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händelser.! För! att! ta! fram! en! forskningsstrategi! till! denna! studie! har! en! utvärdering! gjorts! med!
hjälp!av!Tabell!3!nedan.!!

TABELL(3(–(RELEVANTA(SITUATIONER(FÖR(OLIKA(FORSKNINGSSTRATEGIER.(KÄLLA:(OMARBETAD(FRÅN(YIN((2003)(

Strategi( Forskningsfrågans(
karaktär(

Krav(på(kontroll(av(
händelser?(

Fokus(på(samtida(
händelser?(

Experiment( Hur,!varför?! Ja! Ja!
Enkätundersökning( Vem,!vad,!var?!

Hur!många,!hur!
mycket?!

Nej! Ja!

Arkivstudie( Vem,!vad,!var?!
Hur!många,!hur!
mycket?!

Nej! Ja/Nej!

Historisk(studie( Hur,!varför?! Nej! Nej!
Fallstudie( Hur,!varför?! Nej! Ja!
  
Efter! en! utvärdering! av! de! frågeställningar! som! denna! studie! ämnar! besvara! kan!
enkätundersökning! och! arkivstudie! uteslutas! som! huvudsakliga! forskningsstrategier! då! de! inte!
anses!lämpade!för!att!besvara!den!typ!av!frågeställningar!som!formulerats!för!denna!studie.!Vidare!
kräver! studien! ingen!kontroll! över!händelser! för!det! studerade!området!och! fokus!är!på! samtida!
händelser,! det! vill! säga! nuläget! för! emballagenedbrytningen.! Dessa! omständigheter! gör! att!
fallstudie! är! den!mest! lämpade! strategin! för! den! aktuella! studien,! där! fallet! avser! lokalisering! av!
emballagenedbrytning! på! Scania.! I! fallstudien! studeras! kostnaderna! för! flödet! av! emballage! på!
Scania!och!hur!dessa!kan! reduceras!genom! förändrad! lokalisering.!Den! fallstudie! som!genomförs!
kommer! även! att! innehålla! en! del! arkivstudier! för! att! få! fram! tillförlitlig! data! för! utvalda!
parametrar,!såsom!antal!transporter,!emballagevolymer!och!kostnader.!

2.3 FORSKNINGSANSATS!
Saunders!m.fl.!(2009)!beskriver!två!olika!forskningsansatser;!deduktiv!och!induktiv,!vilken!av!dessa!
som! används! beror! på! var! studiens! teori! har! sin! utgångspunkt.! En! deduktiv! forskningsansats!
innebär!att!hypoteser!utvecklas!utifrån!befintliga!teorier.!Dessa!hypoteser!testas!sedan!genom!att!
korrelationen!mellan!två!kända!variabler!undersöks!för!att!verifiera!om!teorin!stämmer!eller!inte.!
En!induktiv!forskningsansats!kännetecknas!av!en!studie!där!data!samlas!in!och!resultatet!sedan!blir!
att!nya!teorier!utvecklas!från!dataanalysen.!Vidare!beskriver!Olsson!och!Sörensen!(2011)!en!tredje!
forskningsansats,! abduktiv,! vilken! är! en! kombination! av! deduktiv! och! induktiv.! En! abduktiv!
forskningsansats!har!sin!utgångspunkt!i!både!deduktiv!och!induktiv!ansats!genom!att!det!först!görs!
en! nulägesbeskrivning,! induktiv! ansats,! och! sedan! ökas! kunskapen! genom! befintliga! teorier,!
deduktiv!ansats.!

Via!en!fallstudie!har!data!till!denna!studie!samlats!in!och!sammanställts!i!en!nulägesbeskrivning!där!
förståelse!kring!problemområdet!skapats.!Data!har!sedan!jämförts!med!befintliga!teorier!och!analys!
har! utförts! för! att! finna! samband! och! dra! slutsatser.! Denna! studies! forskningsansats! är! en!
blandning!av!deduktiv!och!induktiv!och!har!därmed!en!abduktiv!karaktär.!

2.4 METODVAL!
Enligt!Saunders!m.fl.!(2009)!kan!en!studie!antingen!ha!kvalitativ!eller!kvantitativ!karaktär!beroende!
på!vilken!typ!av!data!som!används.!Kvalitativa!studier!omfattar!ickeUnumerisk!data!som!samlats!in!
under!exempelvis! intervjuer!och!observationer.!Kvalitativ!data!kan!vara!data!som!är!mer!än!bara!
ord,! till! exempel! bilder! och! film.! En! kvantitativ! studie! omfattar! insamling! av! numerisk! data! som!
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samlats! in! exempelvis! genom! enkätundersökningar.! Kvantitativ! data! kan! sedan! analyseras! med!
hjälp!av!statistiska!hjälpmedel!och!redovisas!i!grafer!och!tabeller.!!

Denna! studie! har! en! kvalitativ! karaktär! då! insamling! av! data! gjorts! genom! observationer! och!
intervjuer! för! att! studera! emballageflödet! på! fallstudieföretaget.! Intervjuer! har! genomförts! med!
företagets! anställda! för! att! skapa! en! bättre! bild! av! nuläget.! Vidare! har! en! litteraturstudie!
genomförts! för! att! skapa! en! bättre! förståelse! för! det! studerade! området.! Studien! har! även!
kvantitativa! inslag! då! data! över! transporter,! emballagevolymer! och! kostnader! insamlats! och!
analyserats!med!hjälp!av!numeriska!beräkningar.!Merparten!av!studien!använder!dock!kvalitativa!
metoder!vilket!ger!studien!en!kvalitativ!karaktär!även!om!inslag!av!kvantitativa!metoder!finns.!

2.5 DATAINSAMLING!
Dahmström! (2005)! förklarar! att! data! delas! in! i! två! kategorier,! primärU! och! sekundärdata.!
Primärdata!är!data!som!samlas!in!för!allra!första!gången,!för!studiens!syfte.!Sekundärdata!är!data!
som!samlats! in!tidigare!i!ett!annat!syfte!än!för!den!aktuella!studien.!Primärdata!kan!samlas!in!via!
intervjuer,!enkäter!och!observationer.!Författaren!poängterar!att!det!ofta!är!allt!för!resurskrävande!
att!göra!en!totalundersökning!och!att!ett!representativt!urval!av!populationen!därför!måste!väljas.!
Detta!kan!göras!med!hjälp!av!slumpmässiga!och!ickeUslumpmässiga!urval.!Ett!slumpmässigt!urval!
innebär! att! alla! element! har! samma! chans! att! bli! utvalda! till! skillnad! från! ett! ickeUslumpmässigt!
urval!där!urvalet!görs!subjektivt!och!de!element!som!uppfattas!som!typiska!väljs.!Vidare!beskriver!
Saunders! m.fl.! (2009)! att! sekundärdata! kan! omfatta! skrivet! material! som! artiklar,! rapporter,!
dokument,! böcker! och! tidskrifter! samt! oskrivet!material! som! röstU! och! videoinspelningar,! bilder,!
filmer!och!TV.!

Både! primärdata! och! sekundärdata! har! använts! i! denna! studie.! Primärdata! har! använts! för! att!
skapa! förståelse! för! nuläget! och! har! samlats! in! genom! observationer! och! intervjuer! på!
fallstudieföretaget.!I!studien!har!ett!ickeUslumpmässigt!urval!använts!då!respondenter!valts!utifrån!
sin! expertis.! Sekundärdata! har! använts! som! ett! komplement! i! form! av! interna! rapporter! från!
fallstudieföretaget! och! historiska! data! över! emballagevolymer,! transporter! och! kostnader.! Även!
den!litteratur!och!de!artiklar!som!använts!i!studiens!teoretiska!referensram!är!sekundärdata.!

2.5.1 OBSERVATIONER%
Observationer!beskrivs!av!Saunders!m.fl.! (2009)! som!en!systematisk!metod! för!att!dokumentera,!
beskriva! och! analysera! människors! beteenden.! Vidare! skriver! Sekaran! (2003)! att! personer! kan!
observeras! i! sitt! vardagliga!arbete!och!att!de!aktiviteter! som!utförs,!behov!och!andra! intressanta!
faktorer! kan! studeras.! Förutom! de! aktiviteter! som! objektet! utför! kan! förflyttningar,!
arbetsförhållanden,! uttalanden,! arbetsglädje,! humör,! känslor! samt! kroppsspråk! observeras.! Även!
faktorer! som! layout,! arbetsbelastning,! flöden! och! avstånd! kan! studeras.! Saunders! m.fl.! (2009)!
beskriver! två! olika! typer! av! observationer;! deltagande! och! strukturerade.! Deltagande!
observationer! beskrivs! av! författarna! som! kvalitativa,! här! kan! observatören! delta! i! vissa!
arbetsmoment! samtidigt! som! frågor! ställs.! Sekaran! (2003)! beskriver! att! observatören! kan! inta!
rollen!som!anställd!för!att!observera!gruppdynamik!samt!få!bättre!förståelse!för!arbetsuppgifterna.!
Strukturerade!observationer!beskrivs!av!Saunders!m.fl.!(2009)!som!systematiska!och!kvantitativa.!
De!kräver!en!högre!grad!av!förberedelser!och!används!ofta!för!att!undersöka!frekvenser!av!ett!visst!
utförande.!Observationerna!kan!utföras!på!plats!eller!med!hjälp!av!kameror!som!filmar!det!som!ska!
observeras.!Sekaran!(2003)!beskriver!att!observatören!då!har!en!mer!passiv!roll!och!samlar!in!data!
utan!att!integreras!i!företagets!system.!

De!observationer!som!utförts! i!denna!studie!är!strukturerade!då! författarna!till!denna!studie! inte!
deltog!i!arbetsmomenten!utan!stod!vid!sidan!och!observerade.!Observationerna!har!utförts!under!
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hela!studiens!gång!då!författarna!vid!behov!observerat!utvalda!områden.!Det!som!observerats!är;!
produktionsprocesser,! transporter,! emballageflöden,! hanteringar,! fyllnadsgrader! och!
emballagenedbrytning.!Dessa!observationer!har!utförts!för!att!erhålla!en!översiktlig!bild!av!nuläget!
som! är! tydligt! förankrad! i! verkligheten! samt! för! att! skapa! underlag! för! beräkning! av!
emballageflödets!kostnader.!!

2.5.2 INTERVJUER%
Intervjuer!kan!genomföras!genom!besök,!via!telefon!eller!elektroniskt!(Sekaran,!2003).!Olsson!och!
Sörensson! (2008)! beskriver! tre! olika! typer! av! intervjuer;! strukturerade,! semiUstrukturerade! och!
ostrukturerade.!Strukturerade!intervjuer!innebär!att!intervjuaren!har!fasta!frågor!som!ställs!i!exakt!
samma!ordning!oberoende!av!vem!som!intervjuas.!Intervjuaren!har!alltså!inte!möjlighet!att!variera!
situationen! mellan! olika! intervjuobjekt.! Intervjuobjekten! måste! ge! sina! svar! efter! fasta!
svarsalternativ! och! har! därmed! lågt! inflytande! på! intervjun.! Författarna! beskriver! vidare! att!
ostrukturerade! intervjuer! innebär! att! intervjuobjektet! kan! tolka! frågorna! fritt! beroende! på!
värderingar,! egenskaper! och! språkkunskaper.! Ostrukturerade! intervjuer! ökar! därmed!
möjligheterna! att! få! intressanta! och! väsentliga! upplysningar! som! skulle! uteblivit! vid! en!
strukturerad! intervju.! Vid! en! semiUstrukturerad! intervju! har! enligt! Saunders! m.fl.! (2009)!
intervjuaren!i!förväg!skrivit!ner!intervjufrågor.!Frågorna!kan!variera!från!intervju!till! intervju!och!
ordningen!för!hur!de!ställs!kan!variera!beroende!på!hur!intervjun!fortlöper.!

I!denna!studie!har!semiUstrukturerade!och!ostrukturerade!intervjuer!genomförts!med!anställda!på!
fallstudieföretaget.!Till!en!början!genomfördes!ostrukturerade! intervjuer!vid!studiebesök!på!olika!
delar!av!företaget,!på!möten!och!övriga!sammankomster.!Syftet!med!dessa!intervjuer!var!att!få!en!
bild!av!verksamheten!och!dess!olika!processer!och!flöden.!Ostrukturerade!intervjuer!genomfördes!
sedan! löpande! under! studiens! gång! när! möjlighet! gavs.! Vidare! genomfördes! semiUstrukturerade!
intervjuer! med! personal! på! företagets! produktionsenheter! och! på! nedbrytningsenheten.!
Respondenter! valdes! ut! ickeUslumpmässigt,! utifrån! sina! kompetensområden! och! roller.!
Respondenterna!fick!därefter!själva!möjligheten!att!ge!förslag!på!andra!respondenter!om!de!ansåg!
dem! mer! kunniga! inom! området.! Innan! intervjuerna! konstruerades! frågeformulär! med!
övergripande! frågor! och! ämnen! att! diskutera! under! intervjuerna,! Bilaga! A! visar! exempel! på!
intervjufrågor!som!använts.!Under! intervjuerna!ställdes!även!spontana! frågor!då!sådana!uppstod.!
Totalt! genomfördes! över! 40! semiUstrukturerade! intervjuer! med! logistikutvecklare,!
förpackningstekniker,!materialplanerare,!transportplanerare,!gruppchef!för!produktion!med!mera,!
på!de!olika!enheterna!i!Södertälje.!Syftet!med!dessa!intervjuer!var!att!skapa!en!bild!över!nuläget!för!
emballageflödet!och!eventuella!möjligheter!för!decentraliserad!nedbrytning.!!

2.5.3 LITTERATURSTUDIE%
Baserat! på! en! studies! frågeställningar! behöver! en! litteraturstudie! genomföras! för! att! skapa!
förståelse! kring! det! område! som! ska! studeras! (Sekaran,! 2003).! Enligt! författaren! kan!
litteraturstudien! inledas! med! att! identifiera! vad! det! finns! för! publicerat! material! inom! ämnet.!
Därefter! kan! relevant! material! sökas! via! tryckta! källor! på! bibliotek,! databaser! och! onlinekällor.!
Vidare! beskriver! Saunders! m.fl.! (2009)! att! källor! för! litteraturinsamling! kan! delas! in! i! tre!
kategorier;!primära,!sekundära!och!tertiära.!Primära!källor!omfattar!bland!annat!rapporter,!eUmail,!
avhandlingar,! företagsrapporter! och! vissa! statliga! publikationer.! Sekundära! källor! omfattas! av!
exempelvis;! journaler,! artiklar,! böcker,! tidningar! och! vissa! statliga! publikationer.! Slutligen!
inkluderar!tertiära!källor!index,!referat,!kataloger,!uppslagsverk!och!ordböcker.!

I!denna!studie!har!en!litteraturstudie!genomförts!för!att!finna!vetenskaplig!information!relevant!för!
studiens! syfte! och! frågeställningar.! Information! har! hämtats! både! från! primära! och! sekundära!
källor.! Företagsrapporter! är! en! primär! källa! som! hämtats! från! fallstudieföretagets! intranät! och!
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hemsida! i! syfte! att! skapa! en! bild! av! företagets! verksamhet! och! flöde! av! emballage.! Artiklar! och!
böcker!har!använts! som!sekundära!källor! i! syfte! att! finna!användbara! teorier!och!modeller! inom!
studiens!område.!Artiklar!har!hämtats!med!hjälp!av!databaserna!Emerald,!ScienceDirect,!Taylor!&!
Francis!och!Wiley!Online!Library!på!Luleå!tekniska!universitet!(LTU)!samt!via!Google!Scholar.!De!
sökord!som!främst!användes!var,!packaging,!logistics,!automotive!industry!och!reusable!packaging.!
De!böcker! som!använts!har! lånats! vid! LTU! samt!Kungliga! tekniska!högskolan! (KTH)! i! Stockholm!
och!Södertälje.!Både!artiklar!och!böcker!har!använts!i!syfte!att!få!en!bättre!inblick!i!och!kunskap!om!
det!studerade!ämnet.!

2.6 TROVÄRDIGHET!
Ejvegård! (2009)! skriver! att! studiens! trovärdighet! och! vetenskapliga! värde! kan! beskrivas! genom!
dess!reliabilitet!och!validitet.!Studiens!reliabilitet!avgörs!av!tillförlitligheten!hos!de!mätinstrument!
som! används! (ibid.)! och! hur! väl! de! ger! konsekventa! resultat! om!mätningen! upprepas! (Saunders!
m.fl.,! 2009).!Med! validitet!menas! att! studien!har!mätt! det! som!den! avsåg!mäta! (Ejvegård,! 2009).!
Vidare!beskriver!Saunders!m.fl.! (2009)!att!validitet!beaktar!om!studiens! resultat!handlar!om!vad!
det!förefaller!handla!om.!Samma!författare!påpekar!att!det!inte!går!att!veta!om!resultatet!kommer!
vara! trovärdigt! utan! att! det! handlar! om! att! minska! risken! för! ett! icke! trovärdigt! resultat.!
Exempelvis! är! studiens! design! avgörande! för! dess! reliabilitet! och! validitet.! Vid! insamling! av!
information!och!data! till! studien!har!ett!antal!olika!metoder!och!källor!använts.!Studien!omfattar!
både! intervjuer,! observationer! och! litteraturstudier.! Då! det! varit! möjligt! har! triangulering,!
användning!av!flera!källor,!tillämpats!genom!att! jämföra!information!från!de!olika!källorna!för!att!
stärka!studiens!reliabilitet.!

Saunders!m.fl.!(2009)!tar!upp!ett!antal!faktorer!som!kan!minska!studiens!reliabilitet.!Den!första!är!
fel!som!beror!på!respondenten,!det!kan!handla!om!att!vald!tidpunkt!för!observation!eller!intervju!
påverkar! resultatet.! Författarna! föreslår! därför! att! en! neutral! tidpunkt! bör! väljas! för! att! höja!
reliabiliteten.!Den!datainsamling!som!genomförts!till!den!här!studien!avsåg!inte!personers!åsikter!
eller! värderingar,! utan! handlade! mestadels! om! insamling! av! konkret! fakta! såsom!
emballagevolymer!och!kostnader.!Det!gör!att!fel!som!beror!av!respondentens!dagsform!minimeras.!
Det!finns!även!en!risk!att!respondenten!är!partisk!och!svarar!eller!uppträder!på!ett!sådant!sätt!som!
den! tror! förväntas.! För! att! stärka! reliabiliteten! har! därför! respondenternas! anonymitet! betonats!
och!bevarats,!en!åtgärd!som!föreslås!av!Saunders!m.fl.!(2009).!Vidare!beskrivs!två!risker!kopplade!
till!observatören,! fel!som!beror!på!observatören!och!att!det!finns!risk!att!observatören!är!partisk.!
För!att!höja!reliabiliteten!i!detta!avseende!har!båda!författarna!till!den!här!studien!medverkat!vid!
alla! intervjuer! och! observationer! som! genomförts.! Saunders! m.fl.! (2009)! förklarar! att! det! kan!
minska! risken! för! partisk! tolkning! av! respondentens! svar.! Inför! varje! intervju! förbereddes! och!
diskuterades!även!vilka!frågor!som!skulle!ställas,!vilket!enligt!Saunders!m.fl.!(2009)!minskar!risken!
för!fel!som!beror!på!observatören.!När!något!under!intervjuerna!var!oklart!ställdes!följdfrågor!för!
att!ytterligare!motverka!risk! för! reducerad!reliabilitet.!En!sammanställning!av! intervjusvaren!har!
även!skickats!till!respektive!respondent!för!granskning!och!godkännande.!!

Saunders!m.fl.!(2009)!beskriver!även!faktorer!som!riskerar!bidra!till!att!studien!inte!mäter!det!den!
avsåg! mäta,! alltså! att! validiteten! sänks.! Validiteten! kan! påverkas! negativt! om! det! område! som!
studeras! berörs! av! ovanliga! händelser! som! skett! i! närtid.! Det! finns! också! en! risk! att! validiteten!
sänks!om!respondenterna!misstänker!att! studiens! resultat!kan!komma!att!påverka!dem!negativt.!
Eftersom!de!svar!som!efterfrågats!vid!intervjuer!i!denna!studie!främst!berör!data!som!finns!lagrad!
motverkar!det!risken!för!sänkt!validitet!i!detta!avseende.!Saunders!m.fl.!(2009)!beskriver!även!att!
de! instruktioner! som! delgivits! en! respondent! innan! en! intervju! eller! observation! kan! påverka!
uppträdandet!och!därmed!minska!validiteten.!För!att!motverka!detta!har!studiens!syfte!klargjorts!i!
samband!med! respektive! intervju.! Ytterligare! ett! hot! mot! validiteten! är! att! det! finns! en! risk! att!
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deltagare!väljer!att!hoppa!av!undersökningen.!Avhopp!är!dock!vanligare!när!personer! följs!under!
en! längre! tid,! vilket! inte! är! fallet! i! denna! studie.!Den! sista! risken! som!presenteras! av! författarna!
berör! händelser! som! sker! under! studiens! gång! som! påverkar! undersökningsområdet.! Inga!
händelser!av!denna!karaktär!har!inträffat!under!studiens!gång.!!

Yin!(2003)!diskuterar!tre!olika!typer!av!validitet;!konstruktionsvaliditet,!intern!validitet!och!extern!
validitet.!Den! interna!validiteten!berör! inte!deskriptiva!eller!explorativa!studier!vilket!gör!att!den!
inte! är! relevant! för! denna! studie.! Konstruktionsvaliditet! handlar! om! att! ta! fram! och! använda!
korrekta!mätmetoder!för!de!koncept!som!studeras.!Yin!(2003)!beskriver!vidare!att!hög!validitet! i!
detta! avseende! kan! uppnås! exempelvis! genom! att! låta! nyckelpersoner! granska! materialet! samt!
genom!att!använda!multipla!beviskällor!vid! insamling!av!data.!De!här!åtgärderna!har!anammats! i!
stor! utsträckning! i! denna! studie,! vid! genomförandet! av! semiUstrukturerade! intervjuer! har! som!
nämnts! ovan! en! sammanställning! av! svaren! skickats! till! respektive! respondent! för! granskning.!
Under! studiens! gång!har! även! experter! inom! logistik! och! emballagehantering!på! Scania! granskat!
delar! av! rapporten!och!konsulterats! för! att! höja! validiteten.!Vidare!har! även!multipla!beviskällor!
använts!vid!datainsamling!i!den!mån!det!varit!möjligt!för!att!höja!validiteten.!Exempelvis!har!indata!
för! transportkostnader! verifierats! av! två! parter.! Den! externa! validiteten! handlar! om! resultatets!
generaliserbarhet! (Yin,! 2003),! i! vilken! mån! resultatet! kan! appliceras! under! andra! förhållanden!
exempelvis!i!en!annan!organisation!(Saunders!m.fl.,!2009).!Saunders!m.fl.!(2009)!menar!att!det!kan!
vara!problematiskt!med!den!externa!validiteten!vid!genomförandet!av!endast!en!fallstudie.!!

2.7 STUDIENS!GENOMFÖRANDE!
Studien!inleddes!med!ostrukturerade!och!semiUstrukturerade!intervjuer!samt!observationer!för!att!
skapa!en!övergripande!bild!av!det!problem!som!avsågs!studeras.!Utifrån!den!insamlade!empirin!och!
litteraturstudier!inom!ämnet!kunde!en!problemdiskussion!föras!som!sedan!mynnade!ut!i!studiens!
syfte.!När!syftet!med!studien!var!klargjort!genomfördes!ytterligare!intervjuer!och!observationer!för!
att! kartlägga! nuläget.! Då! studiens! författare! dagligen! var! på! plats! på! fallstudieföretaget! fanns!
möjligheten! att! kontinuerligt! observera! och! intervjua! berörda! parter! vilket! underlättade!
kartläggning! av! nuläget.! Vid! kartläggningen! gjordes! ett! omfattande! arbete! med! att! identifiera!
flöden! och! transporter! av! emballage! samt! volymer! av! de! olika! emballagetyperna.! Parallellt! med!
kartläggningen! fortsatte!även!den! litteraturstudie!som!påbörjats!vid! inledningen!av!studien,!dock!
gavs! litteraturstudien!störst! tyngd!när!nulägeskartläggningen!allt!mer!övergick! i!analys.!Analysen!
genomfördes!med!den!teoretiska!referensramen!som!stöd!och!mynnade!ut! i!ett! framtida!scenario!
för! decentraliserad! lokalisering! av! emballagenedbrytningen.! På! samma! sätt! som! för! nuläget!
kartlagdes! transporter,! flöden! och! volymer! för! det! framtida! scenariot.! Därefter! genomfördes! en!
jämförelse! mellan! det! framtida! scenariot! och! nuläget! för! att! utvärdera! fördelar! och! nackdelar.!
Utifrån! denna! analys! kunde! ett! resultat! presenteras! och! slutsatser! dras.! Vidare! gavs!
rekommendationer! gällande! lokalisering! av! emballagenedbrytningen.! Rapporten! skrevs! parallellt!
under! studiens! gång,! slutligen! redovisades! examensarbetet! både! hos! Scania! i! Södertälje! och! vid!
Luleå!tekniska!universitet.!!

Utöver! de! aktiviteter! som! presenterats! ovan! har! studiens! författare! deltagit! på! fyra!
seminarietillfällen! vid! Luleå! tekniska! universitet.! Inför! dessa! seminarier! avsattes! tid! till! att! läsa!
igenom! andra! studenters! rapporter! och! opponeringsunderlag! förbereddes.! Under! seminarierna!
genomfördes! opponering!mellan! studenter! och! handledare.! Efter! seminarietillfällena! avsattes! tid!
till! att! korrigera! rapporten! efter! kommentarer! och! synpunkter! från! opponenter! och! handledare.!
Figur!1!ger!en!översiktlig!bild!av!studiens!genomförande.!!
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3 TEORETISK!REFERENSRAM!
I% detta% kapitel% presenteras% de% teorier% som% valts% för% att% ge% ökad% kunskap% och% förståelse% för%
problemområdet.% Den% teoretiska% referensramen% utgörs% av% områdena;% logistik,% emballage,%
returlogistik,% lokaliseringsteori,% transporter,% Lean%produktion%och% lastS% avståndsanalys.%Tillsammans%
med% insamlad% teori% kommer% den% teoretiska% referensramen% ligga% till% grund% för% analys% och%
rekommendationer.%%

3.1 LOGISTIK!
Segerstedt! (2008)! menar! att! ordet! logistik! kan! innebära! olika! saker! för! olika! personer.! För! en!
person! som! inte! är! insatt! i! området! kanske! logistik! endast! är! förknippat! med! transport! eller!
distribution.! Vidare! visar! författaren! på! skillnader! i! definitionen! av! logistik! i! uppslagsverk! och!
ordböcker.! Olika! definitioner! skiljer! sig! ofta! genom! vilken! bredd! som! ges! till! begreppet! logistik.!
Författaren!tillskriver!logistik!en!definition!av!den!mer!omfattande!typen!och!likställer!det!svenska!
ordet! logistik! med! SCM.! Logistik! beskrivs! som! en! strävan! efter! effektivt! flöde! och! ett! samlat!
begrepp!för!aktiviteter!på!både!taktisk,!strategisk!och!operativ!nivå.!Vidare!definierar!Jonsson!och!
Mattsson! (2005)! logistik! som! ”planering,% organisering% och% styrning% av% alla% aktiviteter% i%
materialflödet,% från% råmaterialanskaffning% till% slutlig% konsumtion% och% returflöden% av% framställd%
produkt,%och%som%syftar%till%att%tillfredsställa%kunders%och%övriga%intressenters%behov%och%önskemål…”%
(s.20).!I!definitionen!av!materialflödet!avses!flödet!från!råvara!till!slutlig!förbrukare,!det!involverar!
även! returflöden! av! exempelvis! defekta! produkter,! emballage! och! återvinning! av! förbrukade!
produkter.! Under! de! senaste! åren! har! SCM! använts! mer! frekvent! som! ett! snarlikt! begrepp! till!
logistik.! Syftet! med! SCM! är! att! poängtera! vikten! av! att! integrera! företagets! egna! flöden! med!
försörjningskedjans! övriga! aktörer.! Vidare! har! begreppet! SCM! ett! bredare! perspektiv! då! fler!
aktiviteter! och! processer! såsom! produktutveckling! och! marknadsföring! involveras! utöver!
materialflödena.!

Enligt! Jonsson! och! Mattsson! (2005)! ger! fysisk! hantering,! förflyttning! och! lagring! av! material!
upphov! till! en! rad! kostnader,! ett! logistiksystem! påverkar! därför! ett! flertal! av! företagets!
kostnadsposter.! Vidare! skriver! Aronsson,! Ekdahl! och! Oskarsson! (2003)! att! totalkostnad! är! ett!
viktigt!begrepp!i!logistiksammanhang.!Författarna!pekar!på!vikten!av!att!fånga!upp!alla!kostnader!
som!påverkar!ett!visst!beslut!i!ett!visst!sammanhang.!Detta!för!att!de!flesta!beslut!kommer!medföra!
att!vissa!kostnader!sjunker!medan!andra!stiger!och!att!det!därför!är!viktigt!att!se!till!totalkostnaden!
och!väga!olika!kostnader!mot!varandra.!Vidare!beskriver!författarna!att!vilka!kostnadsposter!som!
ingår! i! totalkostnaden! varierar! från! fall! till! fall! men! de! vanligaste! är! kostnader! för! lagerföring,!
lagerhållning/hantering,!transport!och!administration.!Utöver!dessa!kostnadsposter!finns!ett!stort!
antal! övriga! kostnader! som! i! många! fall! är! viktiga! och! behöver! beaktas.! Exempel! på! övriga!
kostnadsposter! är! informationskostnader,! emballagekostnader,! logistikrelaterade! kostnader! och!
materialkostnader.!!

3.2 EMBALLAGE!!
Jonsson!(2010)!understryker!att!materialflöden!inte!bara!handlar!om!materialet!som!transporteras,!
en! viktig! del! i! detta! flöde! är! det! emballage! som! används! för! att! paketera!materialet.! Emballaget!
behövs! bland! annat! för! att! skydda! materialet! samt! för! att! effektivisera! hantering,! lagring! och!
identifiering.! Ofta! förekommer! flera! nivåer! på! emballaget,! vilket! innebär! att! artiklarna! först!
paketeras! i! mindre! förpackningar! som! sedan! lastas! i! ett! större! emballage! för! att! underlätta!
hanteringen.!Dessa!emballage! ska!motsvara! standardiserade!distributionsenheter!av!det!material!
som!paketerats.!Vidare!beskriver!författaren!att!det!finns!standardiserade!emballage!såsom!pallar!
och! containrar! som!används!av!många! företag,! ett! exempel! är!den! standardiserade!Europapallen!
(EURUpall).!Många!företag!har!dock!valt!att!utveckla!sitt!eget!emballage,!specialanpassat!för!de!egna!
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materialen! och! produkterna.! I! och! med! denna! utveckling! uppstår! ett! behov! av! att! returnera!
emballaget! till! avsändaren! vilket! innebär! att! ett! returflöde! av! emballage! skapas.! Hellström! och!
Johansson! (2010)!nämner!att! vanliga!emballagetyper!är!pallar!och!pallkragar,! Figur!2,! boxar!och!
lock,!Figur!3!samt!rack,!Figur!4.!!

!
FIGUR( 2( –( PALL( OCH( PALLKRAGE( (CPL( CONTAINERPACK( LASTBÄRARSYSTEM( AB,( 2010)( (KLOSTRA( HANDELSTRÄDGÅRD(
AB,(2012)(

!
FIGUR(3(–(BOXAR(OCH(LOCK((HEGA(MATERIALHANTERING(AB,(2012)((ORDERINVEST(AB,(2014)(

!
FIGUR(4(–(RACK((TRILOGIQ,(2011)(

Pålsson,! Finnsgård! och! Wänström! (2012)! menar! att! emballaget! interagerar! med! funktioner! för!
logistik,! tillverkning,! marknadsföring! och! informationssystem! och! därmed! har! en! inverkan! på!
försörjningskedjan! i! stort.! Vilket! emballage! som! används! och! hur! det! är! utformat! kommer! att!
påverka! effektiviteten! för! lagerhållning,! transporter! och! tillverkningsprocesser.!
Logistikkostnaderna! kommer! därmed! till! stor! del! påverkas! av! emballaget.! Författarna! påpekar!
även! vikten! av! att! ta! hänsyn! till! emballagets! inverkan! på! miljömässiga! aspekter.! En! aspekt! är!
fyllnadsgraden! i! transporter! där! emballagets! utformning! till! stor! del! styr! utfallet.! Även! valet! av!
material!har!direkt!inverkan!på!miljön!i!och!med!avfallshantering!och!återvinning.!

Jonsson! (2010)!menar! att! valet! mellan! engångsemballage! och! återanvändbart! emballage! inte! är!
helt!enkelt.!Valet!beror!på!vad!det!är!för!typ!av!produkter!och!hur!flödena!ser!ut,!faktorer!som!bör!
beaktas! är! säsongsvariationer,! transportsträckor! och! cykeltid! för! förpackningsmaterialet.! Enligt!
författaren! är! det! problematiskt! att! upprätthålla! ett! system! som! är! ekonomiskt! försvarbart! för!
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återanvändbart! emballage! när! det! förekommer! stora! säsongsvariationer,! långa! transportsträckor!
samt! långa! cykeltider.! Detta! eftersom! det! återanvändbara! emballaget! binder! mer! kapital! än!
engångsemballage! i! och! med! att! det! oftast! är! dyrare,! större! och! tyngre.! Vid! korta,! snabba! och!
frekventa! leveranser! utan! större! variation! och! när! transportfordonet! kan! packas! med! tomt!
emballage!för!returtransporter!är!däremot!återanvändbart!emballage!fördelaktigt.!Vid!valet!mellan!
engångsemballage! och! återanvändbart! emballage! bör! också! de! miljömässiga! fördelarna! med!
återanvändbart!emballage!vägas! in.! Så! länge!ett! system! för!återanvändbart!emballage! inte!bidrar!
till!stor!negativ!inverkan!på!miljön!genom!extra!returtransporter!och!tvätt!är!det!att!föredra!ur!ett!
miljöperspektiv! då! det! resulterar! i! lägre!materialåtgång! och!minskat! avfall.! Vidare!menar!Twede!
och!Clarke!(2004)!att!återanvändbart!emballage!kan!vara! fördelaktigt! för!hela! försörjningskedjan!
oavsett!vem!som!bär!ansvaret.!Förutom!att!eliminera!kostnader!för!inköp!och!kassering!kan!det!öka!
produktiviteten! för! exempelvis! paketering,! transport! och! orderplock! samt! övrig! hantering! och!
lagring.!

3.3 RETURLOGISTIK!!
Enligt! Christopher! (2011)! står! många! företag! idag! inför! utmaningen! att! designa! slutna!
försörjningskedjor!som!uppnår!en!hög!grad!av!återanvändning!och!återvinning.!Genom!att!arbeta!
med!returlogistik!ges!företag!möjlighet!att!påverka!sina!kostnader!och!koldioxidutsläpp,!författaren!
menar!därför!att!returlogistik!skall!ses!som!en!möjlighet!och!inte!ett!hot.!Twede!och!Clarke!(2004)!
skriver! vidare! att! en! av! de! mest! intressanta! trenderna! inom! logistikområdet! är! den! ökade!
användningen! av! återanvändbart! emballage.! I! USA! är! tillverkningsindustrin! den! största!
användaren! av! återanvändbart! emballage,! speciellt! inom! bilindustrin.! Enligt! Twede! och! Clarke!
(2004)! ses! flera! fördelar! med! att! använda! återanvändbart! emballage! inom! bilindustrin! i! USA.!
Företagen!har!sparat!pengar!då!inköpsU!och!återvinningskostnaderna!minskat!och!en!av!de!största!
fördelarna! är! förbättrad! produktivitet! vid! monteringslinjen.! Detta! för! att! returemballaget! är!
specialtillverkat! för! att! passa! tillverkningen! vid! linjen! vilket! även! har! medfört! att!
monteringsanläggningarna!och!dess!ytor!är!renare!och!snyggare.!Den!amerikanska!bilindustrin!har!
även! identifierat! nackdelar! som! att! kostnaderna! för! drift,! nedbrytning,! tvätt,! sortering,! transport!
med! mera,! kan! bli! höga! om! systemet! inte! styrs! och! sköts! på! rätt! sätt.! Andra! problem! som!
identifierats! i! USA! är! att! bilindustrin! haft! problem! att! kontrollera! emballaget! så! att! rätt! typ! av!
emballage! anlänt! på! rätt! plats! vid! rätt! tid.! Ytterligare! problem! är! att! ineffektiv! tilldelning! och!
spårning!har!medfört!att!ett!ökat!antal!emballage!behövs!för!att!systemet!ska!fungera.!Slutsatserna!
som! dragits! i! den! amerikanska! bilindustrin! är! att! den! bästa! lösningen! är! att! låta! en!
tredjepartslogistiker!kontrollera!emballageflödet.!!!

Vidare! belyser! Yildiz,! Ravi,! och! Fairey! (2010)! ytterligare! ett! problem! som! kan! uppstå! vid!
returtransporter! av! emballage.! Eftersom! det! inom! fordonsindustrin! är! vanligt! att!
returtransporterna!till!leverantörerna!används!för!att!återlämna!emballage!blir!låga!fyllnadsgrader!
ett! vanligt! förekommande! problem.! Returtransporterna! får! en! lägre! fyllnadsgrad! i! och! med! att!
emballaget! ofta! kan! packas! ihop! och! upptar! då! mindre! volym! när! det! är! tömt! på! artiklar.!
Författarna! menar! att! ruttplanering! är! ett! viktigt! verktyg! för! att! hantera! problem! gällande!
fyllnadsgrad! och! på! så! sätt! minska! de! totala! kostnaderna.! Vidare! kan! en! välgenomtänkt!
ruttplanering!leda!till!ytterligare!fördelar!såsom!minskade!lager!och!fler!mjölkrundor!som!innebär!
att!transporter!planeras!som!rundturer!med!ett!eller!flera!stopp.!!

3.3.1 TREDJEPARTSLOGISTIK%%
Enligt! Twede! och! Clarke! (2004)! har! tredjepartslogistikföretag! fått! en! allt! större! roll! inom!
returlogistik! vilket! bland! annat! inkluderar! emballagehantering.! Tredjepartslogistikföretag! som!
arbetar! med! emballagehantering! kan! hantera! tillgångarna! bättre,! minimera! investeringarna! och!
reducera! driftkostnaderna! eftersom! emballagehantering! är! företagets! kärnverksamhet.! Det! finns!
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tre! olika! typer! av! tredjepartslogistikföretag! som! erbjuder! service! av! emballage;! ledande!
logistikföretag,!returemballageföretag!och!uthyrningsföretag.!Många!företag!arbetar!sedan!tidigare!
med! ledande! logistikföretag! som! tar! hand! om! deras! inkommande! gods! och! tycker! därför! det! är!
fördelaktigt!att!använda!dessa!även!för!returemballage.!Returemballageföretag!erbjuder!endast!en!
service! för! tomt! emballage! och! hanterar! därmed! inte! transporter! av! emballage! som! innehåller!
artiklar!till!kund.!!Uthyrningsföretagen!köper!in!emballaget!och!hyr!sedan!ut!det!till!sina!kunder.!!!

3.4 LOKALISERINGSTEORI!
Beslut!gällande! lokalisering!av!anläggningar!beskrivs!av!Ballou!(2004)!som!ett!beslut!av!stor!vikt!
för! försörjningskedjan! i! stort.! Detta! på! grund! av! att! de! lokaliseringsbeslut! som! tas! har! direkt!
inverkan! på! försörjningskedjans! utformning! och! kostnader.! Vidare! kommer! försörjningskedjans!
utformning!påverka!vilka!alternativ!som!finns!för!att!styra!systemet.!Anläggningarna!kan!ha!olika!
funktioner! såsom!produktionsenheter,! lager,! leverantörer,!hamnar!och!servicecenter.!Gemensamt!
för! alla! anläggningar! är! att! de! fungerar! som! nodpunkter! där! varor! passerar! på! sin! väg! genom!
försörjningskedjan.! Ett! typiskt! lokaliseringsbeslut! inkluderar! tre! parametrar;! antal! anläggningar,!
lokalisering!av!dessa!anläggningar!samt!anläggningarnas!storlek.!Det!finns!flera!olika!metoder!för!
att! ta! beslut! gällande! lokalisering,! många! av! dessa! utvecklades! redan! under! jordbruksU! och! det!
tidiga!industrisamhället!men!är!tillämpbara!än!idag.!Gemensamt!för!de!olika!metoderna!är!att!stor!
vikt!läggs!vid!transportkostnader.!En!av!dessa!metoder!utvecklades!av!Alfred!Weber,!Ballou!(2004)!
beskriver!att!Weber!fokuserade!på!råmaterialets!inverkan!på!lokaliseringen.!Webers!teori!grundar!
sig! i! hur! råmaterialet! förändras! genom! produktionsprocessen,! för! vissa! produkter! är! vikten! av!
råmaterialet!som!använts!lägre!eller!högre!än!vikten!för!den!färdiga!produkten.!Enligt!denna!teori!
bör! lokalisering!göras!närmare!råvaran!i!de!fall!där!vikten!för!råvaran!är!högre!än!vikten!för!den!
färdiga!produkten.!På!motsvarande!sätt!bör!alltså,!enligt!Webers!lokaliseringsteori,!en!process!som!
innebär!högre!vikt!på!slutprodukten!än!råvaran!lokaliseras!närmare!marknaden.!Vidare!beskriver!
författaren!att!det!på!senare!tid!har!utvecklats!ytterligare!metoder!för!lokaliseringsbeslut!som!ofta!
är!mer!matematiska!i!sin!karaktär!än!konceptuella!som!de!tidigare!metoderna.!Många!av!dessa!mer!
matematiskt! avancerade! metoder! undersöker! alla! tänkbara! lokaliseringsalternativ! för! ett! givet!
område! och! tar! fram!det! bästa! alternativet.! Det! kallas! kontinuerlig! lokaliseringsmetod,! en! annan!
typ! av! metod! för! lokaliseringsbeslut! är! diskret! lokaliseringsmetod.! Den! diskreta!
lokaliseringsmetoden! innebär! att! lokaliseringsalternativ! väljs! utifrån! ett! antal! alternativ! som!
identifierats! genom!dess! rimlighet.! I! praktiken! är! den! diskreta! lokaliseringsmetoden!mer! vanligt!
förekommande,!framförallt!för!problem!som!berör!lokalisering!av!flera!anläggningar!samtidigt.!!

3.5 TRANSPORTER!
Företag!kan!minska! sina!kostnader!och! fortsätta!vara!konkurrenskraftiga!genom!att! effektivisera!
sina! transportflöden! (Segerstedt,! 2008),! detta! då! transporter! ger! upphov! till! de! största!
logistikkostnaderna!(Bowersox,!Closs!&!Cooper,!2010).!Enligt!Segerstedt!(2008)!och!Bowersox!m.fl.!
(2010)! är! typ! av! produkt,! emballage,! transportlängd,! transportsätt! och! godsvolymer! viktiga!
faktorer!att!beakta!gällande!transporter.!Bowersox!m.fl.!(2010)!beskriver!vidare!att!transporter!har!
en! nyckelroll! inom! returlogistiken! och! att! det! primära! värdet! av! transporter! är! att! gods!
transporteras!genom!försörjningskedjan.!Transportkostnader!inkluderar!kostnader!för!chaufförens!
lön,!fordonsdrift,!kapitalinvesteringar!i!utrustning!och!administration.!!

Enligt!Christopher!(2011)!ökar!den!internationella!handeln!allt!mer!mellan!världens!länder!vilket!
medför!att!produkter!transporteras!längre!sträckor!och!att!antalet!transporter!ökar.!Vidare!skriver!
Bowersox! m.fl.! (2010)! att! transporter! påverkar! vår! miljö! både! direkt! och! indirekt.! Direkt! via!
konsumtion!av!bränsle!och!olja!samt!indirekt!genom!trafikstockningar,!luftföroreningar!och!buller.!
Transporter! av! råmaterial! och! färdiga! produkter! konsumerar! dagligen! en! femtedel! av! världens!
dagskonsumtion!av!olja.!Därmed!finns!både!ekonomiska!och!miljömässiga!fördelar!för!företag!som!
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förbättrar! sin! transportintensitet.! Christopher! (2011)! menar! på! att! företagen! bland! annat! kan!
använda! återanvändbart!material,!minska! densiteten! på! förpackningar,! välja! lokala! leverantörer,!
använda!mer!miljövänliga! fordon,! använda! större! fordon! för! att! sänka! transportintensiteten! per!
enhet! samt! öka! nyttjandegraden! på! transporterna! genom! att! samköra! transporter! för! att! höja!
fyllnadsgraden!och!undvika!att!köra!tomma!transporter.!!!

Vid!planering!av!transporter!är!det!enligt!Segerstedt!(2008)!ofta!flera!platser!som!ska!besökas!för!
lossning!eller!lastning!av!material!och!att!hitta!den!tur!som!minimerar!körsträckan!är!inte!helt!lätt.!
Ruttplanering! kan! användas! för! att! räkna! fram! den! kortaste! rimliga! rutten! som! passerar! alla!
platser,! vilket! kräver! ett! systematiskt! arbete.! I! många! fall! har! transportfordonet! inte! tillräcklig!
kapacitet!för!att!rymma!eller!orka!hela!lasten,!därför!måste!rutten!delas!upp!i!olika!delrutter.!Med!
hjälp! av! matematiska! modeller! är! det! möjligt! att! räkna! ut! hur! många! transporter! som! behövs,!
vilken!sträcka!varje!transport!ska!köra!samt!hur!mycket!last!varje!transport!ska!ta,!för!att!på!bästa!
sätt!optimera!transporterna!med!korta!transportsträckor!och!full!last.!Genom!att!aktivt!arbeta!med!
ruttplanering! och! eftertanke! kan! företag! minska! sina! transportsträckor! vilket! medför!
kostnadsbesparingar! och! kapacitetsökningar! genom! att! samma! last! kan! distribueras! med! färre!
antal!transporter.!!!

Bowersox!m.fl.! (2010)!understryker!vikten!av!att! konsolidera! transporter.!Konsolidering! innebär!
att! flera! mindre! transporter! slås! ihop! till! en! gemensam! transport.! Detta! motiveras! av! att!
transportkostnader! är! direkt! kopplade! till! storleken!på! leveransen!och! transportsträckans! längd.!
Genom! konsolidering! kan! de! totala! kostnaderna!minskas! i! och!med! att! flera!mindre! transporter!
genererar!högre!transportkostnader,!fler!hanteringar!samt!risk!för!överbelastning!vid!en!eventuell!
crossdock.! För! att! kunna! planera! konsolidering! av! transporter! behövs! tillförlitlig! information!
gällande!nuvarande!och!planerade!lagernivåer.!!!

Jonsson! och! Mattsson! (2005)! menar! att! genom! effektivt! nyttjande! och! användande! av!
transportresurser! kan! det! totala! transportbehovet!minskas.! Vidare! skriver! författarna! att!många!
lastbilar!i!dagsläget!körs!med!en!fyllnadsgrad!på!50!procent!vilket!medför!ökad!miljöpåverkan!och!
ökade! kostnader.! För! att! minska! det! totala! transportbehovet! kan! strategier! som! tidsfasta!
leveransdagar,! samdistribution! och! mjölkrundor! användas.! Tidsfasta! leveransdagar! innebär! att!
leveranser! endast! tillåts! vid! fasta! leveransdagar! vilket! förenklar! transportplaneringen.!
Samdistribution! innebär! att! gods! från! olika! avsändare! lastas! på! samma! fordon! vilket!medför! att!
mottagaren!får!leveranser!från!flera!leverantörer!vid!samma!leveranstillfälle.!Mjölkrundor!innebär!
att! leveranser!konsolideras!genom!att!en! lastbil!kör! längs!en! fast! transportslinga!och!hämtar!upp!
mindre!partier!från!flera!uppsamlingsplatser.!Allt!transporteras!sedan!till!en!brytpunkt,!exempelvis!
ett!lager!eller!en!terminal!där!partierna!lastas!om!till!större!laster.!!

3.6 LEAN!PRODUKTION!!
The!Toyota!Production!System!(TPS)!beskrivs!av!Liker!(2009)!som!ett!unikt!arbetssätt!utvecklat!av!
Toyota! för! hur! företag! ska! förhålla! sig! till! produktion.! Idag! benämns! TPS! oftast! som! Lean,! Lean!
produktion!eller! resurssnål!produktion.!Det! första! som!görs!när!TPS! ska! tillämpas! är! att! studera!
tillverkningsprocessen!ur!kundens!perspektiv!och!fråga!sig!vad!kunden!vill!få!ut!av!processen.!Med!
kunden!inkluderas!både!den!interna!kunden!i!de!efterföljande!produktionsstegen!och!den!externa!
slutkunden.! Utifrån! kundens! behov! definieras! sedan! värdet! för! att! vidare! kunna! skilja! på!
processens!värdehöjande!och!icke!värdehöjande!steg.!!!

3.6.1 SLÖSERIER%%
Toyota! har! identifierat! sju! huvudtyper! av! icke! värdehöjande! slöserier! inom! affärsU! eller!
produktionsprocesser,!i!vissa!fall!nämns!även!ett!åttonde!slöseri.!(Liker,!2009;!Segerstedt,!2008)!
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1. Överproduktion! –! Produkter! som! inte! är! beställda! produceras! vilket! skapar! slöserier! då!
överlager!medför!överbemanning!och!onödiga!kostnader!för!transporter!och!lagerhållning.!

2. Väntan% –% Operatörer! står! och! övervakar! en! automatisk! maskin,! väntar! på! verktyg,!
reservdelar!eller!nästa!steg!i!processen!alternativt!har!operatören!inget!att!göra!på!grund!av!
materialbrist,!produktionsförseningar!eller!flaskhalsar!i!bearbetningen.!!!

3. Onödiga%transporter%eller%förflyttningar!–!Långa! förflyttning!av!produkter! i!arbete!samt!att!
flytta!material,!komponenter!eller!bearbetat!gods!in!eller!ut!ur!lager!eller!mellan!processer!
medför!ineffektiva!transporter.!!

4. Överarbetning% eller% felaktig% bearbetning! –! Onödiga! åtgärder! som! vidtas! för! att! bearbeta!
komponenter! och! ineffektiv! bearbetning! på! grund! av! dåliga! verktyg! och! dålig!
produktutformning! vilket! skapar! felaktigheter! och! onödiga! arbetsmoment.! Att! ta! fram!
produkter!av!högre!kvalitet!än!nödvändigt!ses!också!som!ett!slöseri.!!

5. Överlager%–!Onödiga!volymer!av!råvaror,!produkter!i!arbete!eller!färdigt!gods!medför!längre!
genomflödestider,! inkurans,! skadat! gods,! onödiga! transportU! och! lagringskostnader! samt!
förseningar.! Vidare! döljer! överlager! problem! som! dålig! produktionsplanering,! sena!
leveranser!från!leverantörer,!felaktiga!produkter,!stillestånd!och!långa!ställtider.!!

6. Onödiga%arbetsmoment%–!Alla!onödiga!arbetsmoment!som!utförs,!att!leta!efter!saker,!sträcka!
sig! efter! eller! lägga! ifrån! sig! komponenter! och! verktyg!med!mera.! Förflyttning! kan! också!
vara!en!form!av!onödigt!arbetsmoment!och!därmed!ett!slöseri.!!!

7. Defekter% –% Att! producera! defekta! komponenter! innebär! reparationer,! omarbetning,!
skrotning,! ersättningsproduktion! eller! kontroll,! vilket! är! slöseri! med! hantering,! tid! och!
energi.!!

8. Outnyttjad%kreativitet%hos%de%anställda%–!Att!inte!engagera!sig!i!eller!lyssna!på!sina!anställda!
medför!att! tid! förloras!och!att! företaget!går!miste!om! idéer,!kompetens,! förbättringar!och!
tillfällen!att!lära.!!

Enligt! Liker! (2009)! och! Segerstedt! (2008)! ses! överproduktion! som! den! allvarligaste! av! de! åtta!
slöserier!som!beskrivs!ovan,!detta!för!att!överproduktion!orsakar!de!flesta!andra!typer!av!slöseri.!!
De! företag! som! inte! tänker! Lean! har! ofta! svårt! att! se! de! stora!möjligheterna! som! finns!med! att!
minska!slöseri!genom!att!eliminera!eller!minska!de!aktiviteter!som!inte!tillför!värde.!!

3.6.2 THE%TOYOTA%PRODUCTION%SYSTEM%%
Toyota! illustrerade! TPS! som! ett! hus,! ”TPSUhuset”,! se! Figur! 5,! för! att! enklare! lära! ut! TPS! till! sina!
leverantörer!(Liker,!2009).!Valet!att!illustrera!just!ett!hus!kom!ifrån!att!ett!hus!är!starkt!endast!om!
dess!takpelare!och!grund!är!starka!och!en!svag! länk!försvagar!hela!systemet.!Det! finns! flera!olika!
varianter!på!huset!men!de!har!alla!samma!grundprinciper.!

Liker! (2009)! beskriver! att! taket! på! huset! består! av!målsättningen! om! att! ha! bäst! kvalitet,! lägsta!
kostnad!och!kortast!genomflödestid.!De!två!yttre!pelarna!är!JIT!och!jidoka.!JIT!innefattar!att!arbeta!
med! taktUtidplanering,! kontinuerligt! flöde,! dragande! system! och! snabb! omställning.! Jidoka! är! ett!
felförebyggande!arbetssätt!som!används! för!att!synliggöra!problem!och!se! till!att!ett! fel!aldrig! får!
passera!till!nästa!arbetsstation!samt!att!människorna!frigörs!från!maskinerna.!!

! !
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Vidare!skriver!Liker!(2009)!att!i!husets!centrum!finns!människor!och!teamwork!som!symboliserar!
att! det! är! viktigt! att! arbeta! mot! gemensamma! mål! och! att! ha! kunskap! för! att! hantera! olika!
arbetssituationer.!Minskning!av!slöserier!finns!också!i!husets!centrum!och!syftar!till!att!arbeta!med!
problemlösning! och! uppmärksamma! slöserier.! I! husgrunden! finns! stabilitet! och! standardisering!
som! syftar! till! behovet! av! att! standardisera! för! att! få! stabila! och! pålitliga! processer.! Utjämnad!
produktion! gällande! volym!och! variation,! heijunka,! syftar! till! att! hålla! systemet! stabilt! och! lagret!
minimalt.! Varje! del! av! huset! har! betydelse! och! delarna! är! inte! bara! en! uppsättning! verktyg,! det!
viktiga! är! hur! delarna! tillsammans! samverkar! till! en! helhet.!Med! helheten! innebär! att! i! grunden!
stödja! och! uppmuntra! medarbetarna! att! ständigt! förbättra! processerna! som! de! arbetar! i,! vilket!
illustreras!i!husets!centrum.!

3.7 LASTU!OCH!AVSTÅNDSANALYS!!
En!analys!av!last!och!avstånd!kan!enligt!Segerstedt!(2008)!användas!vid!beräkningar!gällande!var!
det!är!bäst!att!lokalisera!exempelvis!ett!lager!eller!en!fabrik.!Med!hjälp!av!analysen!är!det!möjligt!att!
se!vilket!alternativ!som!bör!väljas!med!hänsyn! till!den!volym!som!ska! transporteras!mellan!olika!
punkter.! Första! steget! i! analysen! är! att! definiera! avståndet!mellan! de! olika! punkterna! vilket! kan!
göras! med! hjälp! av! en! avståndsdefinition! som! euklidiskt! avstånd! eller! rätvinkligt! avstånd.!
Euklidiskt! avstånd! innebär! beräkning! med! längden! av! den! räta! linjen! mellan! två! punkter.!
Rätvinkligt!avstånd!innebär!beräkning!med!absolutbelopp!och!det!förutsätts!att!transporten!mellan!
två! punkter! sker! med! en! serie! av! 90Ugradiga! svängar! som! vid! färd! i! en! stads! rätlinjiga! och!
rätvinkliga!rutnät!av!gator.!!

Vid!beräkning!av!det!totala!lastavståndet!multipliceras!den!planerade!volymen!med!avståndet,!
enligt!följande!formel!beskriven!av!Segerstedt!(2008):!!"! = ! !!!!!! !
!" =!totalt!”lastavstånd”,!summerat!över!alla!kombinationer!
!! =!last!(ton,!antal!resor!eller!antal!order!etc.)!som!skall!förflyttas!enligt!kombination!!!
!! =!avståndet!(euklidiskt!eller!rätlinjigt)!som!skall!tillryggaläggas!vid!kombination!!!

Enligt! Segerstedt! (2008)! kan! det! totala! lastavståndet! beräknas! för! flera! olika! alternativ! och! det!
alternativ! som! får! lägst! poäng! är! det! som! har! lägst! totalt! lastavstånd! och! därmed! är! det! bästa!
alternativet.!! !

FIGUR(5(–(TPS(HUSET,(KÄLLA:((SHAROOH,(2012)(INSPIRERAD(AV(LIKER((2009)(
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4 FÖRETAGSPRESENTATION!
Nedan%beskrivs%fallstudieföretaget%Scania.%Kapitlet%inleds%med%en%översiktlig%presentation%av%företaget%
och%dess%verksamhet%följt%av%en%kortare%beskrivning%av%företagets%produkter%och%produktionssystem.%

Scania!är!ett!globalt!företag!som!tillverkar!lastbilar!för!tunga!transporter,!bussar!samt!industriU!och!
marinmotorer.!Företaget!erbjuder!även!produkter!och!tjänster!inom!service!och!finansiering!för!att!
kunna!erbjuda!sina!kunder!kostnadseffektiva!transportlösningar!(Peyron!&!Boman,!2011).!Scania!
har!verksamhet! i!ett!hundratal! länder,! se! ifyllda!områden! i!Figur!6,!och!37!500!anställda!världen!
över.!I!Södertälje!har!Scania!huvudkontor!samt!forskningsU!och!utvecklingsverksamhet,! företagets!
produktionsorter! är! belägna! runt! om! i! Europa! och! Latinamerika,! dessa! illustreras! som! cirklar! i!
Figur!6!nedan!(Scania!AB,!2012).!

!

FIGUR(6(–(SCANIAS(PRODUKTIONSORTER,(ÅTERFÖRSÄLJARE(OCH(VERKSTÄDER((SCANIA(AB,(2012)(

4.1 PRODUKTER!!
Scania!utvecklar,!tillverkar!och!säljer!lastbilar!med!en!totalvikt!över!16!ton.!Lastbilarna!används!av!
kunder! som! är! verksamma! inom! fjärrtrafik! och! distribution,! transporter! inom! skogsU,! byggU,!
råvaruU,! anläggningsU! och! gruvindustrin! samt! samhällstjänster! (Scania! AB,! 2012).! År! 2013!
levererade!Scania!73!611!lastbilar!till!kunder!världen!över!(Scania!CV!AB,!2013).!För!att!möta!sina!
kunders! krav! och! behov! levererar! Scania! lastbilar! optimerade! för! olika! transportuppgifter,! de!
erbjuder! även! uthyrning! av! lastbilar! för! att! öka! kundens! flexibilitet! till! exempel! genom! ökad!
kapacitet!vid!behov.!Figur!7!nedan!visar!ett!exempel!på!en!lastbil!från!Scania!(Scania!AB,!2012).!!

!

FIGUR(7(–(LASTBIL(FRÅN(SCANIA((SCANIA(ARCHIVE,(2013)(

! !
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Scania! tillverkar! även! bussar! för! turistU,! linjeU! och! stadstrafik! och! under! 2013! levererade! Scania!
6853!bussar! (Scania! CV!AB,! 2013).! Förutom!att! tillverka! bussar! deltar! Scania! i! projekt!med! sina!
partners!där!de!tillsammans!utvecklar!produkterna!och!tillhörande!tjänster.!Figur!8!nedan!visar!ett!
exempel!på!en!buss!från!Scania.!(Scania!AB,!2012)!!

!
FIGUR(8(–(BUSS(FRÅN(SCANIA((SCANIA(ARCHIVE,(2011)(

Scania!tillverkar!förutom!lastbilar!och!bussar!även!industriU!och!marinmotorer.!Motorerna!används!
till! generatoraggregat! för! kontinuerlig! drift! eller! som! reservkraft,! entreprenadU! och!
jordbruksmaskiner! samt! för! framdrivning! av! båtar! eller! marina! generatoraggregat! (Scania! AB,!
2012).! Under! 2013! levererade! Scania! 6783!motorer.! Under! de! senaste! åren! har! Scania! ökat! sin!
försäljning! av! motorer,! detta! då! de! erbjuder! motorer! med! bra! miljöegenskaper,! låg!
bränsleförbrukning,!hög!prestanda!och! tillförlitlighet! samt!ett!effektivt! serviceerbjudande! (Scania!
CV!AB,!2013).!Figur!9!nedan!visar!ett!exempel!på!en!V8!motor!från!Scania.!!

!

FIGUR(9(–(V8(MOTOR(FRÅN(SCANIA((SCANIA(ARCHIVE,(2012)(

! !
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4.2 SCANIAS!PRODUKTIONSSYSTEM!
Likt!Toyotas!produktionssystem,!TPS,!är!Scanias!produktionssystem,!SPS,!metodfokuserat!och!styrt!
av!de!värderingar!som!företaget!har.!Det!innebär!att!stort!fokus!har!lagts!på!hur!man!arbetar!och!
hur! det! kan! förbättras.! SPS! utgör! en! gemensam! grund! för! ökad! lönsamhet,! tillväxt! och!
konkurrenskraft!för!Scania.!För!att!visualisera!produktionssystemet!och!ge!en!tydlig!bild!över!hur!
de!olika!delarna!påverkar!varandra!har!Scanias!produktionssystem,!precis!Toyotas,!utformats!som!
ett!hus,!se!Figur!10!nedan.!(Segerstedt,!2008)!(Scania!AB,!2007)!

!

FIGUR(10(–(SCANIAS(PRODUKTIONSSYSTEM,(SPS-HUSET((SCANIA(AB,(2007)(

Grunden! i! produktionssystemet! är! de! tre! värderingarna;! kunden! först,! respekt! för! individen! och!
eliminering! av! slöseri.! Med! dessa! tre! värderingar! ämnar! Scania! bilda! en! helhet! som! avspeglar!
företagets!kultur!där!alla!värderingar!är!lika!viktiga.!SPS!har!fyra!huvudprinciper;!normalläge,!rätt!
från! mig,! förbrukningsstyrd! produktion! samt! ständiga! förbättringar.! Principerna! utgör!
grundläggande!tankar!om!hur!arbetet!ska!läggas!upp,!utifrån!principerna!kan!sedan!metoder!väljas.!
I! mitten! av! SPS! huset! återfinns! Scanias! gemensamma! prioriteringar;! Säkerhet/miljö,! kvalitet,!
leverans! och! ekonomi.! Syftet! är! att! prioriteringarna! ska! tolkas! som! “både! och”,! Scania! ska! alltså!
prioritera!säkerheten/miljön!samtidigt!som!hög!kvalitet!hålls,!leveranser!sker!i!tid!och!kostnaderna!
är! konkurrenskraftiga! och! bidrar! till! företagets! lönsamhet.! Den! numrerade! prioritetsordningen!
används! bara! om! ett! onormalt! läge! uppstår! eller! om! prioriteringarna! hamnar! i! ett!
motsatsförhållande.!(Scania!AB,!2007)!

! !
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5 NULÄGESBESKRIVNING!–!CENTRALISERAD!NEDBRYTNING!
I% detta%kapitel% presenteras%den%kartläggning% som%gjorts%av% emballageflöden%på%Scania.% Först%ges% en%
övergripande% beskrivning% av% flödet% av% emballage% följt% av% nuläget% för% emballagenedbrytningen.%
Därefter% ges% en% beskrivning% av% de% transportfordon% och% det% emballage% som% används.% Slutligen%
presenteras%nulägesbeskrivningen%av%hur%emballage%flödar%från%produktionsenheterna,%logistikcentren%
samt%från%övriga%enheter%till%nedbrytningen.%%

En! översiktlig! karta! över! de! områden! och! byggnader! som! nämns! i! nulägesbeskrivningen! går! att!
finna! i! Bilaga! B.! Vid! nulägeskartläggningen! har! ett! flertal! personer! som! dagligen! arbetar! med!
emballage! och! logistik! intervjuats.! Exempelvis! har! logistikutvecklare,! förpackningstekniker,!
materialplanerare,! transportplanerare! och! transportkoordinatorer! intervjuats,! se! studiens!
litteraturförteckning! i!Kapitel!11.!Vidare!har!observationer!genomförts! i!samband!med!besök!och!
intervjuer! på! de! olika! enheterna! för! att! skapa! en! tillförlitlig! beskrivning! av! nuläget.!
Nulägesbeskrivningen! avser! beskriva! flödet! av! tomt! emballage! med! tillhörande! hanteringar,!
volymer,!transportkostnader!och!lastavstånd.!Lastavståndet,!som!innefattar!volymernas!storlek!och!
avståndet!till!dagens!nedbrytning,!är!enligt!Segerstedt!(2008)!en!viktig!parameter!att!beakta!vid!ett!
lokaliseringsbeslut.!Vidare!skriver!Ballou!(2004)!att!stor!vikt!läggs!vid!transportkostnader!gällande!
beslut!om! lokalisering,!därför!har!även!detta! inkluderats! i! studien.!Antal!hanteringar;! förflyttning!
eller!transport,!som!emballaget!genomgår!påverkas!av!var!en!emballagenedbrytning!är!lokaliserad.!
Enligt! Liker! (2009)! är! onödiga! transporter! eller! förflyttningar! ett! slöseri! som! bör! elimineras.!
Antalet! hanteringar! beräknas! därför! för! att! skapa! ytterligare! förståelse! för! nuläget! samt! för! att!
undersöka!om!förbättringspotential!finns.!

5.1 FLÖDESBESKRIVNING!
Huvudflödet! för! återanvändbart! emballage! innefattar! fem! aktörer;! leverantör,! produktionsenhet,!
nedbrytningsenhet,!pool!(lagringsplats)!och!tvätt,!Figur!11!nedan!ger!en!övergripande!bild!av!detta!
flöde.! Tomt! emballage! lagerhålls! på! poolen,! leverantörerna! beställer! emballage! från! poolen! och!
packar! det! med! artiklar! som! skickas! till! produktionsenheterna.! När! produktionsenheterna! tömt!
emballaget! på! artiklar! skickas! det! till! en! central! nedbrytningsenhet! som! bryter! (demonterar,!
sorterar! och! paketerar)! det! tomma! emballaget! för! att! antingen! skicka! det! vidare! till! tvätt! eller!
direkt! tillbaka! till! pool! för! lagerhållning.! När! emballaget! tvättats! körs! det! till! poolen! för!
lagerhållning!alternativt!direkt!till!leverantör!vid!behov.!!

!

FIGUR(11(–(HUVUDFLÖDET(AV(EMBALLAGE(
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5.2 EMBALLAGE!
Scania!äger!största!delen!av!det!emballage!som!används!för!att!förpacka!artiklar!som!ska!användas!
i!alla!deras!produktionsenheter.!Detta!för!att!försäkra!att!artiklarna!ankommer!skyddade!till!Scania!
samt!för!att!artiklarna!ska!kunna!presenteras!på!ett!bra!sätt!för!montören!på!linjen.!Det!finns!små!
mängder!emballage!som!ägs!av!leverantörerna,!exempelvis!levererar!Bosch!sina!artiklar!till!Scania!i!
sitt!egna!emballage.!Vanligtvis!beställer!dock!leverantörerna!emballage!från!Scania!för!att!förpacka!
och! leverera!sina!artiklar! till!dem.!Emballaget!består! främst!av!trä!och!plast!och!återanvänds!tills!
det!måste!skrotas!eller!av!någon!annan!anledning!bytas!ut.!Vanligt!förekommande!emballagetyper!
är!box!och!pall,!Figur!12,!mellanlägg,!Figur!13,!formgjutet!emballage,!Figur!14,!träpinnar,!Figur!15,!
samt! pallkragar,! Figur! 16.! De! plastboxar! som! används! på! Scania! är! blåa,! gröna! eller! gråa! och!
skillnaden! mellan! dem! är! dess! storlek! och! form.! Det! finns! både! standardemballage! och!
specialemballage.!Standardemballaget!utgörs!av!cirka!90!olika!typer!av!emballage!som!används!av!
flera!produktionsenheter.!Specialemballage!finns!i!cirka!350!varianter!som!vart!och!ett!är!kopplat!
till!en!specifik!produktionsenhet.!För!specialemballaget!är!det!vanligt!med!slutna!loopar!inom!eller!
mellan! produktionsenheter! samt! mellan! produktionsenhet! och! leverantör,! emballage! i! slutna!
loopar!passerar!därmed!inte!nedbrytningen.!Standardemballage!står!för!de!största!volymerna!men!
både!standardU!och!specialemballage!hanteras!på!nedbrytningen.!!!

! !

FIGUR(12(–(BOX(MED(LOCK(OCH(PALL(MED(EN(PALLKRAGE(OCH(LOCK(

!

FIGUR(13(–(MELLANLÄGG(

!

FIGUR(14(–(FORMGJUTET(EMBALLAGE(
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!
FIGUR(15(–(TRÄPINNAR(

!
FIGUR(16(–(PALLKRAGAR(

5.3 EMBALLAGENEDBRYTNING!
Scania! har! i! dagsläget! en! central! nedbrytningsenhet! i! byggnad! 270! där! allt! emballage! som! ska!
återanvändas!bryts!ned.!Det! innebär!att!alla!enheter!som!förbrukar!emballage!skickar!det!till!den!
centrala! nedbrytningsenheten! som! bryter! emballaget.! På! nedbrytningen! arbetar! 67! personer!
uppdelade!på!två!skift,!Tabell!4!visar!vilka!positioner!dessa!personer!har!och!hur!fördelningen!ser!
ut!för!de!två!skiften.!!

TABELL(4(–(BEMANNING(FÖR(NEDBRYTNINGEN(

Position( Skift!1!(antal!personer)! Skift!2!(antal!personer)!
Inlastning! 5! 3!

Långbana! 11! 11!

Truckar!långbana! 3! 3!

Utkörning! 3! 3!

Utlastning! 1! 1!

Storpall! 5! 2!

MHUtorg! 4! 1!

Kablage/returer! 1! 0!

Box! 5! 5!

Totalt( 67(
!

Den!centrala!nedbrytningsverksamheten!upptar! totalt!5650!kvadratmeter,! se!Tabell!5.!Den! totala!
ytan! är! beräknad! utifrån! en! summering! av! ytorna! för! inlastning,! nedbrytning,! storpall! och!
utlastning.! Med! storpall! avses! en! separat! byggnad! som! används! för! att! manuellt! bryta! storpall,!
vilket! är! pallar! större! än! EUpall.! Nedbrytningsverksamheten! betalar! hyra! internt! till! Scania,! yta!
inomhus!kostar!543!kronor!per!kvadratmeter!per!år!och!yta!utomhus!245!kronor!per!kvadratmeter!



!

25!

per!år.!För!dagens!centrala!nedbrytning!har!Scania!ytor!inomhus!för!nedbrytning!och!storpall,!2900!
kvadratmeter,! och! utomhus! för! inlastning! och! utlastning,! 2750! kvadratmeter,! vilket! medför! en!
årshyra!på!2!248!450!kronor,!se!Tabell!6.!

TABELL(5(–(YTOR(FÖR(NULÄGET(

!! Nuläge((m2)(
Inlastning! 2000!
Nedbrytning! 2500!
Storpall! 400!
Utlastning! 750!
Totalt( 5650(
!

TABELL(6(–(HYRA(FÖR(YTOR(NULÄGE(

!! Yta((m2)( Hyra/m2/år( Hyra(per(år(
Inne! 2900! 543!kr! 1!574!700!kr!
Ute! 2750! 245!kr! 673!750!kr!
Totalt((

! !
2(248(450(kr(

!

Scanias!nedbrytningsenhet!arbetar!två!skift,! fem!dagar!per!vecka,!varje!dygn!hanteras!cirka!4500!
pallar! och! 6800! boxar.! Nedbrytningens! största! kunder! är! de! tre! produktionsenheterna;!
slutmontering,!motormontering!och!transmissionsmontering.!De!levererar!cirka!90!procent!av!det!
totala! antalet! emballage! som! inkommer! till! nedbrytningen,! relativt! jämnt! fördelat! från! de! tre!
enheterna.! Allt! emballage! som! frigörs! på! slutmonteringen! inkommer! under! dagtid! eftersom! de!
endast! arbetar! ett! skift,! motormonteringen! och! transmissionsmonteringen! arbetar! två! skift.! Det!
medför!ett!högt!inflöde!av!emballage!under!dagtid!då!allt!emballage!som!frigörs!på!slutmonteringen!
levereras! in! under! detta! tidsspann.! Det! resulterar! i! att! en! buffert! av! emballage! byggs! upp! vid!
inlastningen!till!nedbrytningen,!nedbrytningsenheten!bryter!detta!emballage!under!sitt!kvällsskift.!

Emballaget!transporteras!från!produktionsenheterna!till!nedbrytningen!på!lastbil!och!vagnar,!vilka!
beskrivs! i! kommande! avsnitt.! När! dessa! transportfordon! anländer! till! nedbrytningens!
inlastningsområde! lossas! emballaget! direkt!med! hjälp! av! truckar,! sedan! fortsätter! vagnarna! och!
lastbilarna!sin!rutt.!De!flesta!vagnar!som!kommer!till!nedbrytningen!med!emballage!ska!vidare!till!
logistikcenter! Södertälje! (OLS)! för! att! lastas!med!material! som!ska!ut! till! antingen! slutmontering!
eller! till! transmissionsmontering.! I! den! mån! det! är! möjligt! lastas! emballaget! som! kommer! till!
nedbrytningen!direkt! från! vagnar! och! trailers! till! en! inbana,! i! form! av! en! rullbana! som! förflyttar!
emballaget! in! till! nedbrytningen,! se! Figur! 18.! När! det! inte! är!möjligt! att! lasta! direkt! på! inbanan!
ställs! emballaget! i! en! buffert! utomhus! vid! inlastningen,! bufferten!motsvarar! vanligtvis! en! och! en!
halv! timmes! arbete,! cirka! 500! pallar.! Nedbrytningen! har! tre! inbanor! i! form! av! rullbanor,! två! för!
pallar! och! en! för! boxar.! På! inbanorna! för! pallar! lastas! alla! EU! och! HUpallar! som! är! de! vanligaste!
emballagen!på!Scania,!de!motsvarar!hel!respektive!halv!EURUpall.!De!två!inbanorna!för!pall!går!ihop!
till!en!rullbana!inne!på!nedbrytningen!som!kallas!långbanan,!se!Figur!17!och!Figur!19.!Långbanan!
hanterar! inte! storpall! och! pallar! som! redan! är! färdigpaketerade! med! någon! typ! av! emballage.!
Färdigpaketerade!pallar!är!uppmärkta!av!produktionsenheterna!och!kan!exempelvis!innehålla!olika!
typer!av!emballage!som!används!för!att!skydda!artiklarna.!Dessa!kräver!dock!viss!hantering,!ofta!i!
form! av!märkning! och! bandning.! Nedbrytning! av! storpall! sker!manuellt! i! en! närliggande!mindre!
byggnad.!!!
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!

!

FIGUR(19(–(SLUTET(PÅ(LÅNGBANAN(

När!emballaget!lastats!på!inbanorna!och!kommer!in!till!nedbrytningen!bryts!det!manuellt.!För!pall!
som!kommer!in!på!långbanan!innebär!det!att!lock,!pallflaggor!och!pallkragar!först!avlägsnas!innan!
material! som! finns! inne! i!pallarna!kan! tas!bort!och!sorteras.! I!pallarna! ligger!ofta!emballage! som!
använts! för! att! skydda! artiklarna,! exempelvis! mellanlägg,! Figur! 13,! träpinnar,! Figur! 15,! eller!
formgjutet!emballage,!Figur!14.!Detta!sorteras!och!paketeras!på!nedbrytningsenheten!för!att!kunna!
återanvändas.! Pallbotten! lyfts! sedan! av! långbanan! och! staplas! på! golvet.! Slutligen! bandas!
emballaget!och!körs!på!vagn! till!ett!utlastningsområde.!För!boxar!som!kommer! in!på! inbanan! för!
box! inleds! nedbrytningen!med! att! etiketter! från! boxarna! tas! bort,! vilket! sker!manuellt.! Boxarna!
besiktigas! sedan! manuellt! för! att! sortera! ut! de! boxar! som! ska! tvättas! innan! återanvändning.!
Boxarna! staplas! sedan!på!pall! för! att! bandas!och!köras! till! utlastningen.!Nedbrytningen!har! även!
områden!för!sortering!och!lagring,!dessa!områden!kallas!torg.!Det!finns!ett!torg!för!olika!typer!av!
träpinnar,! ett! för! udda! emballageartiklar! och! ett! för! returmaterial! som! ska! tillbaka! till!
produktionsenheterna.!Efter!att!emballaget!bandats!körs!det!på!vagn!till!utlastningen!där!det!lastas!
på! linkUtrailers,! se! Figur! 21! i! kommande! avsnitt.! Från! nedbrytningen! avgår! 52! transporter!med!
linkUtrailers!per!vecka!till!en!pool!där!emballaget!lagras.!För!emballage!som!ska!tvättas!avgår!totalt!
fem! trailers! per! vecka! till! ett! extern! företag! i! Borlänge,! efter! tvätt! transporteras! även! detta!
emballage!till!pool!eller!leverantör.!!

För!att!utföra!nedbrytning!krävs!utrustning,!förutom!de!rullbanor!som!beskrivits!ovan!behövs!även!
lyftverktyg,! ställage,! bandningsmaskiner,! plastkomprimatorer! samt! komprimator! för! brännbara!
sopor! och! containrar! för! plast,! foam! och! trä.! Dagens! nedbrytningsverksamhet! har! all! utrustning!
som!behövs!men!för!att!kunna!bedriva!verksamheten!effektivt!och!ergonomiskt!är!nyinvesteringar!i!
lyftverktyg!och!bandningsmaskin!planerade.!Kostnader!för!dessa!investeringar!inkluderas!därför!i!
beräkningar!av!inköpskostnader!för!nuläget,!se!Tabell!7.!!

FIGUR(18(–(INBANA( FIGUR(17(–(BÖRJAN(PÅ(LÅNGBANAN(
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TABELL(7(–(INKÖPSKOSTNAD(FÖR(UTRUSTNING(-(NULÄGE(

(
Inköpskostnad((

Inbana!+!långbana!för!pall! 0!kr!
Boxbana! 0!kr!
Lyftverktyg! 487!900!kr!
Ställage! 0!kr!
Bandningsmaskin!automatisk! 1!350!000!kr!
Bandningsmaskin!manuell! 0!kr!
Totalt( 1(837(900(kr(
!

Utrustningen! på! dagens! centrala! nedbrytningsenhet,! både! befintlig! och! planerade! inköp,! har! en!
avskrivningstid! på! fem! år.! Boxbanan! har! använts! i! mer! än! fem! år! och! har! därför! inte! någon!
avskrivningskostnad! i! Tabell! 8! nedan.! Tabellen! summerar! en! avskrivningskostnad! på! 1,1!miljon!
kronor!per!år!för!utrustningen!i!dagens!nedbrytningsverksamhet.!!!

TABELL(8(–(ÅRLIGA(AVSKRIVNINGSKOSTNADER(FÖR(UTRUSTNING(-(NULÄGE(

(
Årlig(avskrivning(

Inbana!+!långbana!för!pall! 760!000!kr!
Boxbana! 0!kr!
Lyftverktyg! 97!580!kr!
Ställage! 13!500!kr!
Bandningsmaskin!automatisk! 270!000!kr!
Bandningsmaskin!manuell! 4!000!kr!
Totalt( 1(145(080(kr(
!

Scania!har!valt!att!hyra!viss!utrustning! istället! för!att!köpa!den,!årskostnaden! för!hyrorna!är!128!
064!kronor!vilket!ses!i!Tabell!9!nedan.!

TABELL(9(–(ÅRLIG(HYRESKOSTNAD(FÖR(UTRUSTNING(-(NULÄGE(

(
Hyra(per(år(

Plastkomprimatorer! 57!984!kr!
Sopkomprimator! 43!080!kr!
Containrar! 27!000!kr!
Totalt( 128(064(kr(
!

! !
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5.4 TRANSPORTFORDON!
På! Scania! används! fem! olika! transportfordon! för! att! transportera! emballage! till! och! från!
nedbrytningen.! Det! första! är! växelskåp,! Figur! 20,! som! är! avställningsbara! på! stödben! och!
dimensionerade!för!18!tons!totalvikt.!Ett!annat!transportfordon!är!linkUtrailer,!Figur!21.!Totalvikten!
för!linkUtrailern!är!35!ton!och!den!klarar!en!lastvikt!på!27,9!ton.!Ytterligare!ett!transportfordon!är!
vanlig! trailer,! Figur! 22.! Denna! trailer! har! en! totalvikt! på! 36! ton! och! max! lastvikt! på! 28,8! ton.!
Ytterligare! transportfordon! som! används! för! att! transportera! emballage! till! nedbrytningen! är!
vagnar! som! dras! av! dragtruckar.! Det! finns! olika! typer! av! vagnar,! de! vagnar! som! tillhör! OLS!
benämns!LCUvagnar,!se!Figur!23,!och!vagnar!som!tillhör!slutmonteringen!benämns!chassiUvagnar,!
se!Figur!24.!Både!LCUvagnar!och!chassiUvagnar!är!normalt!sett!sammankopplade!i!par.!!

!

FIGUR(20(–(VÄXELSKÅP(

!
FIGUR(21(–(LINK-TRAILER(

!

FIGUR(22(–(TRAILER(
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!

FIGUR(23(–(LC-VAGN(

!

FIGUR(24(–(CHASSI-VAGN(

5.5 ÖVRIGA!AKTÖRER!
I!detta!avsnitt!ges!en!kort!beskrivning!av!de!externa!aktörernas!funktion!i!flödet!av!emballage.!

5.5.1 ESLOGISTICS%CONTROL%(ESLC)%
eULogistics! Control! (eULC)! är! ett! företag! som! erbjuder! logistiklösningar.! De! planerar! Scanias!
emballageorders,!med! leveransdatum,! vilken!pool! emballaget! ska!plockas! från! samt!planering! av!
transporter.! eULC! planerar! även! alla! transporter! av! artiklar! från! leverantörer! till! Scania.! De! har!
huvudkontor!i!Tegelen,!Holland!och!arbetar!åt!en!rad!stora!företag!som!Scania,!VOLVO!och!Renault!
med!flera.!!!

5.5.2 POOL%%
Scania!använder!pooler!för!att! lagerhålla!emballage!som!ska!återanvändas.!Den!pool!som!Scania! i!
Södertälje! skickar! sitt! emballage! till! drivs! av! den! externa! parten! Premier! AB! (Premier)! och! är!
lokaliserad! i! Almnäs,! cirka! 12! kilometer! från! Södertälje.! Förutom! lagerhållning! arbetar! poolen! i!
Almnäs!med!returer!från!leverantörer!samt!reparation!och!skrotning!av!emballage.!!

Från! nedbrytningsenheten! på! Scania! körs! dagligen,!måndag! till! torsdag,! elva! transporter! och! på!
fredagar! åtta! transporter! med! emballage! till! poolen.! Dessa! transporter! körs! efter! ett! fast!
tidsschema!med!en!linkUtrailer.!När!emballaget!lastats!av!vid!poolen!och!lastbilarna!ska!tillbaka!till!
nedbrytningen! lastas! cirka! hälften! av! dessa! returtransporter! med! internorders.! Interorders!
uppkommer!när!enheterna!på!Scania!har!behov!av!tomt!emballage.!Det!innebär!att!emballage!som!



!

30!

lagrats!på!poolen!skickas!med!lastbilarna!tillbaka!till!dessa!enheter.!Efter!leverans!av!internorders!
följer! lastbilarna!sitt! tidschema!och!hämtar!på!nytt!upp!emballage!vid!nedbrytningen!och!kör!det!
till!poolen.!!

5.5.3 TVÄTT%
Efter!att!emballaget!brutits!på!nedbrytningen!behöver!en!del!plastemballage!skickas!på!tvätt!innan!
det!går!vidare!till!poolen.!Det!är!framförallt!boxar,!mellanlägg!och!specialemballage!som!tvättas.!Om!
ett! emballage! ska! tvättas! eller! inte! avgörs! genom! okulär! besiktning! av! personalen! på!
nedbrytningen!som!till!sin!hjälp!har!instruktioner!som!ägaren!för!emballaget!tagit!fram.!All!tvätt!av!
emballage!från!Scania!i!Södertälje!sker!i!Borlänge!av!den!externa!parten!Vida!AB!(Vida).!!

5.6 EMBALLAGEFLÖDE!U!PRODUKTIONSENHETERNA!TILL!NEDBRYTNINGEN!
Nedan! ges! en! beskrivning! av! flödet! av! emballage! från! Scanias! fem! produktionsenheter,! en!
översiktlig! presentation! av! produktionsenheterna! ses! i! Tabell! 10.! För! varje! produktionsenhet!
beskrivs!nuläget!följt!av!en!kortare!analys!som!belyser!fördelar!och!nackdelar!med!dagens!centrala!
lokalisering!samt!vilka!möjligheter!som!finns!för!decentraliserad!nedbrytning.!Med!decentraliserad!
nedbrytning!menas!lokal!nedbrytning!på!mer!än!en!enhet,!nedbrytning!sker!då!i!direkt!anslutning!
till! produktionen! istället! för! att! transporteras! till! en! central! nedbrytningsenhet.! Från! de!
decentraliserade!nedbrytningsenheterna!skickas!emballaget!sedan!direkt!till!tvätt!eller!pool.!!

TABELL(10(–(SCANIAS(PRODUKTIONSENHETER(

Produktionsenheter( Beteckning( Verksamhet((
( ( (
Transmissionsartiklar! DX! Bearbetningsverkstad.!Slutprodukter:!

konväxlar!och!växellådskomponenter.!
! ! !
Transmissionsmontering! DT! Monteringsverkstad.!Slutprodukter:!axlar,!

växellådor!och!centralväxel.!
! ! !
Motorartiklar! DM! Bearbetningsverkstad.!Slutprodukter:!

kamaxlar,!vevaxlar,!cylinderblock!och!
balansaxlar.!

! ! !
Motormontering! DE! Monteringsverkstad.!Slutprodukter:!5U!6U!och!

8Ucylindriga!motorer.!
! ! !
Slutmontering! MS! Monteringsverkstad.!Slutprodukter:!lastbilar!

och!busschassier.!
!

5.6.1 TRANSMISSIONSARTIKLAR%–%DX%
Produktionsenheten! för! transmissionsartiklar! (DX),! i! byggnad! 062,! 075! och! 081,! tillverkar!
konväxlar! och! växellådskomponenter! som! levereras! till! transmissionsmonteringen! (DT)! i!
Södertälje!samt!till!Scanias!europeiska!produktion!av!transmissionskomponenter!(Scania!AB!U!DX,!
2014).! I! Södertälje! anländer!artiklar! från! leverantörer! till! godsmottagningen!på!DX!och! lossas!på!
avsedda!platser.!Efterhand!körs!godset!in!till!avsedda!lagerplatser!på!DX!och!därefter!körs!det!ut!till!
linjen! efter! behov.! Efter! att! DX! producerat! konväxlarna! och! de! olika! växellådskomponenterna!
skickas!dessa!vidare!till!DT.!DT!vill!få!in!mindre!satsstorlekar!än!de!som!leverantörerna!har!skickat!
till!DX,!därför!plockas!artiklarna!om!till!halvpallar!efter!att!de!har!bearbetats!på!DX.!För!att!kunna!
göra! omplock! krävs! emballage,! DX! har! därför! ett! lager! utomhus! där! halvpallar! och! mellanlägg!
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lagras.!Detta!emballage!beställer!DX!via!eULC!som!ser!till!att!emballage!skickas!med!returflödet!från!
pool.!!!

Eftersom! DX! efter! utförd! bearbetning! skickar! alla! artiklar! vidare! till! DT! eller! andra!
produktionsenheter!i!världen!resulterar!det!i!att!endast!små!mängder!emballage!frigörs!och!skickas!
till!nedbrytningen.!Det!emballage!som!frigörs!kommer!främst!från!emballageväxlingen!där!artiklar!
packas!om!från!helpallar!till!halvpallar!efter!att!de!bearbetats.!Emballage!som!frigörs! lastas!på!en!
trailer!bakom!byggnad!067!och!det!är!främst!helpall!med!pallkragar,!mellanlägg!och!boxar.!Denna!
trailer!körs!till!nedbrytningen!för!tömning!två!gånger!per!dygn!och!har!då!en!fyllnadsgrad!mellan!
50! och! 100! procent.! Emballage! som! frigörs! på! bearbetningen! i! byggnad! 075! samlastas! med!
emballage!som!frigörs!från!DT:s!centralväxelmontering!som!är!i!samma!byggnad.!Detta!emballage!
lastas!på!en!LCUvagn!som!körs!till!nedbrytningen.!På!DX!finns!även!en!trailer!vid!ena!kortsidan!av!
byggnad! 062,! denna! ställs! på! plats! fredag! kväll! och! hämtas! måndag! morgon! för! att! köras! till!
nedbrytningen!och!har!då!en!fyllnadsgrad!på!cirka!75!procent.!Trailern!används!alltså!endast!under!
helger!för!att!täcka!upp!för!emballaget!som!frigörs!till!trailern!vid!byggnad!067!som!blir!full!under!
helgskift! samt! för! att! täcka! upp! för! LCUvagnarna! som! inte! körs! under! helgerna.! På! DX! sker! viss!
nedbrytning!då!mellanlägg! sorteras! i! olika!pallar!och!märks! för! att! kunna! skickas!direkt! till! pool!
utan!att!behöva!brytas.!Boxar!sorteras! i!olika!pallar!men! inga!etiketter! tas!bort!och!därför!måste!
dessa!brytas!på!nedbrytningen.!!

På!DX! finns! en! sluten! loop! av! emballage! som!återanvänds!utan! att! passera!nedbrytningen.!Detta!
emballage! kommer! från! produktionen! för! huvudaxel! och! sidoaxel! (HASA).! På! HASA! rensar!
monteringspersonalen!alla!pallar! från!mellanlägg!och!annat!emballage! för!att!de!vill!ha!en!sluten!
loop!inom!DX!och!inte!behöva!skicka!detta!emballage!via!nedbrytningen.!!

Figur! 25! nedan! illustrerar! utflödet! av! emballage! från! DX! till! nedbrytningen,! placering! och!
utformning! av! byggnader! och! flöden! i! denna! och! kommande! figurer! i! rapporten! syftar! till! att!
återspegla!nuläget!på!Scania!i!Södertälje.!De!streckade!pilarna!visar!utlastning!med!truck!till!trailer!
och!LCUvagn,!heldragna!pilar!innebär!lastbilstransport!och!vagntransport!till!nedbrytningen.!I!Figur!
25!visualiseras!även!det!utflöde!som!uppstår!vid!helgskift!då!en!extra!trailer!ställs!upp!vid!byggnad!
062.!!

!

FIGUR(25(–(EMBALLAGEFLÖDE(FRÅN(DX(TILL(NEDBRYTNINGEN(

! (
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Analys(av(emballageflöden(-(DX(((
På! DX! uppstår! endast! små! volymer! av! tomt! emballage! i! förhållande! till! de! andra!
produktionsenheterna!på!Scania.!Totalt!går!elva!trailertransporter!och!80!transporter!med!LCUvagn!
per!vecka!från!DX!till!nedbrytningen,!se!Tabell!11.!Anledningen!till!de!små!volymerna!av!emballage!
är!att!DX!skickar!vidare!sina!artiklar!i!Scanias!emballage!till!andra!produktionsenheter!samt!att!de!
arbetar! med! slutna! loopar.! Genom! att! använda! slutna! loopar! behöver! emballaget! inte! skickas!
obrutet!till!nedbrytningen!för!att!brytas!och!sedan!skickas!vidare!till!pool!för!lagring!och!därefter!
skickas!tillbaka!till!DX!då!en!order!är!lagd.!De!slutna!looparna!bidrar!på!så!sätt!till!ett!minskat!antal!
transporter! av! emballage.! Eftersom! DX! hanterar! små! mängder! av! emballage! och! i! dagsläget!
sorterar!mellanlägg!och!boxar!medför!det!att!en!decentraliserad!nedbrytning!med!brytning!på!DX!
är!möjlig!utan!att!allt!för!stora!förändringar!och!resurser!krävs.!Genom!att!bryta!på!DX!istället!för!
att! skicka! emballaget! till! nedbrytningen! skulle! antalet! transporter! minska.! Detta! eftersom! att!
emballaget!skulle!brytas!på!plats!och!lastas!brutet!och!färdigförpackat!på!trailer!för!att!köras!direkt!
till!pool.!Fördelarna!blir!då!att! transporterna!med!emballage!mellan!DX!och!nedbrytningen!skulle!
försvinna.! Däremot! skulle! det! behöva! gå! några! transporter! per! vecka! med! brutet! och!
färdigförpackat! material! från! DX! till! poolen.! Men! detta! innebär! inte! en! ökning! av! totala! antalet!
transporter! eftersom! det! i! dagsläget! går! transporter! från! nedbrytningen! till! poolen.! Yildiz! m.fl.!
(2010)! påpekar! vikten! av! höga! fyllnadsgrader! för! att! minska! de! totala! kostnaderna! för!
transporterna.! Vid! en! eventuell! framtida! decentraliserad! nedbrytning! är! det! därför! viktigt! att!
transporter! med! emballage! från! DX! till! poolen! är! fulla.! Detta! kan! lösas! genom! att! köra!
transporterna! efter! avrop,! när! de! är! fulla,!men! det! får! konsekvenser! för! poolen! som!då! inte! kan!
schemalägga!när! transporterna! ska! anlända.! En! lösning! kan! vara! att! köra! transporterna! efter! ett!
förbestämt!schema!och!om!DX!inte!lyckas!fylla!transporterna!kan!någon!form!av!mjölkrunda!vara!
möjlig,! där! tomt! emballage! hämtas! upp! från! flera! platser! på! Scania! och! samkörs! till! poolen.!
Bowersox! m.fl.! (2010)! samt! Yildiz! m.fl.! (2010)! förespråkar! vikten! av! ruttplanering! och!
konsolidering! av! transporter! genom! exempelvis! mjölkrundor! för! att! minska! totalkostnaderna.!
Bowersox!m.fl.! (2010)!påpekar!dock!att!det!krävs! tillförlitlig! information!gällande! lagernivåer! för!
att! kunna! planera! konsoliderade! transporter.! I! detta! avseende! kan! det! tolkas! som! att! det! krävs!
information!angående!hur!mycket!emballage! som! frigörs!vid! respektive!produktionsenhet.! Sådan!
information!behövs!för!att!kunna!planera!en!mjölkrunda!som!samkör!transporterna!på!en!lämplig!
tidpunkt!anpassat!till! lagernivåer!vid!de!decentraliserade!nedbrytningsenheterna.!Decentraliserad!
nedbrytning! som! sker! lokalt! på! DX! kan! även! innebära! att! yta! måste! frigöras! för! nedbrytning,!
personal!behöver!tillsättas!och!att!utrustning!behöver!införskaffas!för!att!utföra!nedbrytningen.!!

Emballage! från!DX!genomgår! fem!till! sex!hanteringar! från!att!det!plockas!på!monteringslinjen!till!
dess!att!det! lastas!på!någon!av! inbanorna!vid!nedbrytningen,! se!Tabell!11.! Information!kring!hur!
antalet!hanteringar!beräknats!utifrån!de!steg!som!emballaget!passerar!finns!att!läsa!i!Bilaga!C.!Varje!
transport!eller!förflyttning!där!emballaget!lyfts!och!sedan!ställs!ned!räknas!som!en!hantering,!när!
emballaget! lyfts!på!nytt!och!ställs!ned!någon!annanstans!räknas!det!som!ytterligare!en!hantering.!
Det!beräknade!antalet!hanteringar!inkluderar!inte!själva!nedbrytningsprocessen!utan!endast!fram!
tills!att!emballaget!lastats!upp!på!någon!av!inbanorna!vid!nedbrytningen.!Alla!hanteringar!i!denna!
studie!har!beräknats!på!samma!sätt!utifrån!beskrivningen!ovan.!För!att!minska!antalet!hanteringar!
kan!det!vara!värt!att!se!över!lokaliseringsalternativ!för!emballagenedbrytningen!för!att!utreda!om!
det!finns!en!effektivare!lösning.!Till!exempel!skulle!en!decentraliserad!nedbrytning!minska!antalet!
hanteringar! då! det! medför! att! emballaget! kan! köras! direkt! till! nedbrytningen! på! DX! utan! flera!
mellanhanteringar!och!förflyttningar.!Enligt!Liker!(2009)!är!onödiga!förflyttningar!ett!slöseri!som!
inte!skapar!värde!för!kunden.!Med!decentraliserad!nedbrytning!bör!detta!slöseri!kunna!minimeras!
då!det!innebär!att!det!krävs!färre!hanteringar!för!att!transportera!emballaget!till!den!plats!där!det!
ska!brytas.!!
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TABELL(11(–(SAMMANSTÄLLNING(AV(FLÖDEN(FRÅN(DX(TILL(NEDBRYTNINGEN(

Flöde( Antal(
transporter(

Transportfordon( Fyllnadsgrad*( Antal(
hanteringar(

Byggnad!067!!!Nedbrytningen! 2!gånger!per!
dygn!

Trailer! 50U100%! 5!

Byggnad!062!!!Nedbrytningen! 1!gång!per!
vecka!

Trailer! 75%! 5!

Byggnad!075!!!Nedbrytningen! 16!gånger!per!
dygn!

LCUvagn!
(centralväxel)!

0U100%! 6!

*Fyllnadsgraden!är!uppskattad!av!hur!det!ser!ut!utifrån,!den!tar!inte!hänsyn!till!tomrum!i!emballaget.!

5.6.2 TRANSMISSIONSMONTERING%–%DT%%
På!DT!sker!montering!av!axlar,!växellådor!och!centralväxlar.! I!dagsläget! finns!montering!av!axlar!
och! växellådor! i! byggnad! 210! och! montering! av! centralväxlar! i! byggnad! 075.! När! det! gäller!
emballage!har!DT!ett!antal!slutna! loopar! för!återanvändning!av!emballage!med!sina! leverantörer,!
vilket! innebär!att!allt!emballage! inte!skickas!till!nedbrytningen.!Vidare!utför!DT!viss!nedbrytning,!
de!har! sex!olika!emballagetyper! som!skickas!uppmärkta!och! färdigpaketerade! till!nedbrytningen,!
bland! annat! tappskydd! och! stålrack.! DT! sorterar! till! viss! del! även! boxar,! genom! att! sortera! dem!
efter! typ! och! storlek.!Dessa!måste! dock! genomgå!nedbrytningsprocessen! för! att! ta! bort! etiketter!
och!besiktigas!gällande!beslut!om!tvätt.!Allt!annat!emballage!skickas!obrutet!till!nedbrytningen.!Det!
emballage!som!skickas!till!nedbrytningen!transporteras!med!LCUvagnar!eller!trailer!från!ett!avU!och!
pålastningsområde! under! skärmtak! utanför! byggnad! 210! eller! med! LCUvagn! från! byggnad! 075.!
Trailern!används!i!första!hand!till!skrymmande!emballage!som!kommer!från!axelmonteringen.!Från!
axelmonteringen! körs! emballage! ut! med! truckar! och! ställs! på! en! avlastningsyta! utanför!
produktionen!under!skärmtaket.!Emballaget!lastas!sedan!på!den!trailer!som!finns!stående!utanför!
byggnad!210.!Trailern! avgår! två! gånger!per! dag! till! nedbrytningen.! En!del! av!det! emballage! som!
körs! ut! från! axelmonteringen! lastas! på! en! av! de! två! LCUvagnarna! istället! för! på! trailern,! detta!
eftersom!skrymmande!emballage!prioriteras!på!trailern.!Från!växellådsmonteringen!transporteras!
emballaget!med!LCUvagn!till!nedbrytningen.!Emballaget!körs!med!truck!från!monteringslinjen!och!
lastas! på! en! intern! DTUvagn! som! sedan! körs! ut! till! lastningsområdet! under! skärmtaket,! därefter!
lastas!emballaget!över!på!en!LCUvagn.!Från!centralväxelmonteringen!används!också!en!LCUvagn!för!
att!skicka!emballage!till!nedbrytningen.!!

Totalt!existerar!tre!flöden!av!emballage!med!LCUvagn!och!ett!flöde!som!går!på!trailer,!se!Figur!26.!
Alla!LCUvagnar! som!används! för!att! skicka!emballage! till!nedbrytningen!avgår!på!bestämda! tider.!
Avgångstiderna!styrs!av!produktionstakten!eftersom!LCUvagnarnas!primära!uppgift!är!att!förse!DT!
med!material!från!OLS.!När!en!LCUvagn!avgår!med!emballage!lämnas!en!tom!vagn!som!på!nytt!kan!
fyllas! med! emballage.! LCUvagnen! som! förser! axelmonteringen! avgår! var! 15:e! minut! till!
nedbrytningen,!denna!vagn!kör!även!extra!turer!för!att!leverera!stödbalkar!till!DT,!vilket!innebär!att!
emballage!hämtas!i!snitt!41!gånger!per!dag.!Den!vagn!som!tillhör!växellådsmonteringen!avgår!var!
30:e!minut,! i! snitt! 18! turer!med!emballage!per!dag.! Från!monteringen! för! centralväxel! avgår!LCU
vagnen!med!emballage!var!40:e!minut,!i!snitt!16!turer!per!dag.!Figur!26!nedan!illustrerar!flödet!av!
emballage!från!DT!till!nedbrytningen.!De!streckade!pilarna!innebär!att!emballaget!körs!med!truck!
ut!till!respektive!transportfordon,!LCUvagn!och!trailer,!som!kör!emballaget!till!nedbrytningen.!!
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FIGUR(26(–(EMBALLAGEFLÖDE(FRÅN(DT(TILL(NEDBRYTNINGEN(

Analys(av(emballageflöden(–(DT((
På! DT! frigörs! relativt! stora! mängder! emballage! som! skickas! till! nedbrytningen,! se! Tabell! 12! på!
nästkommande! sida,! totalt! tio! trailertransporter! och! 75! transporter! med! LCUvagnar! per! vecka.!
Fyllnadsgraden!för!transporterna!med!LCUvagnar!är!väldigt!varierad!då!dessa!vagnar!körs!efter!ett!
förbestämt!schema,!anpassat!efter!produktionen!på!DT.!Istället!för!att!köra!tomma!returtransporter!
med! LCUvagn! från! DT! tillbaka! till! OLS! tas! emballage!med! och! lastas! av! på! nedbrytningen! innan!
vagnarna! lastas! med! nytt! material! på! OLS.! Emballaget! transporteras! alltså! ”gratis”! till!
nedbrytningen! då! vagnarna! oavsett! måste! köras! tillbaka! för! att! fyllas! med! nya! artiklar.! Enligt!
Christopher!(2011)!kan!företag!påverka!sina!kostnader!och!koldioxidutsläpp!genom!att!arbeta!med!
returlogistik,! det! kan!därför! ses! som!en! effektiv! lösning! för! Scania! att! ta!med! tomt! emballage!på!
vagnarna!och!därmed! inte!köra! tomma!returtransporter.!Eftersom!emballage! tas!med! tillbaka!på!
vagnarna!måste! ett! stopp! göras! för! avlastning! av! emballage! vid! nedbrytningen.! Detta! stopp! har!
dock! liten! påverkan! på! den! totala! tiden! för! körningarna! eftersom! LCUvagnarna! ändå! passerar!
nedbrytningen! på! väg! tillbaka! till! OLS.! Vid! beslut! om! att! ha! en! decentraliserad! nedbrytning! och!
bryta! emballaget! på! DT! istället! för! att! skicka! emballaget! obrutet! till! nedbrytningen! skulle! det!
innebära!att!LCUvagnarna!körs!tomma!från!DT!till!OLS.!Samtidigt!skulle!nedbrytning!på!DT!innebär!
att!tio!trailertransporter!per!vecka!till!nedbrytningen!kan!elimineras.!Decentraliserad!nedbrytning!
kan! däremot! innebära! att! yta!måste! frigöras! för! nedbrytning,! personal! behöver! tillsättas! och! att!
utrustning!behöver!införskaffas!för!att!utföra!nedbrytningen.!!

På! DT! utförs! viss! nedbrytning! där! sex! olika! emballagetyper! bryts! och! skickas! paketerade! och!
uppmärkta!till!nedbrytningen!för!att!endast!passera!och!sedan!lastas!på!trailer!och!köras!till!poolen.!
DT!utför!även!viss!sortering!av!boxar!där!de!skiljer!på!gröna!och!blåa!boxar.!Det!kan!diskuteras!om!
det! är! effektivt! att! DT! utför! denna! nedbrytning! och! sortering! då! emballaget! ändå! skickas! till!
nedbrytningen,! kanske! hade! det! totalt! sett! varit! mindre! resurskrävande! att! skicka! emballaget!
obrutet.! Att! DT! utför! nedbrytning! som! inte! efterfrågas! av! kunden,! nedbrytningsenheten,! strider!
mot!principerna!för!Lean!(Liker,!2009)!och!är!därmed!inte!i!linje!med!Scanias!produktionssystem.!
Ett! exempel! på! slöseri! i! form! av! överarbetning! är! att! boxar! sorteras! på! DT! men! ändå! måste!
genomgå! nedbrytningens! processer.! När! boxarna! anländer! till! nedbrytningen! lastas! de! upp! på!
inbanan! för!box!där! etiketter! tas!bort,! boxar! sorteras! för! tvätt! samt! efter! storlek!och! färg! för! att!
packas! rätt! och! bandas! innan!de! körs! till! utlastningen.!Det! är! ingen! fördel! för! nedbrytningen! att!
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boxarna! anländer! sorterade! eftersom! att! alla! boxar! ändå! lastas! upp! på! inbanan! och! genomgår!
samma! process.! En! fördel! är! däremot! att! boxarna! tar! mindre! plats! i! transporterna! från! DT! till!
nedbrytningen!då!de!är!sorterade.!Dock!kan!denna!transport!i!sig!ses!som!ett!slöseri!då!den!innebär!
långa!och!frekventa!förflyttningar!av!produkter!i!arbete!vilket!enligt!Liker!(2009)!är!ett!slöseri!som!
bör!elimineras.!!

Det! emballage! som! ställs! på! trailern!utanför!byggnad!210!genomgår! sex!hanteringar! från! att! det!
plockas! på! monteringslinjen! till! dess! att! det! lastas! på! någon! av! inbanorna! vid! nedbrytningen.!
Emballage!från!monteringen!för!axlar!och!växellåda!genomgår!fem!hanteringar!då!emballage!från!
båda! dessa! flöden! lastas! på! interna! DTUvagnar! som! körs! ut! för! sedan! lastas! om! direkt! på! LCU
vagnarna! som! kör! till! nedbrytningen.! Pall! och! box! som! frigörs! vid!monteringen! för! centralväxel!
genomgår!fem!respektive!åtta!hanteringar!innan!de!kommer!till!nedbrytningsenheten.!Enligt!Liker!
(2009)!är!hanteringar!ett!slöseri!som!inte!tillför!värde,! för!att!minska!antalet!hanteringar!kan!det!
vara!värt!att!se!över!lokaliseringsalternativ!för!emballagenedbrytningen!för!att!utreda!om!det!finns!
en! effektivare! lösning.! Exempelvis! skulle! en! decentraliserad! nedbrytning! kunna! minska! antalet!
hanteringar! då! det! medför! att! emballaget! kan! köras! direkt! till! nedbrytningen! på! DT! utan! flera!
mellanhanteringar!och!förflyttningar!där!emballaget!bland!annat!körs!ut!utomhus!och!ställs!i!olika!
buffertar.!!

TABELL(12(–(SAMMANSTÄLLNING(AV(EMBALLAGEFLÖDEN(FRÅN(DT(TILL(NEDBRYTNINGEN(

Flöde! Antal(
transporter!

Transportfordon! Fyllnadsgrad*! Antal(
hanteringar!

Byggnad!210!!!Nedbrytningen! 2!gånger!per!
dygn!

Trailer! 100%! 6!

Byggnad!210!!!Nedbrytningen! 41!gånger!per!
dygn!

LCUvagn!(axlar)! 0U100%! 5!

Byggnad!210!!!Nedbrytningen! 18!gånger!per!
dygn!

LCUvagn!
(växellåda)!

0U100%! 5!

Byggnad!075!!!Nedbrytningen! 16!gånger!per!
dygn!

LCUvagn!
(centralväxel)!

0U100%! 5!(pall)!&!8!(box)!

*Fyllnadsgraden!är!uppskattad!av!hur!det!ser!ut!utifrån,!den!tar!inte!hänsyn!till!tomrum!i!emballaget.!

5.6.3 MOTORARTIKLAR%–%DM%%
DM! är! en! bearbetningsenhet! som! bearbetar! motorkomponenter! såsom! kamaxlar,! vevaxlar,!
cylinderblock! och! balansaxlar,! dessa! artiklar! levereras! sedan! till! DE! för! montering.! DM! har!
verksamhet!i!byggnaderna!001!U!003!(DM0)!samt!i!byggnad!177!U!184!(DM1).!DM!arbetar!mycket!
med!att!återanvända!sitt!emballage!i!slutna!loopar!inom!den!egna!produktionsenheten.!Det!innebär!
att!det!endast!blir!en!liten!volym!emballage!som!skickas!vidare!till!nedbrytningen.!Vid!DM0!finns!en!
trailer!uppställd!för!lastning!av!emballage,!denna!avgår!till!nedbrytningen!fyra!gånger!i!veckan.!Vid!
DM1! används! istället! ett! växelskåp! som! körs! till! nedbrytningen! för! tömning! två! till! tre! gånger! i!
veckan.! Fyllnadsgraden! på! transporterna!med! emballage! till! nedbrytningen! är! god! då! DM! själva!
ringer!efter!transport!när!fyllnadsgraden!uppskattats!till!80!procent.!Figur!27!illustrerar!flödet!av!
emballage!från!DM0!och!DM1!till!nedbrytningen,!streckade!pilar!visar!lastning!med!truck!från!DM0!
och! DM1! till! trailer! respektive! växelskåp,! heldragen! pil! illustrerar! lastbilstransport! till!
nedbrytningen.!!

Inne! på!DM0! finns! ett! område! för! ingående!material,! det! är! även! här! det! emballage! som! ska! till!
nedbrytningen! frigörs.! I! princip! går! alla! halvpallar! samt! en! del! boxar! till! nedbrytningen.! DM0!
använder! tåg! för! att! förse! linjen! med! material,! dessa! kan! ta! tomma! boxar! med! sig! tillbaka! till!
området!för!ingående!material,!i!övrigt!används!truckar!för!att!hantera!emballage.!DM0!bryter!inget!
emballage!som!ska!till!nedbrytningen,!dock!skickar!de!färdigpaketerade!och!bandade!EUpallar!med!
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långa! träpinnar! till! nedbrytningen.! Trots! att! DM! arbetar! mycket! med! återanvändning! i! slutna!
loopar!för!sitt!emballage!måste!de!tillföra!en!del!emballage.!Detta!beror!främst!på!att!gjuteriet,!som!
också!tillhör!DM,!inte!kan!få!in!sitt!råmaterial!i!samma!emballage!som!ska!används!för!att!förflytta!
produkterna!från!gjuteriet!till!andra!delar!på!DM.!För!att!ha!tillgång!till!det!emballage!som!behövs!
gör!DM!dagliga!beställningar!via!eULC!på!små!volymer!emballage!som!sedan!levereras!från!poolen.!!

När!det!gäller!DM1!är!det! främst!en!artikel! som!skapar!emballagevolymer,!ett! cylinderblock!som!
beställs! från! Brasilien.! Förbrukningen! av! denna! artikel! varierar! vilket! bidrar! till! variationer! av!
emballage! från! dag! till! dag.! Utöver! detta! flöde! frigörs! endast! små!mängder! emballage! från!DM1,!
dessa!bryts!på!plats!men!skickas!ändå!till!nedbrytningen!för!utlastning!till!pool.!!

!
FIGUR(27(–(EMBALLAGEFLÖDE(FRÅN(DM(TILL(NEDBRYTNINGEN(

Analys(av(emballageflöden(–(DM(
DM! står! för! en! relativt! liten! del! av! det! emballage! som! skickas! till! nedbrytningen.! Sammanlagt!
skickas! sex! till! sju! transporter!med! emballage! till! nedbrytningen! varje! vecka,! se! Tabell! 13.! I! och!
med!att!DM!är!en!bearbetningsenhet!som!skickar!sina!produkter!vidare!inom!Scania!i!Scanias!egna!
emballage!frigörs!endast!små!volymer.!Detta!tillsammans!med!att!DM!återanvänder!sitt!emballage!i!
slutna! loopar! som! inte! passerar! nedbrytningen! gör! att! volymerna! kan! hållas! låga.! Det! tredje!
slöseriet! som! beskrivs! av! Liker! (2009)! är! onödiga! transporter! eller! förflyttningar.! Med! hjälp! av!
slutna!loopar!kan!onödiga!transporter!undvikas!genom!att!emballaget!inte!behöver!genomgå!hela!
processen! via! nedbrytning! och! pool! för! att! sedan! levereras! åter! till! DM.! De! slutna! looparna! är!
därmed!ett!effektivt!sätt!för!att!undvika!slöseri!vid!återanvändning!av!emballage.!Eftersom!endast!
en!liten!mängd!emballage!frigörs!på!DM!talar!det!för!att!en!decentraliserad!nedbrytning!som!sker!
lokalt! på! DM! skulle! vara! möjlig! utan! att! ta! allt! för! stora! resurser! i! anspråk.! Decentraliserad!
nedbrytning! som! sker! lokalt! på! DM! kan! dock! innebära! att! yta! måste! frigöras! för! nedbrytning,!
personal!behöver!tillsättas!och!att!utrustning!behöver!införskaffas!för!att!utföra!nedbrytningen.!En!
aspekt! som! också! bör! beaktas! är! konsekvenserna! gällande! uttransport! av! brutet! emballage! vid!
lokal!nedbrytning!på!DM.!Eftersom!emballaget!upptar!mindre!volym!brutet!än!obrutet!(Yildiz!m.fl.,!
2010)! innebär!det!att! transportfordon! för!uttransport! till!DM! inte! skulle! fyllas! i! samma! takt! som!
idag.!Det! leder!till!att! lager!av!emballage!skapas!hos!DM!i!och!med!att! fyllnadsgraden!bör!vara!så!
hög! som!möjligt! innan! uttransport! sker! eftersom! transportkostnader! är! en! stor! del! av! de! totala!
logistikkostnaderna! (Bowersox! m.fl.,! 2010).! Vid! decentraliserad! nedbrytning! är! det! därför!
nödvändigt!att!undersöka!olika!alternativ! för!uttransport!till!poolen.!Om!decentralisering! innebär!
att! volymen! brutet! emballage! blir! låg! kan! det! vara! aktuellt! med! mjölkrundor! som! samkör!
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emballage!från!Scania!till!poolen,!vilket!förespråkas!av!både!Bowersox!m.fl.!(2010)!och!Yildiz!m.fl.!
(2010).! Eftersom!DM! i! dagsläget! beställer! emballage! dagligen! för! att! tillgodose! gjuteriets! behov,!
kan!en!möjlighet!vara!att!undersöka!om!decentraliserad!nedbrytning!skulle!innebära!att!ytterligare!
emballage!kan!tas!tillvara!på!internt!i!slutna!loopar!för!att!minska!totala!antalet!transporter.!!

En! fördel! med! det! system! som! används! idag! är! att! fyllnadsgraden! i! transportfordonen! till!
nedbrytningen! är!hög! i! och!med!att!DM!beställer! transport!när! fyllnadsgraden!uppskattas! till! 80!
procent.!En!nackdel!är!att!transportfordonet!går!tomt!tillbaka!till!DM0!och!DM1!samt!att!emballaget!
inte!ankommer!på!förutbestämda!tider!till!nedbrytningen!vilket!kan!skapa!köer!vid!inlastningen!i!
och!med! ett! ojämnt! inflöde.! Ett! ojämnt! inflöde! skapar! kapacitetsproblem!med!hänsyn! till! antalet!
truckar!som!behövs!vid!inlastningen.!Det!kan!förefalla!fördelaktigt!att!DM!bryter!en!del!emballage!
innan!det! skickas! till!nedbrytningen,! risken! för! slöseri! genom!överarbete!och!omarbete!bör!dock!
övervägas! i! och!med!att! emballaget! ändå!måste!passera!nedbrytningen.!Överarbete! skulle! kunna!
uppstå!om!emballaget! inte!är!packat!på! rätt! sätt!enligt!nedbrytningens! rutiner!och! instruktioner,!
vilket! i! sin! tur! innebär! omarbete! i! och! med! att! emballaget! ändå! genomgår! nedbrytningens!
processer.!Liker!(2009)!beskriver!överarbete!och!felaktig!bearbetning!som!slöseri!och!ser!det!som!
onödiga!åtgärder!vilka!skapar!onödiga!arbetsmoment.!!

Emballage!från!både!DM0!och!DM1!genomgår!fem!hanteringar!från!att!det!frigörs!vid!linjen!tills!att!
det! lastas! upp! på! någon! av! inbanorna! vid! nedbrytningen,! se! Tabell! 13.! En! beskrivning! av! hur!
antalet!hanteringar!beräknats!finns!att!läsa!i!Bilaga!C.!!

TABELL(13(–(SAMMANSTÄLLNING(AV(EMBALLAGEFLÖDEN(FRÅN(DM(TILL(NEDBRYTNINGEN(

Flöde( Antal(
transporter(

Transportfordon( Fyllnadsgrad*( Antal(
hanteringar(

DM0!!!Nedbrytningen! 4!gånger!per!
vecka!

Trailer! 80%! 5!

DM1!!!Nedbrytningen! 2U3!gånger!
per!vecka!

Växelskåp! 80%! 5!

*Fyllnadsgraden!är!uppskattad!av!hur!det!ser!ut!utifrån,!den!tar!inte!hänsyn!till!tomrum!i!emballaget.!

5.6.4 MOTORMONTERING%–%DE%%
På! DE! i! byggnad! 150! monteras,! provas! och! målas! 5U,! 6U! och! 8Ucylindriga! motorer! för! lastbilar,!
bussar! samt! industriU! och! marintillämpningar! (Scania! AB! U! DE,! 2014).! DE! är! kund! till! DM! som!
levererar! sina! bearbetade! artiklar! till! dem.! DE! arbetar!med! flera!mindre! plattformar! som! förser!
olika!områden!i!produktionen!med!material.!Vid!plattformarna!staplas!även!emballaget!genom!att!
boxar!och!mellanlägg!läggs!i!pallar!med!pallkragar!och!pallar!staplas!på!höjd.!På!DE!finns!tre!olika!
utflöden! av! emballage! som! alla! lastas! på! samma! trailer! (taktbilen).! Det! första! utflödet! avser!
emballage! som! lastas! med! truck! från! en! plattform! upp! på! ett! rullband! och! rullas! ut! till! ett!
utlastningsområde.! Emballaget! står! kvar! på! rullbandet! och! lastas! sedan! direkt! på! taktbilen! som!
avgår! till! nedbrytningen.! I! det! andra! utflödet! körs! emballaget! från! monteringslinjen! till! en!
lagringsplats! inomhus.! Därifrån! körs! materialet! ut! genom! en! port! och! ställs! i! buffert! på! avsedd!
avställningsyta! på! utlastningsområdet! innan! det! lastas! på! taktbilen.! I! det! tredje! utflödet! ställs!
emballage! på! avsedd! plats! inomhus! och! körs! sedan! ut! till! samma! avställningsyta! som! för! flödet!
ovan!och! lastas!därefter!på! taktbilen.!DE!bedriver! ingen!egen!nedbrytning,!allt!emballage!skickas!
obrutet!till!nedbrytningen.!

DE! försöker!köra! så! få! tomma! trucktransporter! som!möjligt,!därför!körs!alltid! tomt!emballage!ut!
med!en!truck!som!kört!in!artiklar!som!ska!till!lager!eller!monteringslinjen.!Allt!emballage!körs!iväg!
på! taktbilen! till! nedbrytningen!och!den! avgår! efter! ett! fast! schema!en! gång!per! timma!under! två!
skift.! Det! innebär! 16! transporter! per! dag! måndag! till! torsdag! och! 12! transporter! på! fredagar.!
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Taktbilen!används!förutom!till!emballage!för!att!transportera!motorkomponenter!från!DM0!till!DE,!
vilket!kan!ses!som!dess!huvudsakliga!syfte!då!det!är!detta!flöde!som!styr!takten.!Vid!nedbrytningen!
lastas!allt!emballage!av!förutom!det!emballage!som!tillhör!den!slutna!loopen!mellan!DE!och!DM0.!
Detta!emballage!står!kvar!på! taktbilen!som!körs!vidare! till!DM0!där!emballaget! lastas!av!och!nya!
artiklar! lastas!på!och!körs!upp!till!godsmottagningen!på!DE.!Fyllnadsgraden!för! taktbilen!när!den!
kör!från!DE!till!nedbrytningen!varierar!mellan!50!och!100!procent.!!

Förutom! emballage! från! verksamheten! i! byggnad! 150! ansvarar! även! DE! för! emballage! från! den!
närliggande!byggnaden!182!(177U184!i!Figur!28).!Där!står!ett!växelskåp!som!lastas!med!emballage!
och! körs! till! nedbrytningen! en! gång! per! dag.! Det! emballage! som! frigörs! här! kommer! från!
monteringen! av! industriU! och! marinmotorer! samt! från! XPI,! ett! externt! företag! som! Scania! är!
delägare!i.!Box,!halvU!och!helpall!som!frigörs!här!skickas!obrutet!till!nedbrytningen.!Figur!28!nedan!
ger!en!övergripande!bild!av!utflödet!av!emballage!från!DE!till!nedbrytningen.!Streckade!pilar!visar!
lastning! med! truck! respektive! transportfordon! och! heldragna! pilar! visar! lastbilstransport! till!
nedbrytningen.!!

!
FIGUR(28(–(EMBALLAGEFLÖDE(FRÅN(DE(TILL(NEDBRYTNINGEN(

Analys(av(emballageflöden(-(DE((
I! och! med! att! DE! står! för! en! relativt! stor! volym! av! det! emballage! som! transporteras! till!
nedbrytningen,!totalt!17!transporter!per!dag,!blir!det!extra!intressant!att!utreda!möjligheterna!för!
decentraliserad! nedbrytning.! Decentraliserad! nedbrytning! medför! att! 16! trailertransporter! kan!
elimineras!då!emballaget!bryts!internt!på!DE!i!anslutning!till!byggnad!150.!Liker!(2009)!beskriver!
att! onödiga! transporter! eller! förflyttningar! in! eller! ut! ur! lager! eller! mellan! processer! medför!
ineffektiva! transporter! och! därmed! ses! som! slöseri.! Genom! en! decentraliserad! nedbrytning! kan!
Scania! därmed!minska! sitt! slöseri.! Decentraliserad! nedbrytning! som! sker! lokalt! på! DE! kan! även!
innebära! att! yta! måste! frigöras! för! nedbrytning,! personal! behöver! tillsättas! och! att! utrustning!
behöver!införskaffas!för!att!utföra!nedbrytningen.!!

Fyllnadsgraden!varierar!för!de!transporter!som!kör!emballage!till!nedbrytningen,!se!Tabell!14,!även!
om!den!vid!de!flesta!tillfällen!är!hög!bör!det!beaktas!att!obrutet!emballage!medför!att!transporterna!
innehåller!mycket!luft.!Exempelvis!genom!att!transportera!en!obruten!pall!med!fyra!pallkragar!som!
endast! innehåller! ett! mellanlägg! nyttjas! inte! volymen! i! transportfordonet! på! bästa! sätt.! Detta!
innebär!att!decentraliserad!nedbrytning! som!sker! i!direkt!anslutning! till!DE!skulle!kunna!minska!
antalet!uttransporter!från!DE.!En!nackdel!med!decentraliserad!nedbrytning!är!att!returtransporten!
mellan!DE!och!DM0!inte!skulle!nyttjas.!Det!enda!emballage!som!skulle!gå!tillbaka!med!taktbilen!vid!
decentraliserad!nedbrytning!är!det! emballage! som! tillhör!den! slutna! loopen!mellan!DE!och!DM0,!
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vilken!i!dagsläget!endast!upptar!en!liten!del!av!volymen!på!taktbilen.!DE!har!i!dagsläget!det!längsta!
geografiska!avståndet!till!dagens!centrala!nedbrytningsenhet,!se!Bilaga!B.!Denna!transportsträcka!
innebär! att! emballaget! transporteras! på! allmänna! vägar! utanför! Scanias! område.! Ytterligare! en!
aspekt!som!är!intressant!med!hänsyn!till!lokalisering!av!nedbrytningen!är!det!faktum!att!taktbilen!
som! står! för! transporterna! från!DE,! i! byggnad! 150! styrs! av! flödet! av!motorkomponenter!mellan!
DM0! och! DE.! Det! innebär! att! flödet! inte! är! optimerat! för! att! transportera! emballage! till!
nedbrytningen.!Det!kan!även!vara!av!intresse!att!fundera!kring!hur!en!eventuell!produktionsökning!
skulle! påverka! flödet!mellan!DM0!och!DE! som!går! på! taktbilen! och!hur! det! i! sin! tur! inverkar! på!
flödet!av!emballage.!!

Dagens!centraliserade!nedbrytning!innebär!att!det!krävs!sex!hanteringar!för!att!förflytta!emballaget!
från! monteringslinjen! i! byggnad! 150! eller! 182! till! nedbrytningen,! se! Bilaga! C! för! förklaring! av!
antalet! hanteringar.! Att! det! krävs! sex! hanteringar! för! att! förflytta! materialet! till! nedbrytningen!
innebär!att!det!finns!potential!för!förbättring.!Hanteringarna!ses!enligt!Liker!(2009)!som!ett!slöseri!
i!form!av!onödiga!rörelser!och!transporter!och!bör!därför!elimineras.!Decentraliserad!nedbrytning!
skulle!kunna!vara!ett!alternativ!för!att!lyckas!med!detta.!!

TABELL(14(–(SAMMANSTÄLLNING(AV(EMBALLAGEFLÖDEN(FRÅN(DE(TILL(NEDBRYTNINGEN(

Flöde( Antal(
transporter(

Transportfordon( Fyllnadsgrad*( Antal(
hanteringar(

Byggnad!150!!!Nedbrytningen! 16!gånger!
per!dygn!

Trailer!(taktbilen)! 50U100%! 6!

Byggnad!182!!!Nedbrytningen! 1!gång!per!
dygn!

Växelskåp! 50U100%! 6!

*Fyllnadsgraden!är!uppskattad!av!hur!det!ser!ut!utifrån,!den!tar!inte!hänsyn!till!tomrum!i!emballaget.!

5.6.5 SLUTMONTERING%–%MS%
Vid! MS!monteras! lastbilar! och! busschassier,! denna!montering! sker! i! byggnad! 230.! Artiklar! från!
Scanias! andra! produktionsenheter! och! material! från! externa! leverantörer! inkommer! via!
godsmottagningen! på! MS.! Material! från! OLS! inkommer! vid! två! plattformar,! norra! och! södra.! På!
plattformarna!sker!omplock!och!kittning!av!material!till!linjen!samt!utlastning!av!emballage!på!LCU
vagnar!till!nedbrytningen.!Förutom!dessa!två!plattformar!finns!ytterligare!ett!område!för!kittning!
som!kallas!Södra!Kit.!När!emballage!töms!från!artiklar!inne!på!MS!finns!olika!sätt!att!hantera!det.!I!
produktionen!finns!tio!områden!där!chassiUvagnar!ställs!upp!och!fylls!med!emballage.!Från!sju!av!
dessa!områden!avgår!vagnar!på!förutbestämda!tider!oavsett!fyllnadsgrad!och!körs!med!dragtruckar!
direkt! från! linjen! till! nedbrytningen.! För! att! köra! dessa! vagnar! till! nedbrytningen! används! tre!
dragtruckar,! varje! truck! lämnar! en! chassiUvagn! på! nedbrytningen! 24! gånger! per! dag,! totalt!
inkommer!72!chassiUvagnar!per!dag.!Från!resterande! tre!områden!avgår!vagnarna!vid!behov!och!
dessa!körs!med!motviktstruck!till!nedbrytningen!cirka!11!gånger!per!dag.!Sammanlagt!innebär!det!
att! nedbrytningen! tar! emot! 83! chassiUvagnar! per! dag! med! emballage! som! kommer! direkt! från!
produktionen!på!MS.!!

Inne!i!produktionen!på!MS!finns!ett!tåg!avsett!för!boxhantering!som!består!av!en!dragtruck!och!ett!
vagnpar.! Detta! tåg! kör! ut! boxar! till! linjen! samt! hämtar! upp! tomboxar! som! läggs! i! en! pall! på!
vagnarna.! På!MS! finns! även! tåg,! som! består! av! en! dragtruck!med! högst! sex! vagnar,! vilka! förser!
linjen!med!material! från!plattformarna.!När!dessa! tåg! levererat!material! till! linjen! tar!de!med!sig!
emballage!tillbaka!till!plattformarna.!Allt!emballage!som!kommer!in!till!plattformarna!lastas!på!LCU
vagnar!som!avgår!till!nedbrytningen!vid!bestämda!tider.!Från!södra!plattformen!avgår!en!LCUvagn!
var!15:e!minut!med!emballage,!totalt!29!avgångar!per!dygn.!På!vagnen!lastas!både!pall!och!box!och!
vanligtvis!är!fyllnadsgraden!god.!Det!finns!alltid!en!LCUvagn!stående!på!södra!plattformen!som!fylls!
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på!med!emballage!och!byts!ut!när!en!ny!LCUvagn!kommer!med!material! från!logistikcentret.!Även!
från!norra!plattformen!på!MS!skickas!emballage!till!nedbrytningen!med!LCUvagnar.!Det!finns!två!LCU
vagnar! uppställda! vid! den! norra! plattformen,! de! tillhör! körslingor! från! OLS! som! förser!MS!med!
material.!Den!ena!kallas!MS!Norra!och!den!avgår!var!25:e!minut!till!nedbrytningen,!totalt!17!gånger!
per! dygn,! den! andra! kallas! Master! Norra! och! avgår! var! 20:e! minut! till! nedbrytningen,! totalt! 21!
gånger! per! dygn.! LCUvagnen! som! tillhör!MS!Norra! tar! endast!med! pall! till! nedbrytningen!medan!
Master!Norra!tar!med!tomboxar!tillbaka!i!de!rack,!se!Figur!29,!som!används!för!att! förse!MS!med!
material.!Enligt!körschema!avgår!Master!Norra!var!20:e!minut!men!emballage!uppskattas!bara!gå!
på!hälften!av!returtransporterna,!alltså!var!40:e!minut.!Eftersom!tomboxarna!skickas!tillbaka!på!de!
rack!som!används!för!att!förse!MS!med!material!blir!fyllnadsgraden!låg!då!racken!är!skrymmande!
och!skapar! tomrum! i!vagnarna,! se!Figur!29.!Förutom!tomboxar!som!ska! till!nedbrytningen! lastas!
även!boxar!som!tillhör!ett!internt!flöde!mellan!OLS!och!MS,!racken!med!boxar!körs!därför!till!OLS!
där!de!sorteras!för!att!sedan!skickas!till!nedbrytningen.!!

!

FIGUR(29(–(RACK/BUR(PÅ(LC-VAGN(

På!MS!finns!ett!område!som!kallas!Södra!Kit,!här!lastas!emballage!på!en!trailer!som!finns!uppställd!
på! en! avU! och!pålastningsyta!utanför! kittningen.! På! Södra!Kit! frigörs! alla! typer! av!pall! i! och!med!
kittning!av!material!till!linjen.!Ingen!nedbrytning!görs!på!plats,!trailern!körs!med!obrutet!emballage!
två!gånger!om!dagen!till!nedbrytningen.!På!MS!finns!även!ett!boxförråd!för!material!som!inkommer!
i! olika! typer! av! plastboxar,! vid! boxförrådet! finns! en! chassiUvagn! uppställd! för! att! samla! in!
emballage.! Emballaget! från! boxförrådet! består! av! boxar! som! kommer! tomma! från! leverantören!
samt!av!lock!och!pall.!Att!tomma!boxar!levereras!beror!på!att!leverantörerna!måste!skicka!material!
på!ett! säkert! sätt! till! Scania!utan!att!det! skadas!under! transporterna.!För!att!göra!detta!måste!de!
packa!ett!visst!antal!boxar!på!varje!pall.!Det!medför!att!om!Scania!till!exempel!beställt!en!box!med!
artiklar!måste! leverantören! skicka! fyra! boxar! för! att! pallen! ska! fyllas! vilket!medför! att! tre! boxar!
skickas! tomma! till! Scania.! ChassiUvagnen! för! emballage! vid! boxförrådet! fylls! upp! och! avgår! till!
nedbrytningen!cirka!sex!gånger!per!dag,!fyllnadsgraden!varierar.!Trots!att!chassiUvagnen!inte!alltid!
är! full! vid! tömning!körs! sex! turer!per!dag!eftersom!att!utflödet!av!emballage! från!boxförrådet!är!
ojämnt,! vilket! ökar! risken! för! att! buffert! bildas.! Förutom! de! emballageflöden! som! går! till!
nedbrytningen! har! slutmonteringen! även! en! stängd! loop! av! emballage! där! de! behåller! visst!
emballage! för! att! kunna! göra! omplock.! Detta! gäller! främst! boxar,! dessa! går! alltså! inte! till!
nedbrytningen!utan!återanvänds!direkt! i!produktionen.!Ytterligare!ett! flöde!av!emballage!från!MS!
kommer!från!byggnad!236,!här!har!MS!sin!KDUverksamhet.!KD!står!för!knocked!down!och!innebär!
att! busschassier! skickas! omonterade! till! kund,! paketerade! i! ett! engångsemballage.! KD! beställer!
artiklar! från!MS!som!kommer! in! i!pall!eller!box,!dessa!packas!om! för!att! levereras! till!kund! i! rätt!
kvantitet,! i! rätt! emballage.! Emballage! frigörs! alltså! i! och! med! ompaketering! av! artiklar.! KD! har!
förutom! artiklar! från! MS! även! en! liten! volym! som! kommer! in! från! OLS! samt! från! externa!
leverantörer.!Även!dessa!artiklar!kommer!in!i!Scanias!återanvändbara!emballage,!vilket!frigörs!när!
artiklar! packas! om! till! engångsemballaget! som! ska! gå! till! kund.! KD! lägger! alla! boxar! i! en! pall,!
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resterande! pallar! transporteras! tomma! med! pallkragar! på! till! nedbrytningen.! Från! KD! körs!
emballaget! ut!med! truck! till! ett! växelskåp! som! står! utanför! byggnaden.! Växelskåpet! hämtas! och!
körs! till!nedbrytningen! i!genomsnitt! tre!gånger!per!vecka.!Fyllnadsgraden! för!denna! transport!är!
god!i!och!med!att!den!inte!avgår!förrän!ansvariga!på!KD!begär!transport!till!nedbrytningen,!vilket!
görs!då!fyllnadsgraden!uppskattas!till!80!procent.!!!!

På! MS! hanteras! i! princip! de! flesta! emballagetyperna,! från! minsta! box! till! största! pall.! Ingen!
nedbrytning!sker!på!plats!utan!allt!emballage!skickas!obrutet!till!nedbrytningen.!MS!beställer!en!del!
emballage! själva! via! eULC! för! att! kunna! utföra! omplock! när! leverantören! inte! kan! leverera!
materialet!i!rätt!emballage.!Detta!emballage!inkommer!med!trailer!via!returflöde!från!pool.!Figur!30!
nedan!illustrerar!alla!flöden!av!emballage!från!MS!till!nedbrytningen.!I!dagsläget!existerar!totalt!16!
flöden!av!tomemballage!med!olika!transportfordon!mellan!MS!och!nedbrytningen.!!

!

FIGUR(30(–(EMBALLAGEFLÖDE(FRÅN(MS(TILL(NEDBRYTNINGEN(

Analys(av(emballageflöden(-(MS(
Varje! vecka! går! det! 738! transporter!med! emballage! från!MS! till! nedbrytningen,! se! Tabell! 15.! En!
fördel!är!att!MS!är!den!produktionsenhet!som!är! lokaliserad!närmast!nedbrytningen!men!med!en!
decentraliserad!nedbrytning!på!MS!skulle!transportavståndet!bli!ännu!kortare.!Ytterligare!en!fördel!
med!decentraliserad!nedbrytning!är!möjligheterna!att!minska!antalet!hanteringar,!som!i!dagsläget!
är!fyra!till!fem,!se!Tabell!15.!En!decentraliserad!nedbrytning!skulle!innebära!att!det!emballage!som!i!
dagsläget!transporteras!på!trailer!och!växelskåp!istället!kan!köras!på!truck!eller!vagnar!internt!till!
nedbrytningen! på!MS.! Det! emballage! som! idag! körs! på! LCUvagnar! skulle! kunna! köras! på! interna!
vagnar! eller! med! truck.! Den! decentraliserade! nedbrytningen! skulle! medföra! kortare!
transportavstånd!och!färre!transporter!än!738!per!vecka.!Enligt!Segerstedt!(2008),!Bowersox!m.fl.!
(2010)! och! Liker! (2009)! kan! företag! minska! sina! kostnader! genom! att! effektivisera! sina!
transportflöden,!vilket!är!möjligt!vid!decentraliserad!nedbrytning!då!transporter!elimineras.!!

Körschemat!för!LCUvagnarna!och!chassiUvagnarna!är!anpassat!efter!produktionen!på!MS,!flödena!är!
därmed! inte! optimerade! för! emballaget! vilket!medför! att! vagnarna!körs! även!om!de! inte! är! fulla!
vilket! i! sin! tur! resulterar! i! låga! fyllnadsgrader! från! MS! till! nedbrytningen.! Nackdelen! med! en!
decentraliserad!nedbrytning!är!precis!som!för!DT,!att!LCUvagnarna!skulle!gå!tomma!tillbaka!från!MS!
till!OLS! för! att! fyllas!på!med!nytt!material! till! linjen.!Det! skulle! alltså! inte!bli! något! returflöde! av!
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emballage! på! vagnarna! vilket! enligt! Christopher! (2011)! medför! att! nyttjandegraden! och!
fyllnadsgraden!på!transporterna!sänks!då!tomma!transporter!körs.!!

De!boxar!som!MS!mottager!från!leverantörerna!vid!sitt!boxförråd!är!inte!alltid!fyllda!med!artiklar.!
Detta!resulterat!i!att!MS!mottager!stora!mängder!tomma!boxar!vilket!medför!extra!arbete!för!Scania!
som!måste!hantera!dessa!boxar! i! sina! flöden.!Om!paketering!hos! leverantör! skulle!kunna!utföras!
utan! användning! av! tomma! boxar! medför! det! mindre! hantering! av! boxar! för! Scania,! färre!
emballagetransporter!samt!minskad!volym!emballage!som!måste!brytas.!!

På!MS!utförs!visst!omplock!då! leverantörerna! inte!skickar!artiklar! i! rätt!emballage.!För!att!utföra!
omplocket!beställer!MS!emballage! som! levereras! från!närmsta!pool.!Om!MS!valde!att! arbeta!mer!
med! slutna! loopar! alternativt! om! de! hade! nedbrytning! i! anslutning! till! produktionen! skulle! de!
delvis! kunna!hämta! emballage!därifrån! istället! för! att! beställa! från!pool.! På! så! sätt! skulle! antalet!
hanteringar!och!transporter!minska!då!emballaget! inte!behöver!passera!pool!och!sedan! levereras!
tillbaka! till! MS! igen.! Detta! kan! beskrivas! som! ett! sätt! att! minimera! slöseri! i! form! av! onödiga!
transporter!och!förflyttningar,!vilka!enligt!Liker!(2009)!bör!elimineras!då!de!inte!skapar!värde!för!
kunden.!!

Största!delen!av!emballaget!från!MS!genomgår!fyra!till!fem!hanteringar,!se!Tabell!15,!innan!det!når!
inbanan! vid! nedbrytningen.! Med! decentraliserad! nedbrytning! skulle! hanteringarna! minska!
eftersom! emballaget! inte! behöver! transporteras! till! nedbrytningen.! Emballage! som! kommer! från!
flödet! för!Master!Norra! genomgår! i! dagsläget! åtta! hanteringar! då! boxar! transporteras! i! rack! och!
körs! via!OLS!där! racken! ställs! av! och!boxarna! sorteras! ut! och!packas!på!pall! för! att! sedan!köras!
vidare! till! nedbrytningen.! Dessa! hanteringar! skulle! minska! vid! decentraliserad! nedbrytning! då!
flödena! skulle! kunna! effektiviseras! och! enligt! Liker! (2009)! eliminera! slöserier,! vilket! nämnts!
tidigare.!Ytterligare!aspekter!att!beakta!vid!beslut!om!decentraliserad!nedbrytning!på!MS!är!att!yta!
måste!frigöras!för!nedbrytning,!personal!behöver!tillsättas!och!att!utrustning!behöver!införskaffas!
för!att!utföra!nedbrytningen.!!

TABELL(15(–(SAMMANSTÄLLNING(AV(EMBALLAGEFLÖDEN(FRÅN(MS(TILL(NEDBRYTNINGEN(

Flöde( Antal(
transporter(

Transportfordon( Fyllnadsgrad
*(

Antal(
hanteringar(

Plattform!norra!!!Nedbrytningen! 17!gånger!
per!dygn!

LCUvagn!norra! 50%! 5!

Plattform!södra!!!Nedbrytningen! 29!gånger!
per!dygn!

LCUvagn!södra! 100%! 4!

Master!Norra!!!Nedbrytningen! 21!gånger!
per!dygn!

LCUvagn!master! 0U25%! 8!

Boxförråd!!!Nedbrytningen! 6!gånger!per!
dygn!

ChassiUvagn! 50U100%! 5!

MS!produktion!!!Nedbrytningen! 72!gånger!
per!dygn!

ChassiUvagn! 0U100%! 5!

Byggnad!231!!!Nedbrytningen! 2!gånger!per!
dygn!

Trailer! 100%! 4!

Byggnad!236!!!Nedbrytningen! 3!gånger!per!
vecka!

Växelskåp! 100%! 5!

*Fyllnadsgraden!är!uppskattad!av!hur!det!ser!ut!utifrån,!den!tar!inte!hänsyn!till!tomrum!i!emballaget.!

! !
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5.7 EMBALLAGEFLÖDE!–!ÖVRIGA!ENHETER!TILL!NEDBRYTNINGEN!
I! detta! avsnitt! ges! en! kortare! beskrivning! av! verksamheten! vid! Scanias! två! logistikcenter! samt!
analys! av! de! emballageflöden! logistikcentrena! skapar.! Därefter! presenteras! de!mindre! frekventa!
emballageflödena!från!övriga!enheter!på!Scania!till!nedbrytningen.!!

5.7.1 LOGISTIKCENTER%–%OLS%&%OLE%%
På! Scania! i! Södertälje! finns! två! logistikcenter,! i! byggnad!270! finns! logistikcenter! Södertälje,! OLS,!
och!i!byggnad!177!och!182!finns!logistikcenter!engines,!OLE.!OLS!förser!MS!samt!DT!med!material!
och! OLE! förser! DE.! Logistikcentrena! har! varsin! godsmottagning! där! material! tas! emot,! artiklar!
lagerhålls! sedan! tills! dess! att! efterfrågan! finns! från! produktionsenheterna.! De! artiklar! som!
lagerhålls!motsvarar! cirka! tre! till! fyra!dagars!produktion,! ledtiden! från!att!produktionsenheterna!
lägger!en!order!tills!dess!att!OLS!eller!OLE!levererar!artiklarna!är!maximalt!två!timmar.!!!

OLS!utför!ompaketering!då!en!del!artiklar!kommer!in!i!ett!emballage!som!inte!är!anpassat!för!hur!
artiklarna! ska! presenteras! i! produktion.! Artiklarna! packas! därför! om! för! att! anpassas! till!
produktionen! på! bästa! sätt.! OLS! levererar! vissa! artiklar! i! kit! och! sekvens! till! MS! och! DT,! vilket!
innebär! att! flera! artiklar! plockas! ihop! och! levereras! JIT! för! montören! utifrån! den!
produktionssekvens! som! gäller.! OLS! arbetar! även! med! batchflöden! för! unit! supply! och!
lågvärdeartiklar! som! inte! är! knutna! till! specifika! produktionstidpunkter.! Unit! supply! kan!
exempelvis! vara! ett! helpallsflöde! där! en! hel! pall! med! material! levereras! direkt! till! linjen.!
Lågvärdeartiklar! är! lågfrekvent!material! som! används!mer! sällan! och! därför! lagerhålls! på! OLS.! I!
samma! byggnad! som! OLS! utförs! även! nedbrytningen! av! emballage! vilket! beskrivits! ingående! i!
avsnitt!5.3.!!

Allt! material! skickas! från! OLS! på! LCUvagnar! till! MS! och! DT,! dessa! LCUvagnar! avgår! efter! ett!
förbestämt!tidsschema.!LCUvagnarna!till!DT!går!i!tre!olika!flöden,!till!montering!av!axlar,!växellåda!
och! centralväxel,! vilka! är! beskrivna! i! avsnitt! 5.6.2.! I! flödet! till! axelmonteringen! är! det! alltid! tre!
vagnar!i!omlopp,!en!vagn!som!lastas!med!material!på!OLS,!en!vagn!som!lastas!med!tomt!emballage!
på!DT!samt!en!vagn!som!rullar!mellan!OLS!och!DT.!Flödet!kan!enkelt!beskrivas!som!att!en!vagn!kör!
med! material! från! OLS! till! DT,! på! DT! kopplar! trucken! av! vagnen! och! en! ny,! lastad! med! tomt!
emballage,! kopplas! på.! Vagnen! körs! sedan! vidare! till! nedbrytningen! där! en! truck! lastar! av! det!
tomma!emballaget,!därefter!körs!vagnen! tom! tillbaka! till!OLS!där!den!kopplas!av!och!en!ny!vagn!
med! material! kopplas! på.! I! flödena! till! monteringen! för! växellåda! och! centralväxel! används! två!
vagnar!i!vardera!flöde.!En!vagn!står!på!DT!och!lastas!med!tomt!emballage!och!en!vagn!rullar!mellan!
DT!och!OLS.!!

Precis!som!vid!Scanias!produktionsenheter!frigörs!emballage!även!vid!OLS!och!OLE!och!skickas!till!
nedbrytningsenheten.!På!OLS!används!en!vagn! som!kör! emballage! till! nedbrytningen! fem!gånger!
per!dygn.!Emballage!som!lastas!på!denna!vagn!frigörs!vid!ompaketering!och!kittning!samt!på!grund!
av! att! tomma! boxar! levereras! från! leverantörerna.! Det! uppstår! även! tomma! boxar! i! och! med!
returtransporter!med!LCUvagnar! från!MS!och!DT!som! innehåller!rack.!Som!nämnts! tidigare! lastas!
endast!boxar!packade!på!en!pall!av!vid!nedbrytningen,!de!boxar!som!står! i!rack!måste!plockas!ur!
och!sorteras!innan!de!kan!skickas!till!nedbrytningen.!När!tomt!emballage!uppstår!på!OLS!körs!det!
till! avsedd! buffertyta! innan! det! körs! ut! till! vagnen! som! ska! transportera! det! till! nedbrytningen.!
Fyllnadsgraden! för! denna! vagn! är! hög! då! den! inte! körs! till! nedbrytningen! förrän! truckföraren!
bedömer!att! vagnen!är! full.! Förutom!att! transportera!emballage!med!vagn! till!nedbrytningen!har!
OLS! även! ett! flöde! av! tomma! boxar! till! nedbrytningen! som! dras! manuellt! i! rullbur! till!
nedbrytningen.!Rullburen!hämtas!maximalt!åtta!gånger!per!dag!av!personal!från!nedbrytningen!och!
dras!direkt!till!boxstationen!på!nedbrytningen,!utan!att!passera!inlastningsområdet!och!inbanan!för!
box.! Detta! är!möjligt! i! och!med! att! nedbrytningen! och! OLS! i! dagsläget! har! verksamhet! i! samma!
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byggnad.!Figur!31!nedan!illustrerar!flödet!av!tomemballage!med!vagn!till!nedbrytningen!samt!det!
manuella!flödet!med!rullbur.!

!

!
FIGUR(31(–(EMBALLAGEFLÖDE(FRÅN(OLS(TILL(NEDBRYTNINGEN(

OLE! förser!DE!med!material! och! arbetar!precis! som!OLS!med!godsmottagning,! kittning,! omplock!
och!unit!supply.!En!skillnad!mellan!OLE!och!OLS!är!att!OLE! inte!arbetar!med!sekvens!och!att!det!
mellan!OLE!och!DE!går!en!trailer!med!material!istället!för!LCUvagnar.!Emballage!som!frigör!på!OLE!
lastas!på!ett!växelskåp!och!körs!en!gång!per!dag!till!nedbrytningen!med!en!fyllnadsgrad!på!cirka!80!
procent.! Framförallt! frigörs! halvpall,! lock! och! box,! emballaget! skickas! sorterat! och! obrutet! till!
nedbrytningen.!När!det!gäller!box,!sorterar!OLE!boxarna!vid!sin!boxstation!och!bandar!dem!innan!
de!skickas! till!nedbrytningen.!Figur!32!nedan! illustrerar!att!emballage! först! lastas!på!växelskåpet!
som!står!utanför!byggnad!177!för!att!sedan!transporteras!till!nedbrytningen.!!

!

FIGUR(32(–(EMBALLAGEFLÖDE(FRÅN(OLE(TILL(NEDBRYTNINGEN(

Analys(av(emballageflöden(–(OLE(och(OLS(
Både!från!OLS!och!OLE!körs!relativt!få!transporter!med!emballage!till!nedbrytningen,!se!Tabell!16.!
En! fördel! med! dagens! lokalisering! av! nedbrytningen! för! OLS! är! att! den! är! placerad! i! samma!
byggnad!som!OLS!har!sin!verksamhet,!vilket!medför!ett!kort!transportavstånd.!En!konsekvens!som!
bör! beaktas! vid! decentraliserad! nedbrytning! på! någon! av! produktionsenheterna! är! att! OLS! får!
längre!transportsträcka!till!nedbrytningen.!Det!utesluter!den!manuella!metod!som!används!för!att!
transportera!boxar!till!nedbrytningen!i!nuläget.!!

Som!nämnt!ovan!frigörs!en!relativt!liten!volym!emballage!från!OLE!och!skickas!till!nedbrytningen.!
Eftersom! OLE! sorterar! och! bandar! boxar! vid! boxstationen! bidrar! det! till! att! emballaget! upptar!
mindre! plats! på! transporten! till! nedbrytningen.! Detta! i! och! med! att! likadana! boxar! staplas! i!
varandra! vilket! medför! att! mindre! tomrum! bildas! i! transportfordonet.! Bandning! av! boxar!
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underlättar!även!arbetet!på!nedbrytningen! i!och!med!att!de!slipper!plocka!bort!pallkragar! för!att!
komma! åt! boxarna.! Om! en! decentraliserad! nedbrytning! medför! att! en! nedbrytningsenhet! är!
lokaliserad! i! anslutning! till! DE! skapar! det! ett! kortare! transportavstånd! för! emballage! från! OLE.!
Decentraliserad! nedbrytning! skapar! alltså! i! enlighet! med! Lean! möjligheter! för! minimering! av!
slöseri!gällande!onödiga!transporter!(Liker,!2009).!!

TABELL(16(–(SAMMANSTÄLLNING(AV(EMBALLAGEFLÖDEN(FRÅN(OLS(OCH(OLE(TILL(NEDBRYTNINGEN(

Flöde! Antal(
transporter!

Transportfordon! Fyllnadsgrad*! Antal(
hanteringar!

Byggnad!177!!!Nedbrytningen! 1!gång!per!
dygn!

Växelskåp! 80%! UU!

Byggnad!270!!!Nedbrytningen! 5!gånger!per!
dygn!

LCUvagn! 100%! UU!

Byggnad!270!!Nedbrytningen! 8!gånger!per!
dygn!

Rullbur! 100%! UU!

*Fyllnadsgraden!är!uppskattad!av!hur!det!ser!ut!utifrån,!den!tar!inte!hänsyn!till!tomrum!i!emballaget.!

5.7.2 ÖVRIGA%ENHETER%
I! detta! avsnitt! beskrivs! de! mindre! frekventa! flödena! av! emballage! till! nedbrytningen.!!
Verksamheten!på!CUlab! i!byggnad!103! frigör!emballage! som!boxar,!pallar,!mellanlägg,! kragar!och!
lock! med! mera.! Ett! växelskåp! står! uppställt! utanför! byggnaden! och! körs! med! emballage! till!
nedbrytningen! två! gånger! i! månaden.! Prototyputvecklingen! i! byggnad! 220X! utför! en! del!
ompaketering! som! frigör! emballage! och! de! har! därför! ett! växelskåp! som! lastas! med! emballage.!
Växelskåpet!körs!till!nedbrytning!tre!gånger!per!månad.!Även!vid!garantikontrollen!i!byggnad!280!
står! ett! växelskåp,! detta! körs! till! nedbrytningen! en! gång! per! vecka.! Slutligen! finns! en! trailer! vid!
skrotningen! i! byggnad!218! som!körs! till! nedbrytningen! tre! gånger!per! vecka.!Alla! flöden! från!de!
övriga! enheterna! har! vid! transport! en! fyllnadsgrad!mellan! 80! och! 100! procent.! Figur! 33! nedan!
illustrerar!flödet!av!emballage!från!enheterna!som!beskrivits!ovan.!Streckade!pilar!innebär!lastning!
med! truck! till! respektive! transportfordon! som! sedan! körs! till! nedbrytningen! med! lastbil,! vilket!
visualiseras!med!en!heldragen!pil.!!

!
FIGUR(33(–(EMBALLAGEFLÖDE(FRÅN(DE(ÖVRIGA(ENHETERNA(TILL(NEDBRYTNINGEN(

! (
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Analys(av(emballageflöden(–(Övriga(emballageflöden(
De! övriga! flödena! är! små! i! jämförelse! med! emballageflödena! från! produktionsenheterna! och!
logistikcentrena,! därför! görs! ingen! djupare! analys! av! antal! hanteringar! och! hur! dessa! flöden!
påverkar! samt! påverkas! av! lokalisering! av! emballagenedbrytningen.! Vidare! innebär!
decentraliserad! nedbrytning! på! de! fem! produktionsenheterna! inte! någon! direkt! förändring! för!
dessa!flöden,!emballaget!måste!även!i!ett!sådant!scenario!transporteras!till!en!nedbrytningsenhet!i!
en!annan!byggnad.!Tabell!17!på!nästkommande!sida!sammanfattar!dessa!emballageflöden.!!!

TABELL(17(–(SAMMANSTÄLLNING(AV(EMBALLAGEFLÖDEN(FRÅN(ÖVRIGA(ENHETER(

Flöde( Antal(
transporter(

Transportfordon( Fyllnadsgrad*( Antal(
hanteringar(

Byggnad!103!!!Nedbrytningen! 2! gånger! per!
månad!

Växelskåp! 80U100%! UU!

Byggnad!220X!!!Nedbrytningen! 3! gånger! per!
månad!

Växelskåp! 80U100%! UU!

Byggnad!280!!!Nedbrytningen! 1! gång! per!
vecka!

Växelskåp! 80U100%! UU!

Byggnad!218!!!Nedbrytningen! 3! gånger! per!
vecka!

Växelskåp! 80U100%! UU!

*Fyllnadsgraden!är!uppskattad!av!hur!det!ser!ut!utifrån,!den!tar!inte!hänsyn!till!tomrum!i!emballaget.!

5.8 SAMMANFATTNING!–!EMBALLAGEFLÖDE!!
Figur!34!nedan!visar!en!sammanställning!av!alla!emballageflöden!som!diskuterats!i!avsnitt!5.6!och!
5.7.! Dagens! centrala! lokalisering! genererar! total! 33! flöden! som! med! olika! frekvenser! och!
transportfordon! levererar! emballage! till! nedbrytningen.! Antalet! hanteringar! som! ett! emballage!
genomgår! när! det! transporteras! till! nedbrytningen! har! beräknats! för! de!mest! frekventa! flödena.!
Totalt! antal! hanteringar! för! dessa! flöden!har! summerats! till! 103! hanteringar.!Det! innebär! att! ett!
emballage!i!snitt!hanteras,!lyfts!upp,!ställs!ner!eller!på!annat!sätt!förflyttas,!5,4!gånger!i!respektive!
flöde! innan!det!når! inbanan!vid!dagens!centrala!nedbrytningsenhet.!Vidare!utgör!alla! flöden!som!
identifierats! transport! av! obrutet! emballage! vilket! innebär! att! volymen! i! transportfordonen! inte!
kan! nyttjas! på! ett! effektivt! sätt.! Den! centrala! nedbrytningsenheten! skapar! däremot! goda!
förutsättningar! för! uttransport! till! pool! eftersom! allt! emballage! konsoliderats! till! en! och! samma!
plats.! Fördelar! måste! vägas! mot! nackdelar! mellan! dagens! centraliserade! nedbrytning! och! ett!
eventuellt! framtida! scenario! med! decentraliserad! nedbrytning.! I! följande! avsnitt! presenteras!
transportkostnader,!volymer!och!lastavstånd!för!nuläget,!med!fokus!på!de!mest!frekventa!flödena!
som!bär!den!största!andelen!av!emballaget.!Därefter!följer!i!kapitel!6!en!sammanfattande!analys!av!
nuläget.!!!
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!

FIGUR(34(–(SAMMANSTÄLLNING(AV(ALLA(EMBALLAGEFLÖDEN(TILL(NEDBRYTNINGEN(

5.9 TRANSPORTKOSTNADER!
I!detta!avsnitt!presenteras!de!kostnadsberäkningar!som!gjorts!för!att!kartlägga!årliga!kostnader!för!
varje! flöde!vid! transport!av!emballage! till!och! från!dagens!centrala!nedbrytningsenhet.!Resultatet!
av!kostnadsberäkningarna!presenteras!i!Tabell!18,!den!totala!transportkostnaden!har!beräknats!till!
12,6!miljoner! kronor! per! år.! Kostnadsberäkningarna! har! avgränsats! i! ett! antal! avseenden! för! att!
skapa! hanterbar! datamängd! där! fokus! ligger! på! kostnader! för! att! upprätthålla! transporterna! av!
emballage! till! nedbrytningen.! Det! som! inkluderats! i! beräkningen! av! transportkostnaderna! är!
kostnader!för!transportfordon,!chaufför!och!underhåll.!Kostnader!för!skador!som!personal!orsakar!
på!truckar!har!exkluderats!då!detta!inte!påverkas!nämnvärt!vid!förändrad!lokalisering!samt!för!att!
dessa!kostnader!är! svåra!att!uppskatta,!underhåll! för!normalt! slitage!av! truck! ingår! i! truckhyran.!
Interna!kostnader!såsom!kostnad!för!personal!som!kör!emballage!från!linjen!till!transportfordonen!
har! exkluderats.! Detta! för! att! fokus! är! på! de! kostnader! som! uppstår! vid! intransport! till!
nedbrytningen,!eftersom!dessa!kan!påverkas!genom!förändrad!lokalisering.!En!utförlig!tabell!som!
visar!alla!parametrar!som!beaktats!vid!beräkning!av!transportkostnaderna!finns!att!läsa!i!Bilaga!E.!!

! !
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TABELL(18(–(KOSTNADSANALYS(FÖR(TRANSPORTER(AV(EMBALLAGE(TILL(NEDBRYTNINGEN(

PRU( Från( Till( Transportsätt(
Antal(
transporter( Fyllnadsgrad(

Total(
kostnad/År(

DX! 062! Nedbrytningen! Trailer!
1!gg/vecka!
(helg)! 75%! 154!176!kr!

DX! 067! Nedbrytningen! Trailer!! 2!ggr/dygn! 50U100%! 416!272!kr!
DT! 210! Nedbrytningen! Trailer!! 2!ggr/dygn! 100%! 416!272!kr!
DT! 210! Nedbrytningen! LCUvagn!axlar! 41!ggr/dygn! 0U100%! 380!192!kr!
DT! 210! Nedbrytningen! LCUvagn!växellåda! 18!ggr/dygn! 0U100%! 114!176!kr!
DT/DX! 075! Nedbrytningen! LCUvagn!centralväxel! 16!ggr/dygn! 0U100%! 95!147!kr!
DM0! 003! Nedbrytningen! Trailer! 4!ggr/vecka! 80U100%! 253!432!kr!
DM1! 178! Nedbrytningen! Växelskåp! 2U3!ggr/vecka! 80U100%! 111!270!kr!
DE! 150! Nedbrytningen! Trailer!(taktbilen)! 160!tim/vecka! 50U100%! 2!171!200!kr!
DE! 182! Nedbrytningen! Växelskåp! 1!gg/dygn! 50U100%! 179!120!kr!

MS!
Plattform!
norra! Nedbrytningen! LCUvagn!norra! 17!ggr/dygn! 50%! 130!496!kr!

MS!
Plattform!
södra! Nedbrytningen! LCUvagn!södra! 29!ggr/dygn! 100%! 220!192!kr!

MS! Norra!master! Nedbrytningen! LCUvagn!master! 21!ggr/dygn! 0U25%! 132!520!kr!
MS! Boxförråd! Nedbrytningen! ChassiUvagn! 6!ggr/dygn! 50U100%! 78!338!kr!
MS! Produktion! Nedbrytningen! ChassiUVagnar!! 72!ggr/dygn! 0U100%! 744!540!kr!
MS! 231! Nedbrytningen! Trailer! 2!ggr/dygn! 100%! 416!272!kr!
MS! 236! Nedbrytningen! Växelskåp! 3!ggr/vecka! 100%! 124!840!kr!
OLE! 177! Nedbrytningen! Växelskåp! 1!gg/dygn! 50U100%! 179!120!kr!
OLS! 270! Nedbrytningen! LCUvagn! 5!gg/dygn! 100%! 121!063!kr!
Skrot! 218! Nedbrytningen! Trailer! 3!ggr/vecka! 50U100%! 226!292!kr!
Garantikontroll! 280! Nedbrytningen! Växelskåp! 1!gg/vecka!! 100%! 70!560!kr!
CULab! 103! Nedbrytningen! Växelskåp! 2!ggr/månad! 100%! 56!990!kr!
UTPL! 220X! Nedbrytningen! Växelskåp! 3!ggr/månad! 100%! 63!775!kr!
Nedbrytningen! 270! Pool!(Almnäs)! Link!+!trailer!! 124!tim/vecka! 100%! 4!628!960!kr!
Nedbrytningen! 270! Tvätt!(Borlänge)! Trailer!! 5!ggr/vecka! 100%! 1!070!800!kr!

! ! ! ! !
Total(kostnad( 12(556(015(kr(

!

En!sammanställning!av!de! totala! transportkostnaderna! för!nuläget,!uppdelat!på!respektive!enhet,!
presenteras! i! Tabell! 19.! Tabellen! summerar! även! totala! kostnader! för! intransport! respektive!
uttransport!till!nedbrytningen,!6,9!och!5,7!miljoner!kronor!per!år.!

! !
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TABELL(19(–(TOTALA(KOSTNADER(FÖR(ATT(TRANSPORTERA(EMBALLAGE(TILL(NEDBRYTNINGEN(

Transporter(IN( (Total(kostnad((
DX! !!!!!!!!!!!!570!448!kr!!
DT! !!!!!!!!!1!005!788!kr!!
DM! !!!!!!!!!!!!364!702!kr!!
DE! !!!!!!!!!2!350!320!kr!!
MS! !!!!!!!!!1!847!198!kr!!
OLE!! !!!!!!!!!!!!179!120!kr!!
OLS! !!!!!!!!!!!!121!063!kr!!
Övriga!enheter! !!!!!!!!!!!!417!617!kr!!
Totalt(IN( (((((((((6(856(256(kr((
!! !!
Transporter(UT( !!
Pool!(Almnäs)! !!!!!!!!!4!628!960!kr!!
Tvätt!(Borlänge)! !!!!!!!!!1!070!800!kr!!
Totalt(UT( (((((((((5(699(760(kr((
!

I!avsnitten!nedan!beskrivs!hur!den!totala!årskostnaden!beräknats!och!vilken! indata!som!använts.!
För! LCUvagnar! och! chassiUvagnar! beskrivs! vilka! kostnader! som! inkluderats! samt! hur!
kostnadsandelen! för! emballaget! räknats! ut.! För! trailers! och! växelskåp! beskrivs! vilka! hyror! och!
transportkostnader! som!använts.!För!ytterligare!detaljer! för!hur! transportkostnaderna!beräknats!
se!Bilaga!F.!!

5.9.1 LCSVAGN%
Vid! beräkning! av! kostnader! för! de! flöden! där! emballaget! transporteras! på! LCUvagnar! har! indata!
över! kostnader! för! inköp! av! vagnar,! hyra! av! truck,! personalkostnader! samt! underhållU! och!
reparationskostnader!använts.!Inköpskostnaden!för!LCUvagnar!skrivs!av!under!fem!år!med!13!500!
kronor!per!vagn!och!år,!hyra!av!truck!motsvaras!av!111!600!kronor!per!truck!och!år,!personal!500!
000!kronor!per!person!och!år!och!kostnader!för!underhåll!av!vagnar!12!000!kronor!per!vagn!och!år.!
Eftersom! LCUvagnarna! även! används! för! att! transportera! material! in! till! MS! och! DT! har! en!
uppdelning!gjorts!av!transportkostnaderna!mellan!respektive!flöde!till!nedbrytningen!och!inflödet!
av!material!till!produktion.!För!att!beräkna!hur!stor!del!av!transportkostnaderna!som!ska!tillskrivas!
flödena! till! emballagenedbrytningen! har! en! kostnadsandel! beräknats! utifrån! hur! stor! del! av! den!
totala!transporttiden!som!emballaget!upptar.!I!och!med!att!OLS!och!nedbrytningen!ligger!i!samma!
byggnad!passerar!LCUvagnarna!nedbrytningen!vid!returtransport!från!MS!och!DT!oavsett!om!de!har!
med!sig!emballage!tillbaka!eller!inte.!För!att!beräkna!kostnadsandelen!har!därför!en!uppskattning!
gjorts! av! hur! lång! tid! det! tar! att! stanna! vid! nedbrytningen! för! att! lämna! av! tomt! emballage! vid!
returtransport!till!OLS.!Det!tar!fyra!minuter!extra!per!tur!att!lämna!av!emballage!på!nedbrytningen,!
kostnadsandelen! för! emballaget! har! därför! beräknats! genom! att! dividera! fyra!minuter!med! den!
totala! tiden! per! tur.! Om! en! tur,! från! OLS! till! MS! eller! DT! och! tillbaka,! tar! 25! minuter! blir!
kostnadsandelen! alltså! 4/25! =! 16! procent.! Dessa! 16! procent!multipliceras! sedan!med! den! totala!
kostnaden!för!att!upprätthålla! flödet! för!LCUvagnarna.!Den!totala!kostnaden!har!beräknats!genom!
att!summera!kostnader!för!inköp,!truck,!personal!samt!underhållU!och!reparation.!Vidare!är!alla!LCU
vagnar! inte! i! rullning! samtidigt! vilket!medför! att! kostnad! för!personal! och!hyra! av! truck! inte! tas!
med!i!kostnadsberäkningarna!för!alla!LCUvagnar.!!
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5.9.2 CHASSISVAGN%
Kostnader! för!de! flöden!där!emballage! transporteras!på!chassiUvagnar! från!MS! till!nedbrytningen!
har! beräknats! med! hjälp! av! indata! över! kostnader! för! inköp! av! vagnar,! hyra! av! truck,!
personalkostnader! samt! underhållU! och! reparationskostnader.! Inköpskostnad! för! chassiUvagnar!
skrivs!av!under!fem!år!med!9000!kronor!per!vagn!och!år,!hyra!av!dragtruck!motsvaras!av!111!600!
kronor!per!truck!och!år,!hyra!av!motviktstruck!106!716!kronor!per!truck!och!år,!personal!500!000!
kronor!per!person!och!år,!kostnader!för!underhåll!av!vagnar!har!uppskattats!till!12!000!kronor!per!
vagn!och!år.!Precis!som!för!LCUvagnarna!har!en!kostnadsandel!beräknats!utifrån!hur!stor!del!av!den!
totala! transporttiden! som! emballaget! upptar.! Totalt! har! MS! femton! vagnpar! i! rullning! som! kör!
emballage! från!produktionen! inne!på!MS!till!nedbrytningen,! fem!av!dessa!par!används!endast! för!
emballage.! För! de! vagnpar! som! endast! används! för! emballage! har! kostnadsandelen! för!
emballagetransport!till!nedbrytningen!beräknats!till!50!procent,!detta!för!att!urskilja!den!andel!som!
avser! transport! ut! från! MS! från! den! transport! som! sker! internt.! Detta! eftersom! denna! studie!
beräknar!transportkostnader!från!det!att!emballaget!lämnar!enheterna!och!körs!till!nedbrytningen,!
inga! kostnader! för! interna! transporter! på! enheterna! inkluderas.! För! resterande! tio! vagnpar! har!
kostnadsandelen!beräknats!utifrån!att!hälften!av!transporttiden!för!chassiUvagnarna!motsvaras!av!
att! köra! emballage! och! hälften! av! att! förse! produktionen! med! artiklar.! Vilket! medför! att!
kostnadsandelen! blir! 25! procent! eftersom! de! interna! emballagetransporterna! inte! inkluderas! i!
beräkningarna.!Från!MS! finns!även!en!chassiUvagn!som!kör!emballage! från!boxförrådet!på!MS! till!
nedbrytningen.! För! denna! chassiUvagn! har! samma! indata! använts! som! för! övriga! chassiUvagnar.!
Chauffören! och! trucken! som! används! för! att! köra! denna! chassiUvagn! har! andra! arbetsuppgifter!
utöver! att! köra! vagnen! till! nedbrytningen.! Uppskattningsvis! används! en! truck! med! chaufför! 1,5!
timma! per! dag! för! att! köra! emballage,! resterande! 6,5! timma! per! arbetsdag! utförs! andra!
arbetsuppgifter.! Vid! beräkning! av! total! kostnad! per! år! har! därför! hyra! för! truck! och!
personalkostnad! multiplicerats! med! 1,5/8! =! 19! procent! för! att! beräkna! totala! kostnaden! för!
emballageflödet.!Vidare!har!kostnaderna!för!denna!chassiUvagn!halverats!eftersom!halva!kostnaden!
utgörs!av!interna!transporter!och!halva!för!externa.!!

5.9.3 TRAILERS%
De! trailers! som! Scania! använder! för! att! transportera! emballage! körs! och! ägs! av! Scanias!
transportlaboratorium! (Translab).! Translab! debiterar! Scania! för! hyra! och! transport! av! trailer! till!
nedbrytningen!och!tillbaka!igen.!Hyra!för!en!trailer!är!2786!kronor!per!vecka,!för!trailers!som!hyrs!
endast! under! helger! är! hyran! 2443! kronor! per! helg.! Transportkostnad! för! alla! trailers! är! 590!
kronor! per! transport! inklusive! kostnad! för! chaufför.! Den! totala! hyran! för! trailers! har! beräknats!
genom!att!multiplicera!månadshyran!med!tolv! för!att!beräkna!en!årskostnad.!Trailers!hyrs!under!
hela!året,!inga!avdrag!görs!för!semester!och!helgdagar.!Totala!transportkostnaderna!har!beräknats!
genom!att!multiplicera!antalet!transporter!per!år!med!590!kronor!som!är!kostnaden!per!transport.!
Kostnader! för! hyra! och! transport! har! sedan! summerats! till! en! total! kostnad! per! år.!
Transportkostnaderna!är!beräknade!utifrån!att! transporterna!körs!46!veckor!per!år,! avdrag!görs!
för!semester!och!helgdagar!eftersom!att!inga!transporter!körs!då.!!

Flödet! för! taktbilen!består! av! tre! trailers! som!körs!mellan!DM,!DE!och!nedbrytningen.!Hyran! för!
dessa!tre!trailers!är!sammanlagt!51!300!kronor!per!månad!och!total!körtid!160!timmar!per!vecka.!
För!dessa!trailers!är!transportkostnaderna!590!kronor!per!påbörjad!timme!och!precis!som!för!de!
trailers!som!beskrivs!ovan!ingår!personalkostnader!i!priset.!Även!dessa!trailers!hyrs!under!ett!helt!
år!och! transporterna!beräknas!på!46!veckor.! I!detta! flöde! ingår!emballagetransporter! från!DE!till!
nedbrytningen!samt!transport!av!artiklar!från!DM!till!DE.!Taktbilens!primära!uppgift!är!att!leverera!
artiklar!från!DE!till!DM!samt!att!skicka!tillbaka!tomt!specialemballage!till!DM!som!på!nytt!ska!fyllas!
med! artiklar.! Övrigt! emballage! tas! med! och! lämnas! vid! nedbrytningen! för! att! nyttja!
returtransporten!på!ett!bättre!sätt!genom!samkörning.!Kostnaderna!för!detta!flöde!beräknas!utifrån!
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att!emballaget!endast!står!för!hälften!av!transportkostnaden,!hela!hyran!och!resterande!50!procent!
av!transportkostnaden!betalar!DE.!Detta!är!den!uppdelning!Scania!använder!för!att!kostnadssätta!
emballageflödet!på!taktbilen.!Emballageflödets!totala!kostnad!blir!därför!590!kronor!multiplicerat!
med!antalet!timmar!per!år!dividerat!med!två.!!

Brutet! emballage! som! ska! tvättas! körs! från! nedbrytningen! på! trailer! till! Vida! i! Borlänge.! I! flödet!
används! en! trailer! med! en! hyra! på! 22!150! kronor! per! månad! och! varje! transport! kostar! 3500!
kronor.! Transportkostnader! för! detta! flöde! har! beräknats! på! samma! sätt! för! flödena! som! är!
beskrivna!ovan.!Brutet!emballage!som!inte!behöver!tvättas!skickas!till!poolen!i!Almnäs!för!lagring.!I!
detta! flöde! transporteras! emballage!på! tre! linkUtrailers! som! tillsammans!har! en!hyra!på!105!300!
kronor!per!månad!och!varje!transport!kostar!590!kronor!per!påbörjad!timme.!Totala!kostnader!för!
detta!flöde!har!också!beräknats!på!samma!sätt!som!för!de!trailerflöden!som!är!beskrivna!ovan.!!!!!!

5.9.4 VÄXELSKÅP%
Växelskåp!har!precis!som!trailers!en!kostnad!för!hyra!och!en!för!transport.!Kostnaden!för!hyra!är!
835!kronor!per!vecka!och!kostnaden!per! transport!är!590!kronor! inklusive!kostnad! för! chaufför.!
Växelskåpens!totala!kostnad!har!beräknats!på!samma!sätt!som!för!trailers,!hyran!är!beräknad!på!12!
månader!och!transportkostnaden!på!46!veckor!per!år.!!

5.10 VOLYMER!
I!detta!avsnitt!behandlas!de!emballagevolymer!som!frigörs!vid!Scanias!fem!produktionsenheter!och!
transporteras! till! nedbrytningen.! En! avgränsning! har! gjorts! till! de! fem! produktionsenheterna! då!
kartläggningen!av!emballageflödena!visade!att!dessa!enheter!motsvarar!de!största!kostnaderna!och!
de! mest! frekventa! flödena! till! nedbrytningen.! Ytterligare! anledning! till! denna! avgränsning! är!
bristen! på! data! för! de! övriga! enheterna! på! Scania.! För! att! få! jämförbar! data! är! volymerna! för!
produktionsenheterna!beräknade!på!ett!genomsnitt!för!januari!2014,!där!volym!avser!antal!enheter!
av!varje!emballagetyp.!Detta!urval!anses!vara!representativt!för!emballagevolymerna!och!kommer!
användas!för!att!genomföra!analys!och!dra!slutsatser!gällande!volymernas!inverkan!på!lokalisering!
av! nedbrytningen.! Data! som! presenteras! i! detta! avsnitt! har! hämtats! ur! Scanias! databas! för!
produktionsU! och! logistikdata! (Atoll)! och! matchats! med! data! från! Scanias!
emballagehanteringssystem! (Embasy)! för! att! få! fram! förbrukning! av! emballage.!
Emballagevolymerna!har!baserats!på! förbrukning!av!artiklar!med!hjälp!av! standarder! som!anger!
vilken! typ! av! emballage! som! varje! artikel! har! levererats! i.! Ett! antagande! har! alltså! gjorts! som!
innebär!att!det!emballage!som!kommer!in!med!artiklar!till!produktionsenheterna!transporteras!till!
nedbrytningen!efter!att!artiklarna!förbrukats!i!produktion.!Emballagevolymerna!som!presenteras!i!
detta! avsnitt! inkluderar! inte! de! boxar! som! inkommer! tomma! från! leverantör,! vilka! bland! annat!
nämnts! i! avsnitt! 5.6.5.! Data! för! dessa! boxar! saknas! i! och!med! att! de! inte! inkluderas! i! data! över!
förbrukning!eftersom!de! inte! innehåller!några!artiklar.!För!att!data!gällande!emballagevolymerna!
ska!vara!hanterbar! inkluderas!endast!emballagetyper! som!har! större!volym!än!20!enheter! i! snitt!
per!dag.!Under!kalendermånad! januari!2014!när!volymerna!uppmättes!var!produktionstakten!för!
Scania!Europa!totalt!243!lastbilar,!17,5!bussar!och!16!motorer!per!dag.!!

5.10.1 DX%OCH%DT%
På!grund!av!tekniska!svårigheter!med!att!separera!data!gällande!volymer!från!DX!och!DT!i!och!med!
att! databasen! summerar! dessa! volymer! tillsammans! kan! exakta! volymer! från! vardera! av! dessa!
enheter!inte!erhållas.!Som!tidigare!nämnt!är!volymen!betydligt!större!från!DT!än!från!DX!i!och!med!
att!DX!är!en!bearbetningsverkstad!som!skickar!sina!produkter!vidare! i!Scanias!emballage.!För!att!
urskilja!hur!stor!andel!av!den!totala!volymen!som!tillhör!DX!respektive!DT!har!antalet!transporter!
använts! som! referenspunkt,! där! hänsyn! tagits! till! den! genomsnittliga! fyllnadsgraden! i!
transporterna.! Eftersom! olika! transportfordon! rymmer! olika! stora! mängder! emballage! har! alla!
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transporter! räknats! om! till! motsvarande! antal! trailers.! Uppskattningsvis! motsvaras! fyra! LCU
vagnspar!av!en!trailer,!på!liknande!sätt!motsvaras!volymen!i!två!växelskåp!volymen!i!en!trailer.!En!
summering!av! totalt!antal! transporter!per!år! för!DX!och!DT!visar!att!volymen!som!frigörs!vid!DX!
motsvarar!cirka!20!procent!av!den!totala!volymen!från!de!båda!enheterna,!resterande!80!procent!
frigörs! därmed! på! DT.! De! beräkningar! som! utförts! för! att! uppskatta! fördelningen! av!
emballagevolymer!för!DX!och!DT!finns!att!läsa!i!Bilaga!G.!

Det!används!många!olika!typer!av!emballage!för!att!skydda!artiklarna!under!transport!vilka!sedan!
ankommer! till!nedbrytning!när!artiklarna! förbrukats.!På!DX!och!DT! frigörs! cirka!80!olika! sorters!
emballage!dagligen!som!sammanlagt!utgör!13!538!antal!emballage!i!snitt!per!dag,!se!Tabell!20.!För!
att! presentera! emballagevolymerna! på! ett! överskådligt! sätt! har! emballaget! delats! in! i! följande!
kategorier;!pall,!box,!pallkragar,!mellanlägg!och!lock,!se!Tabell!20.!Det!innebär!exempelvis!att!den!
kategori! som! benämns! pall! innefattar! alla! typer! av! pallar! och! den! kategori! som! benämns! lock!
innefattar! alla! typer! av! lock.! Kategorin! som! benämns! mellanlägg! inkluderar! även! formgjutet!
emballage,!nämnda!kategoriseringar!används!för!alla!produktionsenheter.!Tabell!20!nedan!visar!en!
sammanställning!av!de!emballagevolymer!som!dagligen!skickas!från!DX!och!DT!till!nedbrytningen.!
Som!nämnt!ovan!uppskattas!DX!endast!motsvara!20!procent!av!den!totala!volymen!från!DX!och!DT,!
resterande! 80! procent! frigörs! vid! DT,! dessa! procentandelar! har! använts! för! att! beräkna! antalet!
emballage!som!frigörs!vid!DX!och!DT!oavsett!emballagetyp.!!

TABELL(20(–(EMBALLAGEVOLYMER(SOM(FRIGÖRS(PÅ(DX(OCH(DT(

(
DX(och(DT( DX( DT(

Emballagetyp( Volym((antal(per(dag)( Volym((antal(per(dag)( Volym((antal(per(dag)(
Pall! 1445! 289! 1156!
Box! 923! 185! 739!
Pallkragar! 2793! 559! 2235!
Mellanlägg! 6418! 1284! 5135!
Lock! 1959! 392! 1567!
Totalt(( 13(538( 2708( 10(831(
!

Den!till!antalet!största!volymen!utgörs!av!mellanlägg,!totalt!6418!stycken!per!dag,!vilka!används!för!
att! skydda! artiklarna! och! separera! dem! från! varandra! i! en! box! eller! pall.! Vanliga! typer! av!
mellanlägg!som!används!på!DX!och!DT!är!specialskydd!i!plast! till!skivbromsar,!skydd!i!skumplast!
eller!plast!samt!träpinnar,!se!Figur!35.!!

!

FIGUR(35(–(MELLANLÄGG(SOM(ANVÄNDS(PÅ(DX(OCH(DT(

Dessa! mellanlägg! tar! i! jämförelse! med! pall,! box! och! pallkragar! upp! en! relativt! liten! volym! i!
transporterna!till!nedbrytningen,!vilket!gäller!generellt!för!alla!typer!av!mellanlägg!på!Scania.!Den!
näst!största!kategorin!emballage!som!frigörs!på!DX!och!DT!utgörs!av!pallkragar!till!EU!och!HUpallar.!I!
och! med! att! pallkragarna! inte! är! nedmonterade! när! de! transporteras! till! nedbrytningen,! utan!
transporteras!monterade!på!en!pallbotten,!innebär!det!att!de!upptar!stor!volym!i!transporterna!till!
nedbrytningen.! För! emballagekategorin! som! utgörs! av! olika! typer! av! lock! frigörs! i! snitt! 1959!
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stycken!per!dag.!De!vanligaste!locken!är!trälock!som!läggs!tillbaka!på!pallarna!innan!de!skickas!till!
nedbrytningen!samt!plastlock!som!levererats!in!med!en!del!av!plastboxarna.!Locken!till!box!skickas!
vanligtvis! till! nedbrytningen! staplade! på! varandra,! vilket! gör! att! både! trälocken! och! plastlocken!
upptar!en!relativt!liten!volym!i!transporterna!till!nedbrytningen.!I!snitt!frigörs!1445!pallar!per!dag!
vid!DX!och!DT,!som!nämnt!ovan!skickas!dessa!med!både!pallkragar!och!lock!till!nedbrytningen.!En!
jämförelse!mellan! antal! pallar! och! pallkragar! visar! att! varje! pall! i! genomsnitt! har! två! pallkragar.!
Gällande! boxar! frigörs! totalt! sett! i! snitt! 923! boxar! per! dag,! i! denna! kategori! ingår! plastboxar! av!
olika!storlek.!Nederst!i!Tabell!20!ses!att!av!den!totala!volymen!på!13!538!emballage!per!dag!står!DT!
för!den!absolut!största!volymen!på!10!831!emballage!jämfört!med!2708!emballage!från!DX.!

5.10.2 DM%OCH%DE%
Även!för!DM!och!DE!är!det!inte!möjligt!att!separera!data!gällande!emballagevolymer!med!hjälp!av!
den!databas!som!använts.!På!samma!sätt!som!för!DX!och!DT!har!därför!antalet!transporter!av!tomt!
emballage! till! nedbrytningen!använts! för! att! beräkna!hur! stor!volymandel! som!motsvaras! av!DM!
respektive!DE.!En!summering!och!jämförelse!av!antal!transporter!per!år!visar!att!DE!motsvarar!96!
procent!och!DM!motsvarar!resterande!4!procent!av!den!totala!emballagevolymen!som!frigörs!vid!
DM!och!DE.!Volymandelen!på!4!procent!är!fördelad!på!DM0,!som!står!för!3!procent,!och!DM1!som!
endast!motsvarar!1!procent.!Uppdelningen!av!DM!i!DM0!och!DM1!används!för!att!urskilja!hur!stor!
volym! som! frigörs! i! respektive! byggnad,! vilket! är! intressant! vid! bland! annat! lastU! och!
avståndsanalys! samt! vid! beslut! om! decentraliserad! nedbrytning.! Detta! eftersom! DM0! och! DM1!
ligger! långt! ifrån! varandra! och! har! olika! avstånd! till! nedbrytningen.! En! sammanställning! av!
emballagevolymerna!som!frigörs!vid!DM!och!DE!kan!ses!i!Tabell!21,!de!beräkningar!som!gjorts!för!
att!dela!upp!volymen!på!respektive!enhet!finns!att!läsa!i!Bilaga!G.!

TABELL(21(–(EMBALLAGEVOLYMER(SOM(FRIGÖRS(PÅ(DE(OCH(DM(

(
DM(och(DE( DM0( DM1( DE(

Emballagetyp(
Volym((antal(
per(dag)(

Volym((antal(
per(dag)(

Volym((antal(
per(dag)(

Volym((antal(
per(dag)(

Pall! 1193! 36! 12! 1145!
Box! 1554! 47! 16! 1492!
Pallkragar! 2228! 67! 22! 2139!
Mellanlägg! 4992! 150! 50! 4792!
Lock! 2618! 79! 26! 2513!
Totalt( 12(585( 378( 126( 12(082(
!

Precis!som!för!DX!och!DT!står!mellanlägg!för!den!till!antalet!största!volymen,!totalt!4992!i!snitt!per!
dag!från!DE!och!DM.!De!vanligaste!mellanläggen!som!används!är!tunna!skumU!eller!plastemballage!
som! används! som! ett! skyddande! lager!mellan! artiklarna! som! levereras! i! box! eller! pall.! De! flesta!
boxar!och!pallar!som!kommer!in!med!artiklar!har!ett!lock!för!att!kunna!transporteras!på!ett!säkert!
sätt!från!leverantören,!det!innebär!att!emballagetypen!lock!till!antalet!utgör!en!relativt!stor!volym.!
Totalt!frigörs!i!snitt!2618!lock!per!dag.!Som!nämnt!tidigare!upptar!lock!och!mellanlägg!liten!volym!
vid!transport!trots!att!de!är!många!till!antalet.!Vidare!levereras!de!flesta!pallar!in!med!pallkragar,!
undantaget!är!de!pallar!som!används!för!att!leverera!in!box!eftersom!alla!boxar!bandas!och!därför!
kan! levereras!på!pall!utan!pallkragar.!Totalt! frigörs!2228!pallkragar!dagligen,!som!nämnt!tidigare!
upptar!obrutna!pallkragarna!stor!volym!i!transporten!till!nedbrytningen.!Vidare!frigörs!i!snitt!1554!
boxar! och!1193!pallar! på!DM!och!DE! varje! dag.! En! jämförelse!mellan! antal! pallar! och!pallkragar!
visar!att!varje!pall!som!frigörs!i!snitt!har!två!pallkragar.!Nederst!i!Tabell!21!ses!att!det!totala!antalet!
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emballage!som!frigörs!dagligen!på!DM!och!DE!är!12!585!stycken,!där!DE!står!för!den!absolut!största!
volymen.!På!DE!frigörs!i!snitt!12!082!emballage!jämfört!med!378!på!DM0!och!endast!126!på!DM1.!

5.10.3 MS%
Det!datasystem!som!använts!för!att!ta!fram!emballagevolymer!kunde!inte!generera!data!för!MS.!För!
att! uppskatta! hur! mycket! emballage! som! frigörs! har! ansvarig! förpackningstekniker! på! MS!
summerat! förbrukning! av! emballage! genom! att! utgå! från! beställningar! av! artiklar! under! januari!
2014.! Denna! metod! kunde! dock! endast! generera! data! för! förbrukning! av! pall! och! box,! inga!
uppgifter!kunde!erhållas!för!antalet!pallkragar,!lock!och!mellanlägg!som!frigörs!på!MS.!Volymer!för!
detta!har!därför!beräknats!med!hjälp!av!ett!genomsnitt! för!hur!många!pallkragar,!respektive! lock!
och!mellanlägg!som! frigörs!per!pall!och!box.!Genomsnittet!har!beräknats!med!hjälp!av! tillgänglig!
data! för!DX! och!DT! samt!DM!och!DE.! Genom!att! dividera! totalt! antal! pallkragar!med! totalt! antal!
pallar!erhölls!ett!genomsnitt!på! två!pallkragar!per!pall.! I!och!med!att!antalet!pall! som!frigörs!per!
dag! på! MS! är! 1320! stycken! innebär! det! att! cirka! 2640! pallkragar! frigörs! och! skickas! till!
nedbrytningen!varje!dag.!Eftersom!mellanlägg!används! i!både!box!och!pall!har!ett!genomsnitt! för!
antalet!mellanlägg!beräknats!genom!att!dividera!totala!antalet!mellanlägg!på!totala!antalet!box!och!
pall.!Precis!som!för!de!andra!produktionsenheterna! innebär!det!att!även! för!MS!utgör!mellanlägg!
den!till!antalet!största!volymen,!4828!stycken.!Som!nämnt!tidigare!upptar!dock!mellanlägg!endast!
en! liten! andel! av! volymen! i! transporterna.! De! flesta! pallar! och! boxar! levereras! in! från!
leverantörerna! med! lock,! genomsnittet! för! hur! många! pallar! och! box! som! också! har! lock! har!
beräknats! till!90!procent!vilket!medför!att!cirka!2897! lock! frigörs!varje!dag!på!MS.!Vidare! frigörs!
1898!boxar!varje!dag,!totalt!uppskattas!emballagevolymen!från!MS!uppgå!till!13!584!emballage!per!
dag,!se!Tabell!22.!!

TABELL(22(–(EMBALLAGEVOLYMER(SOM(FRIGÖRS(PÅ(MS(

MS(
Emballagetyp( Volym((antal(per(dag)(
Pall! 1320!
Box! 1898!
Pallkragar! 2641!
Mellanlägg! 4828!
Lock! 2897!
Totalt( 13(584(
!

5.10.4 NEDBRYTNINGEN%
Vid!nedbrytningen!dokumenteras!hur!stora!emballagevolymer!som!inkommer!och!bryts!varje!dag,!
dock!görs!ingen!uppdelning!efter!vilken!enhet!som!levererat!emballaget!till!nedbrytningen.!Det!är!
därför! intressant! att! jämföra! data! för! de! emballagevolymer! som! frigörs! vid! respektive!
produktionsenhet!med!indata!för!nedbrytningen.!En!sådan!jämförelse!kan!skapa!förståelse!för!hur!
stor!andel!av!den!totala!volymen!som!varje!produktionsenhet!motsvarar.!Vidare!kan!informationen!
användas! för! att! uppskatta! hur! många! uttransporter! av! brutet! emballage! till! poolen! som! varje!
produktionsenhet! genererar.! Denna! jämförelse! kan! alltså! bidra! till! en! uppskattning! av! hur!
uttransporter! till! poolen! bör! planeras! vid! decentraliserad! nedbrytning.! Tabell! 23! nedan! visar! en!
sammanställning! av! antalet! emballage! som! inkommit! till! nedbrytningen! under! januari! 2014.!
Emballagevolymerna! vid! nedbrytningen! har! delats! in! kategorier! på! samma! sätt! som! för!
produktionsenheterna! för! att! underlätta! jämförelse.! Det! bör! poängteras! att! Tabell! 23! inkluderar!
data! från! alla! enheter! på! Scania! inte! bara! de! fem! produktionsenheterna! som! presenterats! ovan.!
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Därav! uppnår! inte! summeringen! av! emballagevolymerna! från! produktionsenheterna! den! totala!
emballagevolymen!som!beräknats!för!nedbrytningen.!!

TABELL(23(–(EMBALLAGEVOLYMER(SOM(INKOMMER(TILL(NEDBRYTNINGEN(

Nedbrytningen(
Emballagetyp( Volym((antal(per(dag)(
Pall! 4515!
Box! 6783!
Pallkragar! 8428!
Mellanlägg! 16!542!
Lock! 4812!
Totalt( 41(079(
!

I!Tabell!24!nedan!presenteras!hur!stor!andel!respektive!produktionsenhet!motsvarar!av!den!totala!
volymen,! sammanlagt!utgör!produktionsenheterna!96,7!procent!av!den! totala!emballagevolymen.!
Resterande!3,3!procent! frigörs! vid!de!övriga! enheterna!på! Scania.!Den!procentuella! fördelningen!
mellan!DT,!DE! och!MS! är! relativt! jämn.!DM0! och!DM1! står! för! en!mycket! liten! del! av! den! totala!
volymen,!knappt!en!procent!per!produktionsenhet.!DX!frigör!lite!större!emballagevolymer!än!DM0!
och!DM1!men!volymen!som!frigörs!på!DX!är!fortfarande!låg,!endast!6,6!procent!av!det!totala!antalet!
emballage!som!bryts!på!nedbrytningen.!!

TABELL(24(–(PRODUKTIONSENHETERNAS(ANDEL(AV(TOTALA(VOLYMEN(VID(NEDBRYTNINGEN(

Produktionsenhet( Volym((antal(per(dag)( Andel(
DX! 2708! 6,6%!
DT! 10!831! 26,4%!
DM0! 378! 0,9%!
DM1! 126! 0,3%!
DE! 12!082! 29,4%!
MS! 13!584! 33,1%!
Övriga!enheter! 1370! 3,3%!
Totalt( 41(079( 100%(
!

5.11 LASTU!OCH!AVSTÅNDSANALYS!
Förutom! att! studera! storleken! på! emballagevolymer! och! transportkostnader! undersöks! även!
lastavståndet!som!dagens!centraliserade!nedbrytning!genererar.!Lastavståndet!är!enligt!Segerstedt!
(2008)!ett!stöd!vid!val!av!lokaliseringsalternativ,!där!ett!lågt!lastavstånd!eftersträvas.!Lastavståndet!
beräknas! genom! att! multiplicera! volymen! som! transporteras! med! avståndet! för! respektive!
transportsträcka.!I!denna!studie!används!lastU!och!avståndsanalys!för!att!hitta!förbättringspotential!
i!dagens!lokalisering!som!input!till!beslut!om!ett!scenario!för!decentraliserad!nedbrytning.!Vidare!
kommer! det! totala! lastavståndet! användas! för! att! jämföra! dagens! centrala! lokalisering! med! ett!
scenario! för! decentraliserad! nedbrytning.! Tabell! 25! nedan! visar! det! beräknade! lastavståndet! för!
dagens! lokalisering,! samma! indelning!av!produktionsenheterna!som!användes!vid!beskrivning!av!
volymerna!används!även!här.!!
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TABELL(25(–(ANALYS(AV(LAST(OCH(AVSTÅND(

Från( Till( Avstånd((km)( Volym((antal(per(dag)( Lastavstånd(
DX! Nedbrytningen! 1,5! 2708! 4!062!
DT! Nedbrytningen! 0,8! 10!831! 8!665!
DM0! Nedbrytningen! 2,1! 378! 794!
DM1! Nedbrytningen! 4,1! 126! 517!
DE! Nedbrytningen! 3,8! 12!082! 45!912!
MS! Nedbrytningen! 0,3! 13!584! 4!075!
Totalt( (( (( (( 64(024(
!

Volymerna! från! MS,! DE! och! DT! är! som! tidigare! nämnt! relativt! lika! vilket! innebär! att! det! är!
avståndet! till! nedbrytningen! som! avgör! vilken! produktionsenhet! som! får! högst! lastavstånd.! Av!
dessa!enheter!har!DE!den!längsta!transportsträckan,!3,8!kilometer,!vilket!genererar!ett!lastavstånd!
på! 45! 912.! Det! näst! största! lastavståndet! fås! genom! de! transporter! som! går! från! DT! till!
nedbrytningen!och!har! beräknats! till! 8665.! I! och!med! att! dagens!nedbrytning! är! lokaliserad! i! en!
närliggande! byggnad! till!MS! är! avståndet! kort! och! därmed! lastavståndet! lågt,! endast! 4075.! Från!
DM0,!DM1!och!DX!är!volymerna!betydligt!lägre!vilket!genererar!lågt!lastavstånd.!Totalt!sett!generar!
dagens! centrala! lokalisering! ett! lastavstånd! på! 64! 024.! Potentialen! i! att!minska! lastavståndet! är!
beroende!av!avståndet!till!nedbrytningen!eftersom!de!totala!emballagevolymerna!är!desamma!vid!
decentraliserad!som!centraliserad!nedbrytning.!Det!scenario!som!utformas!och!presenteras!i!denna!
studie! ämnar! minska! det! totala! lastavståndet! genom! att! nedbrytningen! decentraliseras! och!
lokaliseras!närmare!respektive!produktionsenhet.!!

! !
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6 ANALYS!AV!NULÄGE!
I%detta%kapitel%genomförs%en%analys%av%nuläget%med%utgångspunkt%i%transportkostnader,%volymer%och%
lastavstånd%för%respektive%produktionsenhet.%Syftet%med%denna%analys%är%att%identifiera%ett%scenario%för%
decentraliserad%nedbrytning%utifrån%de%lokaliseringsalternativ%som%skapar%störst%förbättringspotential%
ur%ett%flödesS%och%kostnadsperspektiv.%%

En! generell! fördel! med! lokal! nedbrytning! i! anslutning! till! produktionsenheterna! kan! hämtas! ur!
Webers! lokaliseringsteori.! Ballou! (2004)! beskriver! denna! teori! som! innebär! att! lokalisering! bör!
göras! nära! källan! för! råmaterialet! om! råmaterialet! har! högre! vikt! än! slutprodukten.! Denna! teori!
kan! tillämpas! för! fallstudien! på! så! sätt! att! råmaterialet! utgörs! av! det! obrutna! emballaget! och!
slutprodukten! av! brutet! emballage.!Den! faktiska! vikten! för! råmaterial! och! slutprodukt! kommer! i!
detta! fall!vara!densamma,!däremot!kommer!volymen!(mätt! i!kubikmeter)!som!emballaget!upptar!
skilja!sig!mellan!råvara!och!slutprodukt.!Det!obrutna!emballaget,!råvaran,!har!som!nämnts!tidigare!
större!volym!än!brutet!emballage,!för!emballageflöden!är!således!volym!en!viktig!parameter!för!att!
skapa! effektiva! transporter! med! hög! fyllnadsgrad.! Om! Webers! lokaliseringsteori! tillämpas! med!
hänsyn!till!volym!bör!processen!för!emballagenedbrytning!lokaliseras!nära!källan!för!råmaterialet,!
alltså!nära!produktionsenheterna!där!emballaget!frigörs.!!

Vidare! ger! de! områden! som! beskrivits! i! föregående! kapitel;! transportkostnader,! volymer! och!
lastavstånd! tillsammans!en!bra!grund! för!att! identifiera!eventuella! förbättringar! som!kan!uppnås!
genom!förändrad!lokalisering!av!nedbrytningen.!En!analys!av!transportkostnaderna!som!uppstår!i!
och! med! dagens! centrala! nedbrytningsenhet! visar! att! den! största! kostnadsposten! utgörs! av!
uttransport! av! emballage! till! poolen.! Uttransporterna! till! poolen! har! dock! bästa! möjliga!
förutsättningar! tack! vare! dagens! lokalisering! eftersom! allt! emballage! som! ska! till! poolen!
konsolideras! vid! nedbrytningen.! Kostnaden! för! uttransport! till! pool! uppgår!med! dagens! centrala!
nedbrytningsenhet! till! cirka! 4,6! miljoner! kronor! per! år.! En! omställning! till! decentraliserad!
nedbrytning!anses!inte!ha!potential!att!minska!denna!kostnadspost!då!det!innebär!att!lastning!för!
uttransport! till! poolen! kommer! att! ske! på! fler! än! ett! ställe.! Kostnaden! bör! dock! kunna! hållas! på!
ungefär!samma!nivå!som!idag!i!och!med!att!det!är!lika!stor!volym!emballage!som!ska!transporteras!
till!pool.!Förutsatt!att!uttransporterna!planeras!på!ett!effektivt!sätt!så!att!fyllnadsgraden!fortsätter!
vara! 100! procent.! Den! andra! kostnadsposten! för! uttransport! avser! transport! till! tvätten,! denna!
kostnad! uppgår! i! dagsläget! till! cirka! 1,1! miljoner! kronor! per! år.! Precis! som! för! uttransport! till!
poolen! har! även! transport! till! tvätten! bästa! möjliga! förutsättningar! genom! konsolidering! av!
emballaget! vid! dagens! nedbrytning.! Eftersom! emballagevolymen! som! skickas! till! tvätten! är!
betydligt!lägre!än!volymen!till!poolen!är!det!viktigt!att!planera!dessa!transporter!på!ett!bra!sätt!så!
att!emballaget!som!ska!på!tvätt!inte!blir!liggande!i!buffert!för!länge!i!ett!scenario!för!decentraliserad!
nedbrytning.! Jonsson! och! Mattsson! (2005)! beskriver! mjölkrundor,! där! leveranser! konsolideras!
genom!att!mindre!partier!hämtas!upp!på!olika!ställen!av!en!och!samma!bil,!som!ett!sätt!att!minska!
transportbehovet! genom! effektivt! resursutnyttjande.! Mjölkrundor! kan! därmed! vara! ett! bra!
alternativ!för!att!effektivisera!uttransporterna!till!tvätten!vid!decentraliserad!nedbrytning.!Detta!för!
att!hålla!dessa!kostnader!på!ungefär!samma!nivå!som!i!dagsläget.!!

När! det! gäller! intransporter! till! nedbrytningen! finns! däremot! stor! förbättringspotential! vid!
omställning! till! decentraliserad! nedbrytning.! De! största! kostnaderna! för! intransport! till!
nedbrytning!uppkommer!vid!transport!från!MS!och!DE,!cirka!1,8!respektive!2,4!miljoner!kronor!per!
år.!Det!är!därför!intressant!att!undersöka!ett!scenario!med!lokal!nedbrytning!på!dessa!enheter!för!
att!minska!kostnaderna! som!uppkommer! vid! transport! av! emballage! till! nedbrytningen.!Orsaken!
till!att! transportkostnaderna! i!dagsläget!är!högst! från!MS!och!DE!kan!också!kopplas! ihop!med!att!
dessa! enheter! frigör! de! största! emballagevolymerna.! Vidare! visar! beräkningen! av!
transportkostnaderna! att! DT! har! den! tredje! största! årliga! transportkostnaden,! cirka! 1! miljon!
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kronor!per!år,!ungefär!600!000!respektive!400!000!kronor!högre!än!DM!och!DX.!DM!och!DX!är!båda!
bearbetningsenheter! som! skickar! sina! artiklar! vidare! till! andra! produktionsenheter! i! Scanias!
emballage! vilket! medför! att! det! frigörs! mindre! volymer,! därav! lägre! transportkostnader! till!
nedbrytningen.!!

Storleken! på! volymer! och! transportkostnader! påverkar! utformningen! av! ett! scenario! för!
decentraliserad!nedbrytning!i!den!mån!att!lokal!nedbrytning!bör!införas!på!de!produktionsenheter!
som!frigör!störst!volym!och!har!högst!transportkostnad.!Detta!för!att!undvika!onödiga!transporter!
vilka!beskrivs!som!ett!slöseri!som!inte!tillför!värde!(Liker,!2009).!Nedbrytning!på!MS!och!DE!skapar!
förutsättningar!för!att!eliminera!slöseri!eftersom!de!har!störst!volym!och!därmed!flest!transporter,!
genom! att! minimera! detta! slöseri! kan! de! totala! kostnaderna! för! emballagenedbrytningen!
reduceras.!Vidare!visar!en!analys!av!lastavstånd!att!DE!har!betydligt!högre!lastavstånd,!45!912,!än!
de! andra! enheterna.! För! att! minska! det! totala! lastavståndet! bör! fokus! vara! på! förändring! av!
transporterna! från!DE.!Detta! stärker! ytterligare!motivet! till! att! skapa! ett! scenario! som! innefattar!
lokal!nedbrytning!på!DE.!Lastavståndet!från!DT,!8665,!är!lägre!än!lastavståndet!från!DE!men!även!
detta!är!betydligt!högre!än!last!avståndet!från!MS,!DM0,!DM1!och!DX.!Enligt!Segerstedt!(2008)!bör!
lokalisering! utföras! så! att! lastavståndet! blir! så! lågt! som! möjligt.! För! att! minska! det! totala!
lastavståndet!bör!alltså!även!lokal!nedbrytning!på!DT!övervägas.!Lastavståndet!från!MS!är!däremot!
lågt,! 4075,! tack! vare! att! dagens! nedbrytning! ligger! i! en! närliggande! byggnad! till!MS.!Dock!måste!
emballaget! ändå! transporteras! ut! från! MS! till! nedbrytningen,! vilket! har! visat! sig! vara! mycket!
kostsamt!då!MS!har!den!näst!högsta! årliga! transportkostnaden,! cirka! 1,8!miljoner!kronor!per! år.!
Lokal!nedbrytning!på!MS!bör!alltså!skapa!förutsättningar!för!att!sänka!transportkostnaderna.!!

Ett! scenario! för! decentraliserad! nedbrytning! som! innebär! lokal! nedbrytning! på! ett! antal!
produktionsenheter! genererar! inte! bara! minskade! transportkostnader.! Omställning! till!
decentraliserad!nedbrytning!kan!innebära!att!yta!måste!frigöras,!personal!behöver!tillsättas!och!att!
utrustning! behöver! införskaffas! för! att! utföra! nedbrytningen.! Det! anses! därför! inte! rimligt! att!
undersöka! ett! scenario! som! innebär! lokal! nedbrytning! på! alla! produktionsenheter.! Utifrån! de!
analyser! som! gjorts! av! transportkostnader,! volymer! och! lastavstånd! skapas! i! denna! studie! ett!
scenario! för! lokal! nedbrytning! på!MS,! DE! och! DT! för! att! undersöka! förbättringspotentialen!med!
decentraliserad!nedbrytning.!I!scenariot!undersöks!inte!utfallet!för!lokal!nedbrytning!på!DX!och!DM!
i! och! med! att! dessa! enheter! frigör! betydligt! mindre! emballagevolymer! och! har! lägre!
transportkostnader!än!övriga!enheter.!Däremot!kommer!de!att!inkluderas!i!scenariot!i!och!med!att!
det!emballage!som!frigörs!på!dessa!och!alla!övriga!enheter!på!Scania!fortfarande!måste!brytas.!!

! !



!

59!

7 SCENARIO!U!DECENTRALISERAD!NEDBRYTNING!!
I%detta%kapitel%presenteras%det%scenario%som%utformats%för%att%undersöka%förbättringspotentialen%med%
decentraliserad%nedbrytning.%Scenariot%har%tagits%fram%med%utgångspunkt%i%den%analys%som%gjorts%av%
nuläget%och%innebär%nedbrytning%på%de%tre%produktionsenheterna%MS,%DE%och%DT.%Kapitlet%inleds%med%
en%beskrivning%av% scenariot% följt% av%analys%kring%volymer,% transportkostnader%och% lastavstånd.%Data%
som%presenteras%i%detta%kapitel%baseras%på%nulägeskartläggningen%och%kompletterande%intervjuer%med%
experter%inom%området%på%Scania.%

Ett! scenario! med! decentraliserad! nedbrytning! innebär! brytning! av! emballage! på! flera!
nedbrytningsenheter!istället!för!på!en!central!nedbrytningsenhet.!Det!scenario!för!decentraliserad!
nedbrytning! som!undersöks! i! denna! studie! innebär!nedbrytning!på!de! tre! produktionsenheterna!
MS,!DE!och!DT,!se!Figur!36.!Detta!scenario!har!valts!på!grund!av!att!analysen!av!nuläget!visade!att!
lokal! nedbrytning! på! dessa! enheter! har! störst! potential! att! förbättra! flödesU! och!
kostnadseffektiviteten.! Decentraliserad! nedbrytning! på! MS,! DE! och! DT! innebär! att! yta! måste!
frigöras! i! befintliga! lokaler! eller! att! nya! lokaler! behöver! byggas! i! anslutning! till! dessa!
produktionsenheter.! Oavsett! vilken! lokal! som! används! krävs! investeringar! i! form! av! utrustning!
samt! att! personal! tillsätts! för! att! utföra! nedbrytningen.! Denna! studie! har! avgränsats! till! att! inte!
behandla! exakt! var! på! MS,! DE! och! DT! den! lokala! nedbrytningen! ska! utföras.! Ytterligare! en!
avgränsning!är!att!studien!inte!tar!hänsyn!till!om!det!i!dagsläget!finns!tillgängliga!ytor!för!att!utföra!
emballagenedbrytning,! om! nybyggnation! krävs! eller! om! yta! måste! frigöras! i! dagens! lokaler.!
Scenariot! beaktar! därmed! inte! fastighetskostnader! för! en! eventuell! nybyggnation! eller!
ombyggnation!av!befintliga! lokaler,!endast!hyreskostnad!kopplad!till!den!totala!yta!som!krävs! för!
scenariot! inkluderas!gällande! fastighetskostnader.!Vid!ett! eventuellt! införande!av!decentraliserad!
nedbrytning! har! Scania! planer! på! att! använda! dagens! nedbrytningslokal! för! annan! verksamhet,!
därför!beaktar!denna!studie!inte!hur!lokalen!påverkas!vid!decentraliserad!nedbrytning.!

FIGUR(36(–(KARTA(ÖVER(NEDBRYTNINGSENHETERNA(

!

!

! !
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7.1 UTFORMNING!AV!NEDBRYTNINGSVERKSAMHETEN!!
Dagens! centrala! nedbrytning! upptar! en! yta! på! 5650! kvadratmeter,! ytan! som! uppskattats! för!
scenariot!utgår!från!den!layout!som!används!på!nedbrytningen!i!dagsläget.!Skillnaden!är!att!det!vid!
en! decentraliserad! nedbrytning! med! tre! nedbrytningsenheter! inte! anses! nödvändigt! med! en!
separat!rullbana!för!box!och!pall.!Detta!i!och!med!att!den!totala!volymen!som!i!dagsläget!hanteras!
på!en!nedbrytningsenhet!delas!upp!på!tre!enheter,!inflödet!av!emballage!blir!alltså!betydligt!lägre!
på! respektive! nedbrytningsenhet! i! scenariot.! Den! yta! som! krävs! för! decentraliserad! nedbrytning!
påverkas!av!variationen!av!emballage!som!kommer!in!till!respektive!nedbrytning!eftersom!att!yta!
måste! finnas! för! att! sortera! de! olika! emballagetyperna.! Det! krävs! därför! större! yta! för! lokal!
nedbrytning!på!MS,!som!uppskattningsvis!måste!kunna!sortera!107!olika!emballagetyper,!än!på!DE!
och!DT!som!ska!kunna!sortera!52!respektive!71!emballagetyper.!MS!behöver!även!en!särskild!yta!
avsedd!för!att!bryta!storpall!då!det!i!princip!bara!är!MS!som!frigör!dessa.!I!de!fåtal!fall!då!storpall!
frigörs!på!någon!annan!enhet!antas!nedbrytningen!på!MS!ta!emot!även!dessa!pallar.!Nedbrytning!av!
storpall! på! MS! uppskattas! behöva! lika! stor! yta! som! nedbrytning! av! storpall! upptar! idag,! 400!
kvadratmeter.!Denna!yta!adderas!därför!till!den!totala!yta!som!krävs!för!lokal!nedbrytning!på!MS.!
Hur!stor!yta!som!krävs!för!respektive!nedbrytningsenhet!presenteras!i!Tabell!26,!en!förklaring!av!
hur!ytorna!uppskattats!finns!att!läsa!i!Bilaga!H.!Ytan!för!scenariot!blir!2690!kvadratmeter!inomhus!
och! 3250! kvadratmeter! utomhus! vilket! resulterar! i! en! total! yta! på! 5940! kvadratmeter! med! en!
årshyra!på!2!256!920!kronor,!se!Tabell!26!och!Tabell!27.!

TABELL(26(–(YTOR(FÖR(RESPEKTIVE(NEDBRYTNINGSENHET(VID(DECENTRALISERAD(NEDBRYTNING(

!! Inlastning((m2)( Nedbrytning((m2)( Storpall((m2)( Utlastning((m2)( Totalt((m2)(
MS( 750! 890! 400! 500! 2540(
DE( 500! 680! 0! 500! 1680(
DT( 500! 720! 0! 500! 1720(
Total(yta( !1750! 2290! 400! 1500! 5940(
!

TABELL(27(–(HYRA(FÖR(YTOR(SCENARIO(

!! Yta((m2)( Hyra/m2/år( Hyra(per(år(
Inne! 2690! 543!kr! 1!460!670!kr!
Ute! 3250! 245!kr! 796!250!kr!
Totalt( ( ( 2(256(920(kr(
!

Vidare! kräver! de! tre! nedbrytningsenheterna! investeringar! i! utrustning! som! krävs! för! att! kunna!
utföra! nedbrytningen.! Nedbrytningsmetoden! antas! vara! densamma! för! nuläge! och! scenario,!
kostnadsberäkningarna!för!investeringar!i!scenariot!utgår!därmed!från!att!samma!typ!av!utrustning!
som!används! i!nuläget!också!behövs!vid!varje!nedbrytningsenhet! i! scenariot.! Skillnaden!blir! som!
nämnt!innan!att!ingen!boxbana!behövs!för!scenariot!då!box!och!pall!kommer!gå!på!samma!rullbana.!
För!scenariot!behövs!rullbanor,!lyftverktyg,!ställage!och!bandningsmaskiner!till!en!kostnad!av!10,6!
miljoner!kronor!köpas!in,!se!Tabell!28.!Den!utrustning!som!köps!in!har!en!avskrivningstid!på!fem!år!
vilket!ger!en!årlig!avskrivningskostnad!på!2,1!miljoner!kronor!de!närmsta!fem!åren,!se!Tabell!29.!
Vidare!behövs!även!plastkomprimatorer,!sopkomprimatorer!och!containrar!och!denna!utrustning!
hyrs!med! en! kostnad! på! 384! 192! kronor! per! år,! se! Tabell! 30.! En! detaljerad! förklaring! över! hur!
kostnaderna!för!utrustning!beräknats!finns!att!läsa!i!Bilaga!I.!!
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TABELL(28(–(INKÖPSKOSTNAD(FÖR(UTRUSTNING(

(
Inköpskostnad(MS( Inköpskostnad(DT( Inköpskostnad(DE(

Inbana!och!långbana!för!pall!och!box! 1!956!000!kr! 1!884!000!kr! 1!860!000!kr!
Lyftverktyg! 243!950!kr! 243!950!kr! 243!950!kr!
Ställage! 48!150!kr! 31!950!kr! 23!400!kr!
Bandningsmaskin!automatisk!+!utbana! 1!350!000!kr! 1!350!000!kr! 1!350!000!kr!
Bandningsmaskin!manuell! 20!000!kr! 20!000!kr! 20!000!kr!
Kostnad!per!enhet!! 3!618!100!kr! 3!529!900!kr! 3!497!350!kr!
Total(inköpskostnad( 10(645(350(kr(
!

TABELL(29(–(ÅRLIG(AVSKRIVNINGSKOSTNAD(FÖR(UTRUSTNING(

(

Årlig(avskrivning(
MS(

Årlig(avskrivning(
DT(

Årlig(avskrivning(
DE(

Inbana!och!långbana!för!pall!och!box! 391!200!kr! 376!800!kr! 372!000!kr!
Lyftverktyg! 48!790!kr! 48!790!kr! 48!790!kr!
Ställage! 9!630!kr! 6!390!kr! 4!680!kr!
Bandningsmaskin!automatisk!+!utbana! 270!000!kr! 270!000!kr! 270!000!kr!
Bandningsmaskin!manuell! 4!000!kr! 4!000!kr! 4!000!kr!
Kostnad!per!enhet!! 723!620!kr! 705!980!kr! 699!470!kr!
Total(årlig(avskrivning( 2(129(070(kr(

!

TABELL(30(–(HYRESKOSTNAD(FÖR(UTRUSTNING(

(
Hyra(per(år(MS( Hyra(per(år(DT( Hyra(per(år(DE(

Plastkomprimatorer! 57!984!kr! 57!984!kr! 57!984!kr!
Sopkomprimator! 43!080!kr! 43!080!kr! 43!080!kr!
Containrar! 27!000!kr! 27!000!kr! 27!000!kr!
Kostnad!per!enhet!! 128!064!kr! 128!064!kr! 128!064!kr!
Total(hyra(per(år( 384(192(kr(
!

Vid! ett! scenario! med! tre! nedbrytningsenheter! bör! arbetstiden! anpassas! efter! respektive!
produktionsenhets!skift!för!att!nedbrytningen!ska!kunna!hålla!jämn!takt!med!produktionen.!Detta!
innebär!att!nedbrytningen!på!MS!bör!hållas!i!drift!under!ett!skift!och!nedbrytningsenheterna!på!DE!
och!DT!under!två!skift.!Dagens!centrala!nedbrytning!kräver!67!positioner,!uppdelade!på!två!skift,!
för!att!hållas!i!drift.!Decentraliserad!nedbrytning!på!MS,!DE!och!DT!skulle!innebära!att!bemanning!
för!64!positioner!behövs,!se!Tabell!31.!Scenariot!kräver!färre!positioner!än!nuläget,!bland!annat!för!
att! scenariot! inte!behöver!bemanning! för!de!åtta!positionerna! som! i!nuläget!krävs! för! inlastning.!
Dessa! positioner! antas! finnas! tillgängliga! bland! befintlig! personal! på! MS,! DE! och! DT! då! det! i!
dagsläget! finns! personer! på! dessa! enheter! som! lastar! transportfordonen! med! emballage! för!
transport! till! nedbrytningen.! I! scenariot! antas! att! dessa! personer,! istället! för! att! lasta!
transportfordonen,!kan!lasta!emballaget!i!en!buffert!vid!respektive!rullbana!alternativt!direkt!upp!
på!en!rullbana,!därför!räknas!de! inte!med! i!Tabell!31.!Dock!kräver!scenariot! totalt! sex!positioner!
extra! på! långbanan,! detta! för! att! verksamhet! ska! kunna! drivas! på! alla! skift! på! de! tre!
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nedbrytningsenheterna.!Box!och!pall!kommer!gå!på!samma!rullbana!i!scenariot,!därför!räcker!det!
med!totalt!nio!positioner!för!scenariot!även!om!det!för!nuläget!är!tio.!Vidare!behöver!skift!2!på!DT!
och!DE!något! färre! positioner! än! skift! 1.!Detta! för! att!mer! emballage! inkommer!under! dagtid! då!
produktionstakten!är!högre!vilket!kräver!fler!positioner!på!nedbrytningen.!!

TABELL(31(–(POSITIONER(VID(DECENTRALISERAD(NEDBRYTNING((

!
MS( DT( DE(

Position(
Skift!1!
(personer)!

Skift!1!
(personer)!

Skift!2!
(personer)!

Skift!1!
(personer)!

Skift!2!
(personer)!

Inlastning! 0! 0! 0! 0! 0!

Långbana! 10! 6! 6! 6! 6!
Truckar!långbana!
Utkörning/sopor! 2! 2! 1! 2! 1!
Utlastning!
Storpall! 7! 0! 0! 0! 0!

MHUtorg! 1! 1! 1! 1! 1!

Kablage/returer! 1! 0! 0! 0! 0!

Box! 3! 2! 1! 2! 1!

Summering! 24! 20! 20!

Totalt(( 64(
!

7.2 VOLYMER!
Den! totala!volymen!emballage!kommer!vara!densamma!vid!decentraliserad!nedbrytning! som!vid!
dagens! centraliserade.! Skillnaden! är! att! emballaget! kommer! skickas! för! nedbrytning! till! MS,! DE!
eller!DT.!Det!innebär!att!emballage!som!frigörs!på!någon!av!dessa!tre!enheter!kommer!att!förflyttas!
till!respektive!enhets!lokala!nedbrytning.!Emballage!som!frigörs!på!DM,!DX!eller!någon!av!de!övriga!
enheterna!måste!däremot!transporteras!till!en!av!de!tre!nedbrytningsenheterna!för!att!brytas.!För!
att!minimera!transportavståndet!kommer!emballage!från!DM,!DX!och!de!övriga!enheterna!skickas!
till! närmsta! nedbrytningsenhet,! se! Figur! 37! samt! Tabell! 32! U! Tabell! 34.! Den! totala! volymen!
emballage!från!de!övriga!enheterna!är!1370!emballage!per!dag.!Denna!volym!har!delats!lika!mellan!
de! tre! nedbrytningsenheterna! vilket! medför! att! varje! nedbrytning! antas! ta! emot! cirka! 460!
emballage!per!dag!från!övriga!enheter.!Sett!till!den!totala!volymen!står!de!övriga!enheterna!för!en!
väldigt!låg!volym.!
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!

FIGUR(37(–(VISUALISERING(AV(EMBALLAGEFLÖDEN(FÖR(SCENARIOT(

Nedbrytningsenheten!på!MS!kommer!bryta!allt!emballage!som!frigörs!på!MS!samt!det!som!frigörs!
på!OLS,!garantikontrollen!och!CUlab,!se!Tabell!32.!Detta!innebär!att!nedbrytningen!på!MS!kommer!
ta!emot!13!584!emballage!per!dag!från!den!egna!verksamheten!samt!cirka!460!emballage!per!dag!
från!OLS,!garantikontrollen!och!CUlab.!Totalt!ska!i!genomsnitt!14!044!emballage!brytas!per!dag!på!
den!lokala!nedbrytningen!på!MS.!!

TABELL(32(–(EMBALLAGEVOLYMER(TILL(NEDBRYTNING(PÅ(MS(

Nedbrytning(–(MS((
PRU( Från( Till( Volymer((antal(per(dag)(
MS! Plattform!norra! MS!

13584!

MS! Plattform!södra! MS!
MS! Norra!master! MS!
MS! Boxförråd! MS!
MS! Produktion! MS!
MS! 231! MS!
MS! 236! MS!
OLS! 270! MS!

!460!Garantikontroll! 280! MS!
CULab! 103! MS!
Totalt(     14 044 
!

DE!kommer!bryta!emballage!som!frigörs!internt!på!DE!samt!allt!emballage!som!uppstår!på!DM1!och!
OLE,!se!Tabell!33.!Detta! innebär!att!nedbrytningen!på!DE!kommer!ta!emot!12!082!emballage!per!
dag!från!den!egna!verksamheten,!126!från!DM1!och!cirka!460!från!OLE.!Totalt!sett!innebär!det!att!i!
genomsnitt!per!dag!ska!12!668!emballage!brytas!på!DE.!
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TABELL(33(–(EMBALLAGEVOLYMER(TILL(NEDBRYTNINGEN(PÅ(DE(

Nedbrytning(–(DE((
PRU( Från( Till( Volymer((antal(per(dag)(
DE! 150! DE! 12!082!
DE! 182! DE!
DM1! 178! DE! 126!
OLE! 177! DE! !460!
Totalt( (( (( 12(668(
!

Slutligen!kommer!nedbrytningen!på!DT!ta!emot!internt!emballage!från!DT!samt!allt!emballage!som!
frigörs!på!DX,!DM0,!skroten!och!UTPL,!se!Tabell!34.!Det!innebär!att!nedbrytningen!på!DT!kommer!
ta!emot!10!831!emballage!per!dag!från!den!egna!verksamheten,!2708!från!DX,!378!från!DM0!samt!
cirka!460! emballage!per!dag! från! skroten!och!UTPL.! I! genomsnitt! kommer!nedbrytningen!på!DT!
dagligen!att!hantera!14!377!emballage!i!det!decentraliserade!scenariot.!!

TABELL(34(–(EMBALLAGEVOLYMER(TILL(NEDBRYTNINGEN(PÅ(DT(

Nedbrytning(–(DT((
PRU( Från( Till( Volymer((antal(per(dag)(
DT! 210! DT!

10!831!DT! 210! DT!
DT! 210! DT!
DX! 062! DT!

2708!DX! 067! DT!
DT/DX! 075! DT!
DM0! 003! DT! 378!
Skrot! 218! DT! 460!
UTPL! 220X! DT!
Totalt( (( (( 14(377(
!

En! jämförelse!mellan! de! totala! emballagevolymerna! som! i! detta! scenario! ska! brytas! vid! de! olika!
nedbrytningsenheterna,! 14! 044! för! MS,! 12! 668! för! DE! och! 14! 337! för! DT,! visar! att! volymen! är!
relativt! jämnt! fördelad! sett! till! antalet! emballage! som! ska! brytas.! Hur! denna! volymfördelning!
påverkar!transportkostnaderna!beskrivs!i!följande!avsnitt.!

7.3 TRANSPORTKOSTNADER!
Den! stora! fördelen!med!det! framtagna! scenariot! är! att! transportkostnaderna! för! att! transportera!
emballage!från!MS,!DE!och!DT!på!trailers,!växelskåp!och!vagnar!till!nedbrytningen!elimineras.!Detta!
eftersom! dessa! produktionsenheter! kommer! bedriva! emballagenedbrytning! i! anslutning! till! sin!
verksamhet.! Emballage! som! frigörs! vid! linjen! eller! andra! områden! på! dessa! produktionsenheter!
kommer! internt! behöva! transporteras! till! den! lokala! nedbrytningen.! Interna! transporter! sker! i!
dagsläget!då!emballaget!transporteras!från!linjen!inne!på!produktionsenheterna!till!fordonen!som!
ska! transportera! emballaget! till! nedbrytningen.! Det! krävs! därmed! inga! extra! transporter! för! de!
interna!transporterna!i!scenariot,!emballaget!kan!transporteras!på!de!tåg,!vagnar!och!truckar!som!
används!i!dagsläget,!eftersom!volymen!är!densamma!för!scenariot!och!nuläget.!!
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En!kostnad!på!1,9!miljoner!kronor!per!år!kommer!att!kvarstå! för!att! transportera!emballage! från!
DX,! DM! och! övriga! enheter! då! detta! emballage! måste! transporteras! till! MS,! DE! eller! DT! för!
nedbrytning,! se! Tabell! 35.! Dessa! kostnader! förblir! desamma! för! transporter! på! trailers! och!
växelskåp!eftersom!hyra!och!transportkostnad!beräknas!per!transport!och!inte!tar!hänsyn!sträckan!
som!emballaget!transporteras.!För!storleken!på!transportkostnaderna!spelar!det!därmed!ingen!roll!
om! emballaget! transporteras! en! längre! eller! kortare! sträcka,! totala! kostnaden! för! flödet! förblir!
densamma.!Dock!medför!en!kortare!transportsträcka!andra!fördelar,!såsom!minskade!utsläpp!och!
effektivare! flöde! i!och!med!tidsvinster.!Detta!medför!att!den!totala!kostnaden!per!år! för! flödet!av!
emballage!från!DM,!DX!och!övriga!enheter!förblir!densamma!vid!decentraliserad!nedbrytning!som!
vid!centraliserad,!se!Tabell!35.!!

TABELL(35(–(TRANSPORTKOSTNADER(SOM(KVARSTÅR(VID(DECENTRALISERAD(NEDBRYTNING(

PRU( Från( Till( Transportsätt(
Antal(
transporter( Fyllnadsgrad(

Total(
kostnad/År(

DX! 062! DT! Trailer!
1!gg/vecka!
(helg)! 75%! 154!176!kr!

DX! 067! DT! Trailer!! 2!ggr/dygn! 50U100%! 416!272!kr!
DT/DX! 075! DT! LCUvagn!centralväxel! 16!ggr/dygn! 0U100%! 95!147!kr!
DM0! 003! DT! Trailer! 4!ggr/vecka! 80U100%! 253!432!kr!
DM1! 178! DE! Växelskåp! 2U3!ggr/vecka! 80U100%! 111!270!kr!
DE! 182! DE! Växelskåp! 1!gg/dygn! 50U100%! 179!120!kr!
OLE! 177! DE! Växelskåp! 1!gg/dygn! 50U100%! 179!120!kr!
OLS! 270! MS! LCUvagn! 5!ggr/dygn! 100%! 121!063!kr!
Skrot! 218! DT! Trailer! 3!ggr/vecka! 50U100%! 226!292!kr!
Garantikontroll! 280! MS! Växelskåp! 1!gg/vecka!! 100%! 70!560!kr!
CULab! 103! MS! Växelskåp! 2!ggr/månad! 100%! 56!990!kr!
UTPL! 220X! DT! Växelskåp! 3!ggr/månad! 100%! 63!775!kr!
Totalt!

! ! ! ! (
1(927(217(kr(

!

För! emballageflödena! beskrivna! i! Tabell! 35! ovan! genererar! decentraliserad! nedbrytning! inte!
minskade! transportkostnader,! scenariots! förbättringspotential! finns! i! de! transporter! som! kan!
elimineras!från!MS,!DE!och!DT.!Om!antalet!nedbrytningsenheter!ökas!från!en!central!nedbrytning!
till! tre! decentraliserade! medför! det! att! vissa! transporter! av! tomt! emballage! inte! längre! behövs.!
Transporter! med! trailers,! växelskåp! och! LCUvagnar! från! MS,! DE! och! DT! till! nedbrytningen! kan!
elimineras! i! det! framtagna! scenariot.! Detta! eftersom! emballaget! vid! decentraliserad! nedbrytning!
bryts! lokalt! på! dessa! produktionsenheter! och! därför! inte! behöver! transporteras! till! en! central!
nedbrytningsenhet!för!att!brytas.!Totalt!kan!4,9!miljoner!kronor!sparas!per!år!genom!eliminerade!
transportkostnader,! se! Tabell! 36.! De! interna! transporterna! med! truckar,! vagnar! och! tåg! som! i!
dagsläget! används! för! att! transportera! emballaget! från! linjen! till! det! transportfordon! som! kör!
emballaget! till! den! centrala! nedbrytningen! kvarstår.! Skillnaden! är! att! slutdestinationen! för! de!
interna!transporterna!i!det!framtagna!scenariot!blir!den!lokala!nedbrytningen.!

!
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TABELL(36(–(TRANSPORTKOSTNADER(SOM(KAN(ELIMINERAS(VID(DECENTRALISERAD(NEDBRYTNING(

PRU( Från( Till( Transportsätt(
Antal(
transporter( Fyllnadsgrad(

Total(
kostnad/År(

DT! 210! Nedbrytningen! Trailer!! 2!ggr/dygn! 100%! 416!272!kr!
DT! 210! Nedbrytningen! LCUvagn!axlar! 41!ggr/dygn! 0U100%! 380!192!kr!
DT! 210! Nedbrytningen! LCUvagn!växellåda! 18!ggr/dygn! 0U100%! 114!176!kr!
DE! 150! Nedbrytningen! Trailer!(taktbilen)! 160!tim/vecka! 50U100%! 2!171!200!kr!
MS! Plattform!norra! Nedbrytningen! LCUvagn!norra! 17!ggr/dygn! 50%! 130!496!kr!
MS! Plattform!södra! Nedbrytningen! LCUvagn!södra! 29!ggr/dygn! 100%! 220!192!kr!
MS! Norra!master! Nedbrytningen! LCUvagn!master! 21!ggr/dygn! 0U25%! 132!520!kr!
MS! Boxförråd! Nedbrytningen! ChassiUvagn! 6!ggr/dygn! 50U100%! 78!338!kr!
MS! Produktion! Nedbrytningen! ChassiUVagnar!! 72!ggr/dygn! 0U100%! 744!540!kr!
MS! 231! Nedbrytningen! Trailer! 2!ggr/dygn! 100%! 416!272!kr!
MS! 236! Nedbrytningen! Växelskåp! 3!ggr/vecka! 100%! 124!840!kr!

Totalt(
! ! ! ! (

4(929(038(kr(
!

Vidare! påverkas! även! uttransporter! till! pool! och! tvätt! av! en! decentralisering.! I! dagsläget!
transporterar! linkUtrailers! emballage! från! nedbrytningen! till! poolen! 52! gånger! per! vecka.! Flödet!
körs!av!tre!linkUtrailers!som!tillsammans!transporterar!emballage!124!timmar!per!vecka.!Eftersom!
volymerna!av!brutet!emballage!förblir!desamma!för!scenariot!som!för!nuläget!medför!det!samma!
antal! transporter! till!poolen.!Skillnaden!blir!att!emballaget! i! scenariot!behöver! transporteras! från!
tre! nedbrytningar! istället! för! en.! Volymerna! som! bryts! på! de! tre! nedbrytningsenheterna! är! till!
antalet! relativt! lika,! vilket! medför! att! antalet! uttransporter! till! pool! blir! lika! många! från! de! tre!
enheterna,! cirka! 17! transporter! per! vecka! från! varje! nedbrytningsenhet.! Ett! scenario! med! tre!
nedbrytningsenheter!och!tre!linkUtrailers!innebär!en!utökning!av!antalet!nedbrytningsenheter!men!
samma! antal! linkUtrailers.! Detta!medför! att! det! inte! är!möjligt! att! ha! en! linkUtrailer! ståendes! för!
lastning!på!varje!enhet!vilket!den!centrala!nedbrytningen!har.!Konsekvenserna!för!scenariot!blir!att!
lastning!av! linkUtrailer! sker! först!när! fordonet!anländer! till!nedbrytningsenheten.!Det! resulterar! i!
att!varje!transport!kommer!ta!något!längre!tid.!Ytterligare!en!konsekvens!är!att!det!kommer!krävas!
yta!för!att!ställa!emballaget!i!buffert!i!väntan!på!att!lastas.!!

Varje!vecka!körs! fem!trailertransporter!med!emballage! från!nedbrytningen!till! tvätten! i!Borlänge.!
Emballagevolymen! som! körs! till! tvätten! kommer! vara! densamma! för! nuläget! som! för! scenariot!
vilket!medför!att! inga!extra!transporter!behövs!för!scenariot.!För!att!kunna!köra!fulla!transporter!
och!för!att!undvika!att!emballage!blir!liggandes!en!längre!tid!i!väntan!på!tvätt!kan!mjölkrundor!vara!
ett! bra! alternativ.! Det! innebär! att! emballaget! plockas! upp! från! alla! tre! produktionsenheter! och!
samkörs! till! tvätten.! Eftersom! transportkostnaden! beräknas! på! hyra! och! en! fast! kostnad! per!
transport!används!samma!totalsumma!för!transport!till! tvätt!för!nuläget!som!för!scenariot.!Tabell!
37! nedan! visar! att! transportkostnaderna! för! uttransport! till! pool! och! tvätt! förblir! desamma! för!
scenariot!som!för!centraliserad!nedbrytning,!totalt!5,7!miljoner!kronor!per!år.!Med!reservation!för!
eventuellt!kostnadstillägg!vid!införande!av!mjölkrunda!för!transport!till!tvätt.!!

!
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TABELL(37(–(SCENARIOTS(KOSTNADER(FÖR(UTTRANSPORT(

Från( Till( Transportsätt(
Antal(
fordon(

Antal(
transporter( Fyllnadsgrad(

Total(
kostnad/År(

MS,!DE!&!DT! Pool!(Almnäs)! Link!+!trailer!! 3! 124!tim/vecka! 100%! 4!628!960!kr!
MS,!DE!&!DT! Tvätt!(Borlänge)! Trailer!! 1! 5!ggr/vecka! 100%! 1!070!800!kr!
Totalt!

! ! ! ! (
5(699(760(kr(

!

7.4 LASTU!OCH!AVSTÅNDSANALYS!
Det!framtagna!scenariot!med!decentraliserad!nedbrytning!på!MS,!DE!och!DT!innebär!ett!förändrat!
lastavstånd!jämfört!med!nuläget.!Volymerna!är!desamma!som!för!nuläget!men!avstånden!kan!i!och!
med!omställning!till!decentraliserad!nedbrytning!minskas,!vilket!resulterar!i!ett! lägre!lastavstånd.!
Även!om!emballagevolymerna!som!frigörs!på!MS,!DE!och!DT!ska!brytas!lokalt!kommer!de!behöva!
transporteras! internt! i! respektive! byggnad.! Hur! långt! emballaget! måste! transporteras! i! dessa!
byggnader!beror!på!var!i!byggnaden!det!frigörs.!I!beräkningen!av!lastavståndet!för!MS,!DE!och!DT!
har! ett! avstånd! som!motsvarar! transportsträckan! från!mitten! av! byggnaden! till! ena! kortsidan! av!
byggnaden!använts!som!ett!genomsnitt!för!hur!långt!emballaget!måste!transporteras!till!den!lokala!
nedbrytningen.!Detta!eftersom!denna!studie! inte!omfattar!att!bestämma!exakt!var! i!byggnaderna!
nedbrytningarna! ska! lokaliseras.! Det! största! lastavståndet! i! scenariot! står! MS! för,! den! enda!
skillnaden!för!MS!jämfört!med!nuläget!är!att!avståndet!minskar!från!0,3!till!0,2!kilometer!vilket!ger!
minskat! lastavstånd! från!4075!till!2717.!DE!och!DT!har!ungefär! lika!stora! lastavstånd! i!scenariot,!
1220!respektive!1319.!Det!är!lastavståndet!för!dessa!enheter!som!gynnas!mest!av!decentraliserad!
nedbrytning,!det!har!minskat!från!46!341!för!DE!och!10!549!för!DT.!Omställning!till!decentraliserad!
nedbrytning! innebär! minskade! transportsträckor! även! för! de! enheter! som! inte! tilldelats! lokal!
nedbrytning.!Det!innebär!att!lastavståndet!för!transport!av!emballage!från!DX,!DM0!och!DM1!som!
redan!var!lågt!i!nuläget!blir!ännu!lägre!i!scenariot.!Vardera!lastavstånd!för!dessa!enheter!minskar!
med! ungefär! 300! enheter.! Totalt! genererar! det! scenario! som! tagits! fram! en! reducering! av!
lastavståndet!från!64!024!till!5899,!se!Tabell!38,!vilket!är!en!minskning!med!58!125!enheter.!

TABELL(38(–(LASTAVSTÅND(FÖR(SCENARIOT(

Från( Till( Avstånd((km)( Volym((antal(per(dag)( Lastavstånd(
DX! DT! 0,7! 352! 246!
DT! DT! 0,1! 13!186! 1319!
DM0! DT! 1,2! 302! 362!
DM1! DE! 0,4! 88! 35!
DE! DE! 0,1! 12!195! 1220!
MS! MS! 0,2! 13!584! 2717!
Totalt( (( (( (( 5899(

7.5 HANTERINGAR!
Antalet!hanteringar!från!att!ett!emballage!frigörs!på!linjen!tills!det!ställs!på!en!rullbana!vid!någon!av!
nedbrytningsenheterna!har!beräknats! för!de! flöden!av!emballage!som!uppstår!på!DX,!DT,!DM,!DE!
och!MS,!se!Tabell!39.!Scenariot!medför!minskat!antal!hanteringar!för!emballage!som!frigörs!på!MS,!
DE!och!DT,!däremot!kvarstår!samma!antal!hanteringar!för!emballage!som!frigörs!på!DM,!DX!och!de!
övriga!enheterna.!En!mer!utförlig!beskrivning!över!hur!antalet!hanteringar!beräknats!för!scenariot!
finns!att!läsa!i!Bilaga!D.!Denna!studie!ämnar!inte!analysera!de!interna!flödena!av!emballage!för!att!
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minska! antalet! hanteringar! inne! på! produktionsenheterna.! Konsekvenserna! blir! att! antalet!
hanteringar! för! det! framtagna! scenariot! i! verkligheten! kan! minskas! ytterligare! genom! att!
effektivisera!hanteringen.!

TABELL(39(–(ANTAL(HANTERINGAR(PER(FLÖDE(VID(DECENTRALISERAD(NEDBRYTNING(

Från( Till( Transportfordon( Antal(hanteringar(
Byggnad!067!(DX)!! DT! Trailer! 5!
Byggnad!062!(DX)!! DT! Trailer!(helg)! 5!
Byggnad!075!(DX)!! DT! Vagn! 6!
Byggnad!210!(DT)!! DT! Vagn! 4!
Byggnad!210!(DT,!axlar)!! DT! Vagn! 4!
Byggnad!210!(DT,!växellåda)!! DT! Vagn! 4!
Byggnad!075!(DT,!centralväxel)!! DT/MS! Vagn! 2!(pall)!&!8!(box)!
Byggnad!003!(DM0)!! DT! Trailer! 5!
Byggnad!178!(DM1)!! DE! Växelskåp! 5!
Byggnad!150!(DE)!! DE! Truck! 3!
Byggnad!182!(DE)!! DE! Växelskåp! 6!
Byggnad!230,!Plattform!norra!(MS)!! MS! Vagn! 5!
Byggnad!230,!Plattform!södra!(MS)!! MS! Vagn! 4!
Byggnad!230,!Master!Norra!(MS)!! MS! Vagn! 8!
Byggnad!230,!Boxförråd!(MS)!! MS! ChassiUvagn! 5!
Byggnad!230,!MS!produktion!! MS! ChassiUvagn! 5!
Byggnad!231!(MS)!! MS! Vagn! 4!
Byggnad!236!(MS,!KD)!! MS! Vagn! 5!
Totalt( ((

(
93(

!

Emballage! som! frigörs! på! MS,! DE! och! DT! kommer! i! scenariot! transporteras! internt! till!
nedbrytningen!på!respektive!enhet.!Det!medför!att!hanteringar! för!att! lasta!emballaget!på! trailer,!
växelskåp! eller! vagn! och! transportera! det! till! den! centrala! nedbrytningen! inte! behövs.!Det! totala!
antalet!hanteringar!minskar!därmed!vid!decentraliserad!nedbrytning,! totalt!93! stycken! för!de!19!
flöden!där!hanteringar!beräknats!vilket!ger!en!genomsnitt!på,!4,9!hanteringar!per!flöde.!Det!innebär!
att! emballage! i! genomsnitt! hanteras! 4,9! gånger! från! att! det! plockas! från! linjen! tills! det! ställs! på!
rullbanan! vid! nedbrytningen.! Anledningen! till! att! genomsnittet! minskar! jämfört! med! nuläget! är!
som! nämnt! ovan! att! emballage! som! frigörs! på! MS,! DE! och! DT! i! scenariot! endast! behöver!
transporters! internt! till! respektive! nedbrytning! vilket!medför! att! emballaget! flyttas! färre! gånger!
innan! det! bryts,! emballage! från! resterande! enheter! genomgår! samma! antal! hanteringar! som! för!
nuläget.!!!

! !
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8 JÄMFÖRANDE!ANALYS!OCH!RESULTAT!
Detta% kapitel% inleds% med% en% presentation% av% det% resultat% som% erhållits% genom% de% beräkningar% som%
genomförts% för% nuläge% och% scenario.% Därefter% analyseras% skillnaderna% mellan% centraliserad% och%
decentraliserad%nedbrytning,%analysen%genomförs%med%utgångspunkt%i%den%teoretiska%referensram%som%
presenterats%i%Kapitel%3.!%

8.1 RESULTAT!
En! jämförelse! av! transportkostnader,! personalkostnader,! hyreskostnader! för! yta! och! utrustning,!
avskrivningskostnader! för!utrustning!samt!en! jämförelse!av! lastavstånd!har!gjorts!mellan!dagens!
centrala! nedbrytning! och! scenariot! för! decentraliserad! nedbrytning.! Resultatet! visar! att! Scania!
årligen!kan!göra!besparingar!på!5,2!miljoner!kronor!genom!decentraliserad!nedbrytning!på!MS,!DE!
och! DT,! se! Tabell! 40.! Vidare! minskas! lastavståndet! med! 58!125! enheter! vilket! motsvarar! en!
minskning!av!lastavståndet!med!90!procent!från!centraliserad!till!decentraliserad!nedbrytning,!se!
Tabell!41.!!!

TABELL(40(–(JÄMFÖRELSE(AV(ÅRLIGA(KOSTNADER(

Kostnadspost(
Centraliserad(
nedbrytning(

Decentraliserad(
nedbrytning( Resultat(

Transportkostnad!(in)! 6!856!256!kr! 1!927!217!kr! U4!929!039!kr!
Transportkostnad!(ut)! 5!699!760!kr! 5!699!760!kr! 0!kr!
Personalkostnad!! 33!500!000!kr! 32!000!000!kr! U1!500!000!kr!
Hyra!yta! 2!248!450!kr! 2!256!920!kr! 8!470!kr!
Hyra!utrustning!! 128!064!kr! 384!192!kr! 256!128!kr!
Avskrivning!utrustning! 1!145!080!kr! 2!129!070!kr! 983!990!kr!
Kostnad(per(år( 49!577!610!kr! 44!397!159!kr! -5(180(451(kr(
!

TABELL(41(–(JÄMFÖRELSE(AV(LASTAVSTÅND(

!!
Centraliserad(
nedbrytning(

Decentraliserad(
nedbrytning( Resultat(

Lastavstånd( 64!024! 5899! U58!125!
!

Resultatkolumnen!i!Tabell!40!ovan!har!beräknats!genom!att!subtrahera!kostnaden!för!centraliserad!
nedbrytning! från! kostnaden! för! decentraliserad! nedbrytning! för! respektive! kostnadspost.! Ett!
negativt!resultat!indikerar!därmed!en!årlig!besparing!vid!införande!av!decentraliserad!nedbrytning!
på!MS,!DE!och!DT.!För!att!möjliggöra!omställning! till!decentraliserad!nedbrytning!och!därigenom!
uppnå!den!årliga!besparingen!på!5,2!miljoner!krävs!som!tidigare!nämnt!investering!i!ny!utrustning.!
Den!totala!inköpskostnaden!för!utrustning!blir!betydligt!högre!vid!decentraliserad!än!centraliserad!
nedbrytning.!Detta!eftersom!decentraliserad!nedbrytning!på!MS,!DE!och!DT!medför!nyinvesteringar!
i! all! utrustning! som! ska! användas.! Fortsatt! nedbrytning! på! en! central! enhet! kräver! endast!
nyinvestering!i!form!av!bandningsmaskin!och!lyftverktyg,!i!övrigt!kan!befintlig!utrusning!användas.!
Beräknad! inköpskostnad! för! utrustning! motsvarar! 10,6! miljoner! kronor! för! decentraliserad!
nedbrytning! respektive! 1,8! miljoner! kronor! för! centraliserad! nedbrytning,! se! Tabell! 42! på!
nästkommande!sida.!

!



!

70!

TABELL(42(–(JÄMFÖRELSE(AV(INKÖPSKOSTNAD(

!!
Centraliserad(
nedbrytning(

Decentraliserad(
nedbrytning( Resultat(

Inköpskostnad(
utrustning( 1!837!900!kr! 10!645!350!kr! 8(807(450(kr!
!
Skillnaden! i! investeringskostnad!mellan! nuläge! och! scenario! uppgår! till! 8,8! miljoner! kronor.! En!
jämförelse!med! den! årliga! besparing! på! 5,2!miljoner! kronor! som! uppnås! genom! decentraliserad!
nedbrytning!visar!att!den!ökade!investeringskostnaden!på!8,8!miljoner!kronor!kan!tjänas!in!inom!
två!år.!Detta!innebär!att!Scania!vid!omställning!till!decentraliserad!nedbrytning!på!två!år!kan!tjäna!
in! den! extra! investeringskostnad! som! initialt! krävs! för! att! införa! nedbrytning! på! tre! enheter.!
Resterande!tre!år!som!utrustningen!skrivs!av!erhålls!den!årliga!besparingen!på!5,2!miljoner!kronor.!
Under! en! femårsperiod! kommer! Scania! alltså! spara! cirka! 15,6!miljoner! kronor! vid! införande! av!
decentraliserad!nedbrytning.!Därefter!har!investeringskostnaden!för!utrustning!avskrivits!och!nya!
beräkningar!måste!göras!beroende!på!om!nya!investeringar!krävs.!Som!nämnt!tidigare!inkluderas!
inte! kostnader! för! fastigheter! i! denna! studie.! Vid! beslut! om! decentraliserad! nedbrytning! måste!
fastighetskostnader! därför! inkluderas! och! övervägas! mot! den! årliga! besparing! som! kan! göras.! I!
kommande!avsnitt!analyseras!och!diskuteras!de!kostnadsposter!som!inkluderats!i!denna!studie!var!
för!sig!där!jämförelse!görs!mellan!centraliserad!och!decentraliserad!nedbrytning.!

8.2 UTFORMNING!AV!NEDBRYTNINGSVERKSAMHETEN!
Scenariot! kräver! investering! i! ny! utrustning! till! tre! nedbrytningsenheter! vilket! innebär! att!
kostnaderna! för! utrustning! blir! högre! för! scenariot! än! nuläget.! Investeringskostnaderna! för!
decentraliserad!nedbrytning!är!8,8!miljoner!kronor!högre!än!för!centraliserad!nedbrytning,!vilket!
innebär! större! avskrivningskostnader! för! scenariot.! Beräkningarna! som! utförts! utgår! från! att! all!
utrustning!som!köps! in!är!ny,! likvärdig!dagens!utrustning.!Som!nämnt!tidigare!syftar!studien! inte!
till! att! analysera!nedbrytningsprocessen!men!vid!byggnation!av! framtida!nedbrytningsenheter! är!
det!något!som!kan!bli!aktuellt!och!då!bör!tas!i!beaktan.!En!förändring!av!nedbrytningsprocessen!till!
exempelvis! en! mer! automatiserad! nedbrytningsmetod! kan! påverka! investeringskostnaderna! för!
utrustning.!Om!Scania!däremot!väljer!att!återanvända!viss!utrustning!från!dagens!nedbrytning!kan!
investeringskostnaden!minska,!förutsatt!att!kostnaden!för!att!förflytta!befintlig!utrustning!är!lägre!
än!kostnaden!för!nyinvestering!och!montage.!!!

Beräkningar!för!bemanning!visar!att!bemanningsbehovet!är!lägre!vid!decentraliserad!nedbrytning!
än! centraliserad,! vilket! medför! en! årlig! kostnadsbesparing! för! personal! på! 1,5! miljoner! kronor.!
Detta!då!scenariot!kräver!tre!positioner!färre!än!nuläget!då!en!decentraliserad!nedbrytning!medför!
minskade! hanteringar! och! därmed! kräver!mindre! personal.! En!minskning! av! antalet! hanteringar!
innebär!enligt!Liker! (2009)!eliminering!av! slöseri,! vilket! talar! för!omställning! till! decentraliserad!
nedbrytning.!!

Den!yta!som!behövs!för!att!bedriva!nedbrytning!är!något!större!för!scenariot!än!för!nuläget,!5940!
kvadratmeter! jämfört!med!5650!kvadratmeter.! Skillnaden! i! yta! på!290!kvadratmeter! innebär! att!
decentraliserad!nedbrytning!kostar!8470!kronor!mer!per!år,!vilket!är!försumbart!i!förhållande!till!
kostnader! för!personal,!utrustning!och! transporter.!Som!nämnt!ovan!har! fastighetskostnader! inte!
inkluderats!i!resultatberäkningen!i!Tabell!40.!Vid!beslut!om!att!införa!decentraliserad!nedbrytning!
är! detta! därför! en! kostnad! som! måste! övervägas! mot! den! årliga! besparing! som! kan! göras! vid!
decentraliserad!nedbrytning!på!MS,!DE!och!DT.!

! !
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8.3 VOLYMER!
Oavsett!decentraliserad!eller!centraliserad!nedbrytning!är!den!totala!volymen!emballage!som!ska!
brytas!densamma.!Skillnaden!mellan!nuläget!och!scenariot!är!att!antalet!emballage!som!ska!brytas!
delas!upp!på!de!tre!nedbrytningsenheterna!på!MS,!DE!och!DT!i!scenariot.!Enligt!beräkningar!efter!
den!uppdelning!som!gjorts!för!scenariot!blir!antalet!emballage!som!ska!brytas!på!respektive!enhet!
relativt!lika.!I!scenariot!tar!de!tre!nedbrytningsenheterna!även!emot!emballage!från!andra!enheter!
på!Scania!eftersom!denna!volym!också!måste!brytas.!De!största!emballagevolymerna!kommer!dock!
från!de! enheter! som!nedbrytningarna! lokaliserats!på,! vilket! är! i! linje!med!den!analys! av! last! och!
avstånd!som!beskrivits!av!Segerstedt!(2008)!och!som!använts!i!denna!studie.!!

En!fördel!med!decentraliserad!nedbrytning!är!möjligheten!att!öka!kapaciteten!vid!en!taktökning!i!
produktionen.!Eftersom!det!i!dagsläget!endast!finns!en!nedbrytningsenhet!kan!det!skapa!problem!
om!Scania!ökar!produktionstaken!och!mer!emballage!måste!brytas.!En!uppdelning!av!volymen!vid!
decentraliserad! nedbrytning! bör! därför! ha! bättre! förutsättningar! att! klara! en! taktökning! då!
volymen!endast!är!en!tredjedel!av!dagens.!Exempelvis!går!det!att!höja!bemanningen!eller!antal!skift!
i!scenariot!för!att!på!så!sätt!höja!kapaciteten!för!nedbrytningen.!Volymen!har!även!en!koppling!till!
den! yta! som! krävs! för! nedbrytning! eftersom! de! olika! emballagetyperna! som! frigörs! måste!
lagerhållas! tills! de! utgör! en! distributionsenhet! som! kan! förflyttas! till! utlastningen.! Som! Jonsson!
(2010)!beskriver!har!många! företag!börjat!använda!sig!av! specialemballage,!vilket!också!är! fallet!
för! Scania! som! därmed! har! många! olika! typer! av! emballage.! Det! innebär! att! det! på! respektive!
nedbrytningsenhet!i!scenariot!ska!finnas!plats!för!att!lagerhålla!alla!typer!av!specialemballage!som!
inkommer! till! den! specifika!nedbrytningsenheten.!Med!en! central!nedbrytningsenhet! innebär!det!
dock!att!alla!specialemballage!som!finns!på!Scania!ska!brytas!och!lagerhållas!på!samma!plats,!vilket!
upptar! stor! yta!på!nedbrytningen.!En! fördel!med!nuläget! gentemot! scenariot! är! att!de! emballage!
som!inte!är!specifika!för!en!viss!produktionsenhet!utan!används!av!flera!enheter!endast!kräver!en!
lagringsplats! i! nuläget.! För! scenariot! innebär! det! att! en! typ! av! emballage! totalt! sett! upptar! flera!
lagerplatser,!till!exempel!kommer!helU!och!halvpallar!att!lagerhållas!på!alla!nedbrytningsenheter.!!

8.4 TRANSPORTER!
Enligt!Segerstedt!(2008)!kan!företag!minska!sina!kostnader!och!fortsätta!vara!konkurrenskraftiga!
genom! att! effektivisera! sina! transportflöden,! vilket! är! möjligt! för! Scania! genom! decentraliserad!
nedbrytning.!Detta!då!flera!transporter!inte!längre!behövs!eftersom!emballage!som!frigörs!på!MS,!
DE! och! DT! endast! transporteras! internt! på! respektive! enhet! i! scenariot.! Med! decentraliserad!
nedbrytning!kan!Scania!därmed!effektivisera!sina!transportflöden!och!minska!kostnaderna!med!4,9!
miljoner!kronor!per!år.!Vidare!skriver!Bowersox!m.fl.!(2010)!att!transporter!påverkar!miljön!både!
direkt!och!indirekt!och!att!det!därmed!finns!både!ekonomiska!och!miljömässiga!fördelar!för!företag!
som! förbättrar! sin! transportintensitet.! Minskat! antal! transporter! innebär! därmed! även!
miljömässiga!fördelar!för!Scania!i!och!med!mindre!konsumtion!av!bränsle!och!minskade!utsläpp.!!

Scania! har! i! dagens! centrala! nedbrytning! varierad! fyllnadsgrad! på! transporterna! in! till!
nedbrytningen,! vilket! till! stor! del! beror! på! att! emballagetransporterna! är! schemalagda! efter!
takttiden!i!produktion.!Emballaget!transporteras!obrutet!till!nedbrytningen!vilket!även!det!medför!
lägre! fyllnadsgrader.! Enligt! Yildiz! m.fl.! (2010)! är! låga! fyllnadsgrader! ett! vanligt! förekommande!
problem!vid!returtransport!av!emballage.!Fördelen!med!decentraliserad!nedbrytning!är!som!nämnt!
ovan! att! flera! transporter!med! låg! fyllnadsgrad! kan! elimineras.! En! nackdel!med! decentraliserad!
nedbrytning! är! dock! att! alla! LCUvagnar! som! transporterar! artiklar! till! MS! och! DT! kommer! köra!
tomma!returtransporter!tillbaka!till!OLS!för!att!på!nytt!lastas!med!artiklar.!Detta!eftersom!vagnarna!
vid!decentraliserad!nedbrytningen!inte!behöver!transportera!tomt!emballage!eftersom!emballaget!
kommer!brytas!internt!på!MS!och!DT.!Decentraliserad!nedbrytning!medför!även!att!taktbilen!som!
körs!mellan!DM0,!DE!och!nedbrytningen!kommer!ha! lägre! fyllnadsgrad!vid! returtransport.!Detta!
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eftersom!taktbilen!inte!kommer!köra!något!emballage!från!DE!till!nedbrytningen!utan!endast!köra!
specialemballage! från! DE! till! DM0.! En! fördel! är! däremot! att! taktbilens! enda! uppgift! vid!
decentraliserad! nedbrytning! blir! att! transportera! artiklar! från! DM0! till! DE! och! att! transportera!
tillbaka!specialemballaget!som!artiklarna!levererats!i!så!att!dessa!kan!fyllas!åter!med!artiklar.!Detta!
är!taktbilens!primära!uppgift!idag!men!eftersom!emballage!till!nedbrytning!lastas!med!på!taktbilen!
vid! returtransport! tar! varje! transport! något! längre! tid.! Fördelen! vid!decentraliserad!nedbrytning!
blir!att!DM0!och!DE!inte!behöver!ta!hänsyn!till!emballaget!utan!kan!styra!taktbilen!för!att!optimera!
för!försörjning!av!artiklar!till!produktionen!på!DE.!!

Vidare!medför!decentraliserad!nedbrytning!att!emballage!som!frigörs!på!andra!enheter!än!MS,!DE!
och! DT! kommer! transporteras! till! den! närmsta! av! de! tre! nedbrytningsenheterna.! Flera! av!
emballagetransporterna!kommer!därmed!köras!kortare!sträcka!än!till!dagens!centrala!nedbrytning.!
Enligt! Bowersox! m.fl.! (2010)! är! transporter! en! av! de! största! logistikkostnaderna,! vidare!
understryker!både!Bowersox!m.fl.! (2010)!och!Segerstedt!(2008)!att!transportlängden!är!en!viktig!
faktor! att! beakta! gällande! transporter.! De!minskade! transportsträckorna! som!uppnås! i! scenariot!
innebär! dock! inga! större! kostnadsbesparingar! eftersom! de! flesta! transporterna! faktureras! per!
transport,! utan! hänsyn! till! transportsträckan.! Däremot! innebär! kortare! transportsträckor! både!
miljömässiga!fördelar!och!tidsvinster!för!Scania.!Transporter!med!brutet!emballage!till!pool!och!tvätt!
har! i! dagens! centrala! nedbrytning! optimala! förutsättningar! eftersom! allt! emballage! konsolideras! i! en!
punkt! och! därifrån! samlastas! till! pool! eller! tvätt,! vilket! skapar! hög! fyllnadsgrad! på! transporterna.! Vid!
decentraliserad! nedbrytning! krävs! en! välgenomtänkt! ruttplanering! vilket! enligt! Yildiz!m.fl.! (2010)! kan!
minska! problem!med! låga! fyllnadsgrader! och! sänka! de! totala! kostnaderna.! Ruttplanering! är! därmed!
viktigt! för!att!uppnå! lika!hög!fyllnadsgrad!som!i!dagens!transporter!till!pool!och!tvätt!samt!för!att! inte!
öka!kostnaden!för!dessa!transporter.!Christopher!(2011)!skriver!att!företag!kan!öka!nyttjandegraden!på!
transporterna!genom!att!samköra!transporter! för!att!höja! fyllnadsgraden!och!undvika!att!köra!tomma!
transporter.! Vid! decentraliserad! nedbrytning! kan! det! därmed! bli! aktuellt! för! Scania! att! samköra!
emballage!i!mjölkrundor!för!att!skapa!så!effektiva!transporter!som!möjligt.!!!

8.5 LASTAVSTÅND!
Enligt! Segerstedt! (2008)! bör! ett! så! lågt! lastavstånd! som! möjligt! eftersträvas! vid! ett!
lokaliseringsbeslut.!Dagens! centrala! lokalisering! genererar! ett! lastavstånd!på!64!024!enheter,! för!
scenariot!har!lastavståndet!beräknats!till!5899!enheter.!Det!motsvarar!en!minskning!av!lastavstånd!
på!90!procent!i!och!med!omställning!till!decentraliserad!nedbrytning.!Reduceringen!uppnås!genom!
att! obrutet! emballage! transporteras! kortare! sträckor! vid! decentraliserad! nedbrytning.! Volymen!
som! transporteras! är! densamma!men! avståndet! minskar! för! scenariot! och! ett! lägre! lastavstånd!
erhålls.!Den!markanta!reduceringen!av!lastavståndet!talar!för!att!decentraliserad!nedbrytning!är!att!
föredra!framför!central!nedbrytning.!Detta!eftersom!det!alternativ!som!har!det!lägsta!lastavståndet!
är!det!bästa! lokaliseringsalternativet! (Segerstedt,!2008).!Anledningen! till! att! ett! lägre! lastavstånd!
uppnås!med!scenariot!är!att!lokaliseringen!av!de!tre!nedbrytningsenheterna!gjorts!i!anslutning!till!
de!produktionsenheter!som!frigör!störst!emballagevolymer.!Det!innebär!att!obrutet!emballage!inte!
behöver! förflyttas! lika! långt! i! scenariot! som! i! nuläget,! vilket! är! en! stor! fördel! eftersom! obrutet!
emballage!är!skrymmande!och!genererar! låg! fyllnadsgrad!och!onödiga! transporter.!Ytterligare!en!
fördel! som! det! låga! lastavståndet! för! scenariot! illustrerar! är! att! icke! värdeskapande! transporter!
minskas,! i! scenariot! bryts! större! delen! av! emballaget! i! ett! tidigare! skede! istället! för! att!
transporteras!obrutet!till!en!central!nedbrytningsenhet.!För!nuläget!som!har!ett!högt!lastavstånd!är!
den!största!nackdelen!att!emballaget!genomgår!onödiga! transporter,!vilket!enligt!Liker! (2009)!är!
ett! slöseri! som! bör! elimineras.! Konsekvensen! av! att! välja! ett! lokaliseringsalternativ! med! lågt!
lastavstånd! är! att! transporterna! av! emballage! totalt! sett! uppnår! högre! effektivitet! i! och!med! att!
avståndet!minimeras!för!transport!av!stora!emballagevolymer.!! !
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9 SLUTSATSER!OCH!REKOMMENDATIONER!
Baserat%på%den%analys%som%genomförts%av%nuläge%och%scenario%presenteras%i%detta%kapitel%de%slutsatser%
som%avser% besvara% studiens% syfte% och% frågeställningar.%Utifrån%de% slutsatser% som%gjorts% ges% slutligen%
rekommendationer%till%Scania%gällande%lokalisering%av%emballagenedbrytning.%%

Syftet! med! studien! var! att! analysera! flödet! av! emballage! till! en! central! nedbrytningsenhet! i! ett!
tillverkande! företag! samt! studera!om! flödet!kan!effektiviseras! för!att!uppnå!kostnadsbesparingar!
genom!omställning! till! decentraliserad!nedbrytning.!De! frågeställningar! som! formulerades! för! att!
besvara!syftet!presenteras!och!besvaras!var!för!sig!nedan.!!

Frågeställning(1:!Hur%kan%ett%returflöde%av%emballage%beskrivas%i%ett%tillverkande%företag?%

Utifrån!den!nulägeskartläggning!och!de!analyser!som!gjorts!i!denna!studie!är!slutsatsen!att!en!bra!
utgångspunkt! för! att! beskriva! ett! returflöde! av! emballage! är! att! utgå! från! de! aktörer! som! är!
involverade.! Tabell! 43! nedan! sammanfattar! de! viktigaste! aktörerna! och! en! beskrivning! av! dess!
involvering!i!returflödet!av!emballage.!

TABELL(43(–(AKTÖRER(INVOLVERADE(I(RETURFLÖDET(AV(EMBALLAGE(

Aktör( Beskrivning(
( (
Produktionsenhet! Produktionsenheterna!tar!emot!emballage!fyllt!med!

artiklar.! När! artiklarna! förbrukats! förflyttas! det!
tomma! emballaget! från! produktionsenheterna! till!
en!nedbrytningsenhet.!
!

Nedbrytning! Nedbrytningen! är! den! aktör! som! bryter!
(demonterar,! sorterar! och! paketerar)! det! tomma!
emballaget.!
!

Tvätt!
!

Emballage! som! måste! tvättas! innan! det! kan!
återanvändas! skickas! nedbrutet! till! den! aktör! som!
utför!tvätten.!Efter!tvätt!skickas!emballaget!till!pool!
för!lagring!eller!direkt!till!leverantör.!!
!

Pool! Brutet!emballage!transporteras!till!en!lagringsplats,!
pool.! Emballaget! lagerhålls! i! poolen! tills! det!
efterfrågas! av! en! leverantör,! då! lastas! emballaget!
för!transport!till!respektive!leverantör.!
!

Leverantör! Leverantörerna!beställer! tomt!emballage! från!pool!
och!fyller!emballage!med!artiklar!för!att!skicka!det!
till!produktionsenheterna.!
!

!!

Vidare! kan! ett! returflöde! av! emballage! beskrivas! genom! två! karaktäristiska! egenskaper.! För! det!
första! är! obrutet! emballage! skrymmande,! det! innebär! att! emballage! som! inte! brutits! ned! upptar!
stor!volym!vid!transport.!Skrymmande!emballage!påverkar!returflödet!i!den!mån!att!det!kan!skapa!
ineffektiva! returtransporter! fram! tills! emballaget!når!nedbrytningen.!Den!andra! egenskapen! som!
anses! karaktäristisk! är! att! returflödet! av! emballage! består! av! flera!mindre! flöden! i! och!med! att!
emballage! frigörs!på! i!princip!alla!platser!där!artiklar! förbrukas! i!en! tillverkande! industri.!För!ett!
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företag!med! flera!produktionsenheter! innebär!det!att!det!kan!vara! svårt!att! skapa!en!bild!av!hur!
dessa!flöden!ser!ut!och!vilka!kostnader!ett!sådant!flöde!genererar.!!

Frågeställning(2:!Vilka%kostnadsposter%kan%härledas%till%lokalisering%av%emballagenedbrytning?%%

Det! finns! en! rad! kostnadsposter! som! kan! härledas! till! lokalisering! av! emballagenedbrytning;!
kostnad! för! transport,! utrustning,! personal,! hantering,! hyra! av! yta! och! fastigheter.!
Transportkostnader! inkluderar! alla! kostnader! för! att! transportera! emballage! från! produktion! till!
nedbrytning! samt! från! nedbrytning! till! pool! och! tvätt.! Eftersom! stora! emballagevolymer!
transporteras!i!många!olika!flöden!i!en!tillverkande!industri!uppstår!höga!kostnader!vilket!leder!till!
att! transporter! är! en! kostnadspost! med! stor! inverkan! vid! lokalisering.! Till! kostnadsposten! för!
utrustning!räknas!kostnader!för!utrustning!som!behövs!för!att!bedriva!nedbrytningsverksamhet.!I!
denna! studie! inkluderas! kostnader! för! inbana,! rullbana,! lyftverktyg,! bandningsmaskiner,! utbana,!
plastkomprimatorer,!sopkomprimator,!containrar!och!ställage.!Kostnader!för!utrustning!har!precis!
som! transportkostnader! stor! påverkan! vid! val! av! lokalisering! för! emballagenedbrytning.! Detta!
eftersom! utrustning! är! dyrt! att! köpa! in! och! montera.! Vidare! är! utrustning! en! betydande!
kostnadspost! vid! lokalisering! eftersom! hur! mycket! utrustning! som! behövs! beror! av! antalet!
nedbrytningsenheter.! Desto! fler! nedbrytningsenheter! desto!mer! utrustning! krävs! eftersom! varje!
enhet!behöver!utrustning!för!att!kunna!bedriva!nedbrytningsverksamhet.!!

Ytterligare! en! kostnadspost! som! kan! härledas! till! lokalisering! av! emballagenedbrytning! är!
personalkostnad.! För! att! bedriva! nedbrytning! krävs! personal! som! driver! verksamheten.! En!
nedbrytningsverksamhet! har! en! lägsta! gräns! på! antal! personer! som! varje! enhet! måste! ha!
oberoende!av!vilka!emballagevolymer!som!ska!brytas.!Detta!för!att!det!måste!finnas!ett!visst!antal!
personer! på! varje! position! för! att! verksamheten! ska! fungera,! vidare! ökar! personalbehovet! när!
emballagevolymerna!ökar.!Även!hanteringar!är!en!kostnadspost!som!kan!härledas!till! lokalisering!
av!emballagenedbrytning.!Antalet!hanteringar!ett!emballage!genomgår!från!att!det!frigörs!vid!linjen!
tills! det! når! inbanan! på! nedbrytning! beror! på! lokaliseringen! av! emballagenedbrytningen.! Om!
nedbrytningsverksamheten!är!lokaliserad!i!anslutning!till!en!produktionsenhet!medför!det!minskat!
antal!transporter!vilket!skapar!färre!hanteringar!och!därmed!minskade!kostnader.!Hanteringar!har!
därför! en! kostnadspåverkan! på! lokalisering! av! emballagenedbrytningen! eftersom! antalet!
hanteringar! beror! av! var! nedbrytningen! är! lokaliserad! och! hur!många! nedbrytningsenheter! som!
finns.!Hyra! för!den! yta! som!en!nedbrytningsverksamhet!upptar! beror! av! lokaliseringen! eftersom!
lokalisering! på! flera! enheter! kräver! något!mer! yta! vilket!medför! ökade! kostnader.! Slutligen! kan!
fastighetskostnader! härledas! till! lokalisering! av! emballagenedbrytning.! Detta! eftersom!
fastighetskostnaderna! påverkas! av! var! emballagenedbrytningen! lokaliseras! och! hur! många!
nedbrytningsenheter!som!finns.!!!!!!!!

Frågeställning( 3:! Vilka% fördelar% och% nackdelar% finns%med% centraliserad% respektive% decentraliserad%
lokalisering%av%emballagenedbrytning%ur%ett%flödesS%och%kostnadsperspektiv?%

Nedan!presenteras!en!sammanfattande!punktlista!över!de!fördelar!och!nackdelar!som!identifierats.!

Fördelar(med(centraliserad(lokalisering:!!

• Konsolidering!av!emballaget!till!en!nedbrytningsenhet!skapar!optimala!förutsättningar!för!
uttransport!till!pool!och!tvätt.!!

Nackdelar(med(centraliserad(lokalisering:(

• Många! transporter!av!obrutet! emballage,! vilket! leder! till! höga! transportkostnader!och! låg!
fyllnadsgrad!i!transporterna.!



!

75!

• Högt! lastavstånd! på! grund! av! att! obrutet! emballage! transporteras! från! alla! enheter! på!
Scania!till!den!centrala!nedbrytningen.!!

Fördelar(med(decentraliserad(lokalisering:!

• Eliminering!av!transporter!av!obrutet!emballage,!vilket!genererar!lägre!transportkostnader.!

• Kortare!transportsträckor!för!transport!av!obrutet!emballage,!vilket!ger!tidsvinster!och!är!
fördelaktigt!ur!miljösynpunkt.!

• Eliminering!av!slöseri!genom!färre!hanteringar,!vilket!även!medför!att!emballaget!inte!slits!
lika!mycket!och!därmed!minskar!kostnader!kopplade!till!att!emballage!skrotas.!!

• Lågt!lastavstånd!på!grund!av!att!en!stor!del!av!emballaget!frigörs!på!samma!enhet!som!det!
ska!brytas,!avståndet!till!nedbrytningen!blir!därmed!kortare.!

• Möjligheter! för! kapacitetsökning! eftersom! att! emballagevolymen! är! uppdelad! på! flera!
nedbrytningsenheter.!

Nackdelar(med(decentraliserad(lokalisering:(

• Mer! utrustning! krävs! eftersom! att! nedbrytningsprocessen! ska! utföras! på! flera! enheter,!
vilket!genererar!högre!investeringskostnader.!

• Flera! lagerplatser!för!samma!typ!av!emballage,!de!emballagetyper!som!bryts!på!fler!än!en!
enhet!måste!lagerhållas!på!respektive!nedbrytning.!!

9.1 REKOMMENDATIONER!
I! detta! avsnitt! ges! rekommendationer! till! Scania! gällande! lokalisering! av!
emballagenedbrytningsverksamheten.! Rekommendationerna! baseras! på! de! slutsatser! som!
framkommit! vid! analys! av! nuläge! och! scenario! för! centraliserad! respektive! decentraliserad!
nedbrytning.!!

Det! resultat! som! presenterats! i! avsnitt! 8.1! samt! de! fördelar! och! nackdelar! som! beskrivits! ovan!
indikerar! att! decentraliserad! nedbrytning! på! MS,! DE! och! DT! kan! vara! lönsamt! för! Scania.! De!
beräkningar!som!gjorts!visar!att!besparingspotential!finns!trots!de!initiala!investeringar!som!måste!
göras!för!decentraliserad!nedbrytning.!På!nästkommande!sida!följer!de!rekommendationer!som!ges!
till!Scania!i!punktform!följt!av!en!kortare!förklaring!av!respektive!rekommendation.!!

Scania!rekommenderas!att:!!

• Fortsätta!utvärdera!möjligheter!för!decentraliserade!nedbrytning.!
• Undersöka!möjliga!lokaler!för!nedbrytning,!tillgängliga!eller!nybyggnation,!samt!kostnader!

för!detta.!
• Utvärdera!val!av!nedbrytningsmetod!innan!nya!nedbrytningsenheter!byggs.!
• Utreda! vilken! påverkan! decentraliserad! nedbrytning! får! på! de! interna! transporterna! av!

emballage!inne!på!produktionsenheterna.!
• Analysera!ett!scenario!med!nedbrytning!på!två!enheter,!förslagsvis!på!MS!och!DE.!

Denna! studie! har! som! nämnt! tidigare! identifierat! besparingspotential! för! decentraliserad!
lokalisering! av! nedbrytningsverksamheten! och! Scania! rekommenderas! därför! att! fortsätta!
utvärdera!möjligheterna!för!detta.!Till!att!börja!med!rekommenderas!Scania!att!undersöka!möjliga!
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lokaler!för!decentraliserad!nedbrytning!eftersom!det!är!en!faktor!utanför!denna!studies!omfattning!
men!är!något!som!påverkar!beslut!gällande!lokalisering.!Scania!rekommenderas!att!undersöka!om!
befintliga! lokaler! finns! eller! kan! frigöras! i! nuvarande! byggnader! i! anslutning! till! de!
produktionsenheter! som! är! aktuella! för! nedbrytning! alternativt! om! nybyggnation! krävs.! Vidare!
rekommenderas!Scania!att!överväga!fastighetskostnader!och!eventuella!kostnader!för!att!rusta!upp!
befintliga! lokaler!mot!den!årliga!besparing!som!kan!göras!vid!decentraliserad!nedbrytning!på! tre!
enheter.!!

Det!scenario!som!utformats!i!denna!studie!utgår!från!att!samma!nedbrytningsmetod!som!används!i!
nuläget! också! ska! användas! i! ett! scenario! för! decentraliserad! nedbrytning.! Innan! nya!
nedbrytningsenheter! byggs! rekommenderas! Scania! att! utvärdera! den! nedbrytningsmetod! som!
används! i! dagsläget! för! att! försäkra! sig! om! att! denna! metod! är! den! mest! fördelaktiga! vid!
omställning!till!decentraliserad!nedbrytning.!Förslagsvis!kan!en!sådan!utvärdering!utföras!genom!
benchmarking!på!Scanias!andra!produktionsorter!eller!hos!något!annat! företag! som!använder!en!
annan!typ!av!nedbrytningsmetod.!!

Vidare! rekommenderas! Scania! att! utreda! vilken! påverkan! decentraliserad! nedbrytning! får! på! de!
interna! transporterna,! vilket! varit! utanför! denna! studies! omfattning.! Vid! omställning! till!
decentraliserad!nedbrytning!på!MS,!DE!och!DT!bör!exempelvis!en!utredning!göras!för!hur!flödena!
av! emballage! ska! utformas! för! interna! transporter! till! respektive! nedbrytning.! Detta! då!
decentraliserad!nedbrytning!skapar!möjligheter!att!minimera!antalet!hanteringar!som!emballaget!
genomgår!innan!det!bryts.!

Eftersom! endast! ett! scenario! för! decentraliserad! nedbrytning! tagits! fram! och! analyserats!
rekommenderas!Scania! slutligen!att!undersöka!ytterligare! ett! scenario! innan!ett!beslut! tas.!Detta!
för! att! undersöka! om! ett! scenario! för! nedbrytning! på! två! enheter! kan! generera! större!
besparingspotential! än! det! scenario! som! utformats! i! denna! studie.! Förslagsvis! bör! scenariot!
innefatta!nedbrytning!på!MS!och!DE!eftersom!dessa!enheter!har!de!största! transportkostnaderna!
för!emballage!till!dagens!centrala!nedbrytningsverksamhet!och!därmed!störst!förbättringspotential!
gällande! transportkostnader.! Transportkostnaderna! visade! sig! generera! störst! besparing! vid!
beräkning! av! årlig! besparing! i! denna! studie.! Ytterligare!motiv! till! denna! rekommendation! är! att!
kostnaderna!för!investering!i!utrustning!minskar!i!ett!scenario!för!två!nedbrytningsenheter!jämfört!
med! tre.! Vidare! bör! även! kostnader! för! fastigheter! och! lokaler! minska,! scenariot! måste! dock!
utformas! och! analyseras! eftersom! besparingspotentialen! måste! vägas! mot! den! som! uppnås! vid!
nedbrytning! på! tre! enheter.! Bland! annat! kommer! transportkostnaderna! och! antalet! hanteringar!
öka!vid!två!nedbrytningsenheter!jämfört!med!tre.!!

! !
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10 AVSLUTANDE!DISKUSSION!
I%detta%avslutande%kapitel%sammanfattas%författarnas%egna%reflektioner%och%tankar%kring%studien%och%
hur%de%har%förändrats%under%studiens%gång.%Slutligen%ges%förslag%på%fortsatta%studier%inom%området.%%

När!vi!under!hösten!2013!blev! tilldelade!examensarbetet! från!Scania!var!uppgiften!att!utifrån!ett!
flödesU! och! kostnadsperspektiv! utreda! var! emballagenedbrytningen! bör! lokaliseras.!
Uppdragsbeskrivningen! för! examensarbetet! omfattade! även! att;! utreda! vem! som! har! bäst!
förutsättningar! att! bedriva! effektiv! emballagenedbrytning,! Scania! eller! extern! aktör,! identifiera!
likheter! och! skillnader! inom! Scania! globalt,! genomföra! benchmarking! på! ett! annat! företag! samt!
utreda! var! det! finns! slöseri! i! dagens! hantering.! Vid! starten! av! examensarbetet! i! januari! 2014!
avgränsades!studien!till!att!endast!studera!nedbrytningsverksamheten!på!Scania!i!Södertälje!istället!
för!att!undersöka!likheter!och!skillnader!globalt.!Ivriga!tog!vi!snabbt!tag!i!uppgiften!och!påbörjade!
datainsamlingen!vilket!var!lättare!sagt!än!gjort.!Vår!idé!var!att!starta!med!kartläggning!av!nuläget!
för!att! få! förståelse! för!verksamheten!och!vilka! flöden!och!kostnader!som!är!kopplade! till!dagens!
centrala! nedbrytning.! Vidare! planerade! vi! att! utveckla! två! scenarion! för! decentraliserad!
nedbrytning! samt!utföra!benchmarking!på! ett! annat! företag.!Nulägeskartläggningen! tog!betydligt!
längre! tid! än! beräknat! på! grund! uppgiftens! komplexitet! med! många! berörda! parter! eftersom!
emballage!frigörs!på!alla!enheter!och!transporteras!i!många!olika!flöden.!Vi!insåg!snabbt!att!tiden!
inte!skulle!räcka! till! för!att!genomföra!en!benchmarkingstudie!samt!att!endast!ett!scenario!skulle!
hinna! utformas.! I! samråd!med! vår! styrgrupp! på! Scania! beslutades! därför! att! endast! studera! ett!
scenario! för! emballagenedbrytning! på! Scania! i! Södertälje,! för! att! sedan! jämföra! scenariot! med!
dagens!centrala!nedbrytning!för!att!finna!eventuell!förbättringspotential.!!

Att! studera! lokalisering! av! emballagenedbrytning! har! varit! en! stor! utmaning.! Till! en! början! låg!
utmaningen!i!att!identifiera!alla!flöden!av!emballage!till!nedbrytningen.!Det!krävdes!flera!återbesök!
ute! på! enheterna,! telefonsamtal! och! studerade! fakturor! innan! vi! till! slut! fick! grepp! om! alla!
emballageflöden.!Kartläggningen!var!komplex!i!och!med!att!det!inte!finns!en!person!som!har!koll!på!
alla!flöden.!I!princip!har!varje!flöde!en!ansvarig!och!det!gällde!därför!för!oss!att!komma!i!kontakt!
med!rätt!person.!Därefter!stod!vi!inför!utmaningen!att!beräkna!vilka!emballagevolymer!som!frigörs!
på! respektive! produktionsenhet,! en! uppgift! som! till! en! början! kändes! nästintill! omöjlig.!Detta! då!
Scania!inte!har!ett!system!som!på!ett!enkelt!kan!ta!fram!data!för!emballagevolymer.!Med!hjälp!av!
experter!som!kopplade!ihop!data!från!flera!system!och!överförde!det!till!Excel!fick!vi!till!slut!fram!
data!som!vi!kunde!arbeta!med!och!efter!ett!antal!antaganden!hade!vi!siffror!att!arbeta!vidare!med.!
Vidare! upplevde! vi! svårigheter! gällande! vilka! kostnadsposter! som! skulle! inkluderas! i!
resultatkalkylen! för! att! skapa! ett! så! trovärdigt! resultat! som! möjligt! för! jämförelsen! mellan!
decentraliserad! och! centraliserad! nedbrytning.! Därefter! var! den! stora! utmaningen! att! bestämma!
vilka!kostnader!som!skulle! inkluderas! i!vardera!kostnadspost.!För!kostnadsposten!utrustning!var!
den!stora!utmaningen!till!att!börja!med!att!beräkna!hur!mycket!utrustning!som!kommer!behövas!på!
vardera!av!de!tre!enheterna!i!scenariot.!Svårigheter!med!att!uppskatta!kostnader!för!förflyttning!av!
dagens! utrustning,! för! att! återanvända! den! i! scenariot,! medförde! att! beslut! togs! om! att! utföra!
beräkningarna!för!scenariot!efter!inköp!och!montage!av!ny!utrustning.!Därefter!stod!vi!inför!en!stor!
utmaning!med!att! finna!kostnader! för! inköp!och!montage!av!utrustningen.!Med!hjälp!av! fakturor,!
offerter,!hyreskontrakt,!telefonsamtal!till!leverantörer!och!uppskattningar!kunde!vi!till!slut!beräkna!
kostnader! för!utrustning.!Vidare! tog!vi!hjälp!av!experter! inom!emballageverksamheten!på!Scania!
för!att!uppskatta!ytor!och!personalbehov!för!scenariot.!För!oss!har!det!varit!en!stor!utmaning!att!
bedöma! tillförlitligheten! i! insamlad! data! och! de! antagande! som! gjorts!men!med! hjälp! av! kunnig!
personal!runt!om!på!Scania!kom!vi!till!slut!fram!till!studiens!resultat.!!

De! observationer! och! intervjuer! som! genomförts! har! varit! viktiga! för! att! skapa! förståelse! för!
verksamheten! och! flödena.! Att! vi! befunnit! oss! på! Scania! under! hela! studiens! gång! har! bidragit!
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ytterligare! till! att! vi! haft! möjlighet! att! vid! behov! ”gå! och! se”! samt! kontinuerligt! genomföra!
intervjuer!och!observationer!in!i!det!sista!vilket!underlättat!vårt!arbete.!Rekommendationerna!som!
tagits!fram!till!Scania!kan!ses!som!en!förstudie!gällande!lokaliseringsbeslut.!I!och!med!denna!studie!
är! en! del! av! förstudien! gjord! och! resultatet! visar! på! potential! för! kostnadsbesparingar! vid!
decentraliserad! nedbrytning.! Scania! bör! därför! gå! vidare! med! studien! och! fortsätta! undersöka!
möjligheter! och! potential! för! decentraliserad! nedbrytning.! Därefter! bör! beslut! tas! om! att!
implementera! decentraliserad! nedbrytning! på! två! eller! tre! enheter! alternativt! fortsätta! som! idag!
med!en!central!nedbrytningsenhet.!!

Eftersom! endast! en! fallstudie! genomförts! i! denna! studie! är! det! svårt! att! generalisera! studiens!
specifika! resultat! gällande! kostnadsbesparingarna! vid! decentraliserad! nedbrytning.! Däremot! kan!
det! övergripande! resultatet! och! den! metod! som! använts! vara! passande! för! andra! tillverkande!
företag! för! att! utföra! en! liknande! undersökning.! Vi! anser! därför! att! tillverkande! företag! som! likt!
Scania! har! flera! produktionsenheter! och! använder! återanvändbart! emballage! kan! dra! nytta! av!
studiens!övergripande!resultat,!att!decentraliserad!nedbrytning!kan!vara!fördelaktigt!ur!ett!flödesU!
och!kostnadsperspektiv.!

10.1 FÖRSLAG!TILL!FORTSATTA!STUDIER!
Rekommendationerna!till!Scania!kräver!att!fortsatta!studier!genomförs,!antingen!av!Scania!eller!en!
extern! part.! Vidare! har! fler! idéer! på! fortsatta! studier! kopplade! till! området! uppkommit! under!
studiens!gång.!Nedan!listas!dessa!idéer!som!förslag!på!fortsatta!studier:!

• Studera! nedbrytningsverksamhet! globalt! på! företaget! för! att! undersöka! skillnader! och!
likheter! mellan! nedbrytningsverksamheten! i! Södertälje! och! Scanias! andra!
produktionsenheter!världen!över.!Detta!för!att!delge!kunskap!och!utbyta!erfarenheter.!!

• Genomföra! en! eller! flera! benchmarkingstudier! för! att! studera! hur! andra! företag! arbetar!
med! emballagenedbrytningsverksamhet.! Med! syfte! att! dra! lärdomar! och! dela! kunskap!
mellan!företagen.!!!

• Undersöka! om! en! tredje! part! kan! utföra! emballagenedbrytningsverksamheten! mer!
kostnadseffektivt!än!Scania.!

• Undersöka! skillnaderna! mellan! ett! system! för! återanvändbart! respektive!
engångsemballage.!!

Avslutningsvis!hoppas!vi!att!Scania!kommer!ha!nytta!av!denna!studie!och!kan!använda!den!som!
input! i! kommande! studier! kring! lokalisering! av! emballagenedbrytning,! både! på! Scania! i!
Södertälje!och!andra!Scaniaenheter! globalt.!Vi!hoppas!även!att! andra! företag!kan!ha!nytta! av!
studien!och!finna!idéer!för!hur!en!effektiv!emballagenedbrytningsverksamhet!kan!bedrivas.!!

! !
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BILAGA!A!–!INTERVJUGUIDE!!
1.!Hur!hanterar!ni!ert!emballage?!(Gå!och!se)!!

2.!Bryter!ni!något!emballage!på!plats?!

• Vilket!emballage?!
• Vilka!volymer?!
• Hur!ofta?!!
• Varför?!!
• Från!person!till!person?!

3.!Antal!emballagetyper!som!ni!använder?!

• Förväntar!ni!er!en!ökning/minskning!av!antalet!emballagetyper?!

4.!Hur!stora!volymer!skickas!till!nedbrytningen?!

• Hur!många!transporter?!
• Transportvägar!från!er!till!nedbrytningen?!
• Vilka!fordonstyper!används?!

5.!Hur!mycket!emballage!finns!i!lager!hos!er!på!XX?!

6.!Hur!stor!yta!används!för!att!hantera!ert!emballage?!

• Finns!det!mer!yta!att!tillgå!om!det!skulle!behövas?!

7.! Ser! ni! det! som! möjligt! att! nedbrytningen! sker! på! PRU:erna! istället! för! på! nedbrytningen! i!
framtiden?!

• Kan!vara!en!extern!part!som!utför!arbetet!!

8.!Beställer!ni!eget!emballage!från!eULC/poolen?!

• Hur!mycket?!!
• Hur!ofta?!

!



!
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BILAGA!B!–!ÖVERSIKTSKARTA!SCANIA!SÖDERTÄLJE!

!
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BILAGA!C!–!HANTERINGAR!CENTRALISERAD!NEDBRYTNING!
I! denna! bilaga! ges! en! förklaring! till! hur! antalet! hanteringar! av! emballaget! har! beräknats! för! att!

transportera!emballaget!från!de!fem!produktionsenheterna!DX,!DT,!DM,!DE!och!MS!till!den!centrala!

nedbrytningsenheten.!!

TRANSMISSIONSARTIKLAR!–!DX!
Nedan!beskrivs!antal!hanteringar!för!respektive!flöde!på!DX.!

BYGGNAD'062'OCH'081'–'TRAILER''
Från! att! emballaget! plockas! från! linjen! i! byggnad! 062! och! 081! på! DX! och! körs! på! trailer! från!

byggnad!067!har!följande!hanteringar!identifierats!till!dess!att!emballaget!når!nedbrytningen:!

1. Emballaget! plockas! med! truck! från! linjen! och! körs! till! ett! emballagetorg! där! det! ställs! i!

buffert.!

2. Emballaget!plockas!från!bufferten!med!truck!och!körs!ut!och!lastas!på!en!trailer.!!

3. Emballaget!körs!på!trailer!till!nedbrytningen.!!

4. Emballage!lastas!av!från!trailern!med!truck!och!ställs!i!buffert!på!avlastningsytan.!

5. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!någon!av!inbanorna!på!nedbrytningen.!

BYGGNAD'062,'075'OCH'081'–'HELGTRAILER''
Från!att!emballaget!plockas!från!linjen!i!byggnad!062,!075!och!081!på!DX!och!körs!på!helgtrailern!

från!byggnad!062!har!följande!hanteringar!identifierats!till!dess!att!emballaget!når!nedbrytningen:!

1. Emballaget! plockas! med! truck! från! linjen! och! körs! till! ett! emballagetorg! där! det! ställs! i!

buffert.!

2. Emballaget! plockas! från! bufferten!med! en! truck! som! kör! ut! emballaget! och! lastar! det! på!

trailern.!

3. Emballaget!körs!på!trailer!till!nedbrytningen.!

4. Emballaget!lossas!med!truck!från!trailern!och!ställs!i!buffert!på!avlastningsytan.!

5. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!någon!av!inbanorna!till!nedbrytningen.!

BYGGNAD'075'–'LC9VAGN''
Från! att! emballaget! plockas! från! linjen! i! byggnad! 075! på! DX! och! körs! på! LC[vagn! har! följande!

hanteringar!identifierats!till!dess!att!emballaget!når!nedbrytningen:!

1. Emballaget! plockas! med! truck! från! linjen! och! körs! till! ett! emballagetorg! där! det! ställs! i!

buffert.!

2. Emballaget!plockas!från!bufferten!med!truck!som!kör!emballaget!vidare!upp!på!en!utbana!

där!emballaget!rullas!ut!utomhus.!!

3. En!truck!lyfter!emballaget!från!utbanan!upp!på!en!LC[vagn.!!

4. Emballaget!körs!på!LC[vagn!till!nedbrytningen.!

5. Emballaget!lastas!av!från!LC[vagn!med!truck!och!ställs!i!buffert!på!avlastningsytan.!

6. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!någon!av!inbanorna!till!nedbrytningen.!

! !
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TRANSMISSIONSMONTERINGEN!–!DT!!
Nedan!beskrivs!antal!hanteringar!för!respektive!flöde!på!DT.!

BYGGNAD'210'–'TRAILER''
Från!att!emballaget!plockas!från!linjen!i!byggnad!210!och!körs!på!trailer!har!följande!hanteringar!

identifierats!till!dess!att!emballaget!når!nedbrytningen:!

1. Emballage!plockas!med!truck!från!linjen!och!ställs!på!en!avsedd!vagn!inne!i!produktionen.!

2. Vagnen!körs!ut!utomhus!under!skärmtaket!vid!byggnad!210!och!emballaget!lastas!av!med!

truck!och!ställs!på!en!avsedd!buffertyta.!!

3. En!truck!plockar!emballaget!från!bufferten!och!lastar!det!på!trailern.!!

4. Emballaget!körs!på!trailer!till!nedbrytningen.!

5. Emballaget!lossas!från!trailern!med!truck!och!ställs!i!buffert!på!avlastningsytan.!

6. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!någon!av!inbanorna!vid!nedbrytningen.!

BYGGNAD'210'–'LC9VAGN''
Hanteringen!för! flödena!av!emballage! för!LC[vagn!(axlar)!och!LC[vagn!(växellåda)!ser! likadana!ut!

och! beskrivs! därför! gemensamt! nedan.! Från! det! att! emballaget! plockas! från! linjen! för! axlar! och!

växellåda! i!byggnad!210!och!körs!på!LC[vagnar!har! följande!hanteringar! identifierats! till!dess!att!

emballaget!når!nedbrytningen:!

1. Emballage!plockas!med!truck!från!linjen!och!ställs!på!vagn.!!

2. Vagnen!körs!ut!utomhus!under!skärmtaket!vid!byggnad!210!och!emballaget!lastas!av!med!

truck!och!ställs!direkt!på!en!LC[vagn.!!

3. Emballaget!körs!på!LC[vagn!till!nedbrytningen.!

4. En!truck!lastar!av!emballaget!från!LC[vagn!och!ställer!det!i!buffert!på!avlastningsytan.!

5. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!någon!av!inbanorna!vid!nedbrytningen.!

BYGGNAD'075'–'LC9VAGN'
Från! att! emballaget! plockas! från! linjen! i! byggnad! 075! och! körs! på! LC[vagn! (centralväxel)! har!

följande!hanteringar!identifierats!till!dess!att!emballaget!når!nedbrytningen:!

Pall!

1. Pallar! plockas! från! linjen!med! en! truck! som!kör! emballaget! vidare! upp!på! en! utbana! där!

emballaget!rullas!ut.!!

2. Pallar!plockas!med!truck!från!utbanan!och!lastas!direkt!upp!på!LC[vagn.!!

3. Emballaget!körs!på!LC[vagn!till!nedbrytningen.!

4. En!truck!lastar!av!emballaget!från!LC[vagnen!och!ställer!det!i!buffert!på!avlastningsytan.!!

5. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!någon!av!inbanorna!vid!nedbrytningen.!

! !
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Box!

1. Boxar!plockas!från!linjen!och!ställs!i!rack!på!ett!tåg!som!kör!racket!till!en!sluss.!

2. Racken!plockas!med!truck!från!slussen!och!ställs!direkt!upp!på!LC[vagn.!

3. Emballaget!körs!på!LC[vagnarna!till!OLS!där!racken!lastas!av!med!truck!och!ställs!på!avsedd!

yta.!!

4. Box!och!lock!sorteras!och!ställs!på!pall.!!

5. Pallarna!körs!sedan!med!truck!upp!på!LC[vagnar.!

6. Emballaget!körs!på!LC[vagnarna!till!nedbrytningen.!

7. Emballaget!lossas!med!truck!från!LC[vagnen!och!ställs!i!buffert!på!avlastningsytan.!

8. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!någon!av!inbanorna!vid!nedbrytningen.!

MOTORARTIKLAR!–!DM!
Nedan!beskrivs!antal!hanteringar!för!respektive!flöde!på!DM.!

BYGGNAD'003'–'TRAILER''
Från!att! emballaget!plockas! från! linjen!på!DM0!har! följande!hanteringar! identifierats! till! dess! att!

emballaget!når!nedbrytningen:!!

1. Emballaget!plockas!från!linjen!med!tåg!eller!truck!och!ställs!på!en!buffertyta.!

2. En! truck! kör! emballaget! från! bufferten! till! den! trailer! som! ska! transportera! det! till!

nedbrytningen.!

3. Emballaget!körs!på!trailer!till!nedbrytningen.!

4. En!truck!lossar!emballaget!från!trailern!och!ställer!det!i!buffert!på!avlastningsytan.!

5. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!någon!av!inbanorna!vid!nedbrytningen.!

BYGGNAD'178'–'VÄXELSKÅP''
Från!att! emballaget!plockas! från! linjen!på!DM1!har! följande!hanteringar! identifierats! till! dess! att!

emballaget!når!nedbrytningen:!!

1. Emballaget!plockas!från!linjen!och!körs!med!truck!till!en!buffertyta.!

2. En! truck!plockar!upp!emballaget! från!buffertytan!och! lastar!det!på!växelskåpet! som! finns!

uppställt!utanför!byggnad!178.!

3. Växelskåpet!körs!med!lastbil!till!nedbrytningen.!

4. Emballaget!lastas!av!från!växelskåpet!och!ställs!på!en!avlastningsyta.!

5. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!någon!av!inbanorna!vid!nedbrytningen.!

MOTORMONTERINGEN!–!DE!
Nedan!beskrivs!antal!hanteringar!för!respektive!flöde!på!DE.!

BYGGNAD'150'9'TRAILER'
Från!att!emballage!plockas!från!linjen!i!byggnad!150!på!DE!har!följande!hanteringar!identifierats!till!

dess!att!emballaget!når!nedbrytningen:!

1. Emballaget! plockas! från! linjen! med! truck! eller! vagn! och! körs! till! ett! område! där! buffert!

bildas!i!stuvar.!

2. Emballaget! plockas! med! truck! från! bufferten! och! ställs! upp! på! avsedd! yta! på!

utlastningsplatsen!utomhus.!!

3. Emballaget!förflyttas!från!utlastningsplatsen!och!lastas!med!truck!på!trailern!(taktbilen).!

4. Emballaget!körs!i!taktbilen!till!nedbrytningen.!
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5. Emballaget!lossas!med!truck!från!taktbilen!och!ställs!i!buffert!på!avlastningsytan.!

6. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!någon!av!inbanorna!vid!nedbrytningen.!

BYGGNAD'182'–'VÄXELSKÅP''
Från! att! emballaget! frigörs! i! byggnad! 182! har! följande! hanteringar! identifierats! till! dess! att!

emballaget!når!nedbrytningen:!

1. Emballaget!plockas!från!linjen!med!truck!och!körs!till!en!buffert!inomhus.!

2. En!truck!kör!emballaget!från!bufferten!inomhus!till!en!buffert!utomhus.!!

3. Emballaget!lastas!med!truck!från!bufferten!upp!på!ett!växelskåp.!!

4. Växelskåpet!körs!på!en!lastbil!till!nedbrytningen.!!

5. Emballaget!lossas!med!truck!från!växelskåpet!och!ställs!i!buffert!på!avlastningsytan.!

6. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!någon!av!inbanorna!vid!nedbrytningen.!

SLUTMONTERING!–!MS!!
Nedan!beskrivs!antal!hanteringar!för!respektive!flöde!på!MS.!

BYGGNAD'230'–'LC9VAGN'
Från! att! emballaget! plockas! från! golv! eller! ställage! på! plattform! norra! har! följande! hanteringar!

identifierats!till!dess!att!emballaget!når!nedbrytningen:!!

1. Emballaget!plockas!med!truck!från!golv!eller!ställage!och!ställs! i!en!buffert!på!golvet! intill!

LC[vagnarna.!

2. Emballaget!lastas!med!truck!från!bufferten!upp!på!LC[vagnarna.!

3. Emballaget!körs!på!LC[vagnarna!till!nedbrytningen.!

4. En!truck!lossar!emballaget!från!LC[vagnen!och!ställer!det!i!buffert!på!avlastningsytan.!

5. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!någon!av!inbanorna!vid!nedbrytningen.!

BYGGNAD'230'–'LC9VAGN'
Från! att! emballaget! plockas! från! kittningen! vid! plattform! södra! har! följande! hanteringar!

identifierats!till!dess!att!emballaget!når!nedbrytningen:!!

1. Emballaget!plockas!med!truck!från!kittningen!på!södra!plattformen!och!lastas!direkt!upp!på!

LC[vagnarna.!!

2. Emballaget!körs!på!LC[vagnarna!till!nedbrytningen.!

3. En!truck!lossar!emballaget!från!LC[vagnen!och!ställer!det!i!buffert!på!avlastningsytan.!

4. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!någon!av!inbanorna!vid!nedbrytningen.!

BYGGNAD'230'–'LC9VAGN'
Från!att!emballaget!plockas! från! linjen!på!MS!och!körs!via!Master!Norra!har! följande!hanteringar!

identifierats!till!dess!att!emballaget!når!nedbrytningen:!!

1. Emballaget!(burar!med!box)!plockas!från!linjen!och!ställs!på!tåg!som!kör!ut!emballaget!till!

en!buffert!på!norra!plattformen.!!

2. Från!bufferten!körs!emballaget!sedan!med!truck!upp!på!LC[vagnarna.!

3. Emballaget! körs! på! LC[vagnarna! till! OLS! där! burarna! lasats! av! med! truck! och! boxarna!

sorteras.!!

4. Box!och!lock!sorteras!och!ställs!på!pall.!!

5. Pallarna!körs!med!truck!upp!på!LC[vagn.!

6. Emballaget!körs!på!LC[vagn!till!nedbrytningen.!
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7. En!truck!lossar!emballaget!från!LC[vagnen!och!ställer!det!i!buffert!på!avlastningsytan.!

8. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!någon!av!inbanorna!vid!nedbrytningen.!

BYGGNAD'230'–'CHASSI9VAGN'
Från! att! emballaget! plockas! från! Boxförrådet! har! följande! hanteringar! identifierats! till! dess! att!

emballaget!når!nedbrytningen:!!

1. Emballaget!plockas!från!inbanan!för!box!och!ställs!i!en!buffert.!

2. Emballaget!plockas!med!truck!från!bufferten!och!lastas!på!en!chassi[vagn.!!

3. Emballaget!körs!på!chassi[vagnen!till!nedbrytningen.!

4. En!truck!lossar!emballaget!från!chassi[vagnen!och!ställer!det!i!buffert!på!avlastningsytan.!

5. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!någon!av!inbanorna!vid!nedbrytningen.!

BYGGNAD'230'–'CHASSI9VAGN'
Från! att! emballaget! plockas! från! linjen! på! MS! och! körs! med! chassi[vagnarna! har! följande!

hanteringar!identifierats!till!dess!att!emballaget!når!nedbrytningen:!!

1. Emballaget!plockas!med!truck!från!linjen!och!ställs!i!buffert!på!en!uppsamlingsyta.!

2. Emballage!lastas!från!uppsamlingsytan!med!truck!på!en!chassi[vagn.!

3. Emballaget!körs!på!chassi[vagn!till!nedbrytningen.!

4. En!truck!lossar!emballaget!från!chassi[vagnen!och!ställer!det!i!buffert!på!avlastningsytan.!

5. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!någon!av!inbanorna!vid!nedbrytningen.!

BYGGNAD'236'–'VÄXELSKÅP'
Från!att!emballaget!plockas!från!byggnad!236!(växelskåp)!har!följande!hanteringar!identifierats!till!

dess!att!emballaget!når!nedbrytningen:!!

1. Emballaget! plockas! med! truck! från! linjen! på! KD! och! körs! ut! till! en! avlastningsyta! vid!

växelskåpet.!

2. Emballaget!lastas!med!truck!från!avlastningsytan!upp!på!växelskåpet.!!

3. Växelskåpet!körs!med!trailer!till!nedbrytningen.!

4. En!truck!lossar!emballaget!från!växelskåpet!och!ställer!det!i!buffert!på!avlastningsytan.!

5. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!någon!av!inbanorna!vid!nedbrytningen.!

BYGGNAD'231'–'TRAILER'
Från! att! emballaget! plockas! från! byggnad! 231! har! följande! hanteringar! identifierats! till! dess! att!

emballaget!når!nedbrytningen:!!

1. Emballaget! plockas! med! truck! från! södra! kit! och! lastas! direkt! upp! på! en! trailer! utanför!

byggnad!231.!!

2. Emballaget!körs!på!trailern!till!nedbrytningen.!

3. Emballaget!lossas!med!truck!från!trailern!och!ställs!i!buffert!på!avlastningsytan.!

4. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!någon!av!inbanorna!vid!nedbrytningen.!

! !
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BILAGA!D!–!HANTERINGAR!DECENTRALISERAD!NEDBRYTNING!
I! denna! bilaga! ges! en! förklaring! till! hur! antalet! hanteringar! av! emballaget! har! beräknats! för! att!

transportera! emballage! från! de! fem! produktionsenheterna! DX,! DT,! DM,! DE! och! MS! till! de! tre!

decentraliserade!nedbrytningsenheterna!på!MS,!DE!och!DT.!I!detta!scenario!räknas!hanteringarna!

med!utgångspunkt!i!att!nedbrytningsenheterna!är!lokaliserade!i!anslutning!till!MS,!DE!och!DT.!!!!!

TRANSMISSIONSARTIKLAR!–!DX!
Nedan!beskrivs!antal!hanteringar!för!respektive!flöde!på!DX.!

BYGGNAD'062'OCH'081'–'TRAILER''
Från! att! emballaget! plockas! från! linjen! i! byggnad! 062! och! 081! på! DX! och! körs! på! trailer! från!

byggnad! 067! har! följande! hanteringar! identifierats! till! dess! att! emballaget! når! nedbrytningen! på!

DT:!

1. Emballaget! plockas! med! truck! från! linjen! och! körs! till! ett! emballagetorg! där! det! ställs! i!

buffert.!

2. Emballaget! plockas! från! bufferten!med! en! truck! som! kör! ut! emballaget! och! lastar! det! på!

trailern.!

3. Emballaget!körs!på!trailer!till!nedbrytningen!på!DT.!!

4. Emballage!lastas!av!från!trailern!med!truck!och!ställs!i!buffert!på!avlastningsytan.!

5. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!inbanan!vid!nedbrytningen!på!DT.!

BYGGNAD'062,'075'OCH'081'–'HELGTRAILER''
Från!att!emballaget!plockas!från!linjen!i!byggnad!062,!075!och!081!på!DX!och!körs!på!helgtrailern!

från!byggnad!062!har!följande!hanteringar!identifierats!till!dess!att!emballaget!når!nedbrytningen!

på!DT:!

1. Emballaget! plockas! med! truck! från! linjen! och! körs! till! ett! emballagetorg! där! det! ställs! i!

buffert.!

2. Emballaget! plockas! från! bufferten! med! truck! som! kör! ut! emballaget! och! lastar! det! på!

trailern.!

3. Emballaget!körs!på!trailer!till!nedbrytningen!på!DT.!

4. Emballaget!lossas!med!truck!från!trailern!och!ställs!i!buffert!på!avlastningsytan.!

5. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!inbanan!vid!nedbrytningen!på!DT.!

BYGGNAD'075'–'VAGN'
Från! att! emballaget! plockas! från! linjen! i! byggnad! 075! på! DX! och! körs! på! vagn! har! följande!

hanteringar!identifierats!till!dess!att!emballaget!når!nedbrytningen!på!DT:!

1. Emballaget! plockas! med! truck! från! linjen! och! körs! till! ett! emballagetorg! där! det! ställs! i!

buffert.!

2. Emballaget!plockas!från!bufferten!med!truck!som!kör!emballaget!vidare!upp!på!en!utbana!

där!emballaget!rullas!ut!utomhus.!!

3. En!truck!lyfter!emballaget!från!utbanan!upp!på!en!vagn.!!

4. Emballaget!körs!på!vagn!till!nedbrytningen!på!DT.!

5. Emballaget!lastas!av!från!vagn!med!truck!och!ställs!i!buffert!på!avlastningsytan.!

6. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!inbanan!vid!nedbrytningen!på!DT.!

! !
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TRANSMISSIONSMONTERINGEN!–!DT!!
Nedan!beskrivs!antal!hanteringar!för!respektive!flöde!på!DT.!

BYGGNAD'210'–'VAGN'
Från!att!emballaget!plockas!från!linjen!i!byggnad!210!har!följande!hanteringar!identifierats!till!dess!

att!emballaget!når!nedbrytningen!på!DT:!

1. Emballage!plockas!med!truck!från!linjen!och!ställs!på!en!avsedd!vagn!inne!i!produktionen.!

2. Vagnen!körs!till!en!avställningsyta.!!

3. En!truck!plockar!av!emballaget!från!vagnen!och!ställer!det!i!buffert!på!avlastningsytan.!!

4. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!inbanan!vid!nedbrytningen!på!DT.!

BYGGNAD'210'–'VAGN'
Hanteringen!för!flödena!av!emballage!från!axlar!och!växellåda!ser!likadana!ut!och!beskrivs!därför!

gemensamt!nedan.!Från!det!att!emballaget!plockas!från!linjen!för!axlar!och!växellåda!i!byggnad!210!

och!körs!på!vagnar!har!följande!hanteringar!identifierats!till!dess!att!emballaget!når!nedbrytningen!

på!DT:!

1. Emballage!plockas!med!truck!från!linjen!och!ställs!på!en!vagn.!!

2. Vagnen!körs!till!nedbrytningen!på!DT.!!

3. En! truck! plockar! av! emballaget! från! vagnen! och! ställer! det! i! buffert! på! avlastningsytan! i!

anslutning!till!nedbrytningen.!!

4. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!inbanan!vid!nedbrytningen!på!DT.!

BYGGNAD'075'–'VAGN'
Från!att!emballaget!plockas!från!linjen!i!byggnad!075!och!körs!på!vagn!(centralväxel)!har!följande!

hanteringar!identifierats!till!dess!att!emballaget!når!nedbrytningen:!

Pall!

1. Pallar!plockas!med!truck!från!linjen!och!ställs!i!en!buffert!i!anslutning!till!nedbrytningen!på!

DT.!!

2. En!truck!förflyttar!emballaget!från!bufferten!till!inbanan!vid!nedbrytningen!på!DT.!

Box!!

1. Boxar!plockas!från!linjen!och!ställs!i!rack!på!ett!tåg!som!kör!racket!till!en!sluss.!

2. Racken!plockas!med!truck!från!slussen!och!ställs!direkt!på!vagn.!

3. Emballaget!körs!på!vagn!till!OLS!där!racken!lastas!av!med!truck!och!ställs!på!avsedd!yta.!!

4. Box!och!lock!sorteras!och!ställs!på!pall.!!

5. Pallarna!körs!sedan!med!truck!upp!på!vagnar.!

6. Emballaget!körs!på!vagnarna!till!nedbrytningen!vid!MS.!

7. Emballaget!lossas!med!truck!från!vagnen!och!ställs!i!buffert!på!avlastningsytan.!

8. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!inbanan!vid!nedbrytningen!på!MS.!

! !
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MOTORARTIKLAR!–!DM!
Nedan!beskrivs!antal!hanteringar!för!respektive!flöde!på!DM.!

BYGGNAD'003'–'TRAILER'
Från!att! emballaget!plockas! från! linjen!på!DM0!har! följande!hanteringar! identifierats! till! dess! att!

emballaget!når!nedbrytningen!på!DT:!!

1. Emballaget!plockas!från!linjen!med!tåg!eller!truck!och!ställs!på!en!buffertyta.!

2. En!truck!kör!emballaget!från!bufferten!upp!på!en!trailer.!

3. Emballaget!körs!med!trailern!till!nedbrytningen!på!DT.!

4. En!truck!lossar!emballaget!från!trailern!och!ställer!det!i!buffert!på!avlastningsytan.!

5. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!inbanan!vid!nedbrytningen!på!DT.!

BYGGNAD'178'–'VÄXELSKÅP'
Från!att! emballaget!plockas! från! linjen!på!DM1!har! följande!hanteringar! identifierats! till! dess! att!

emballaget!når!nedbrytningen!på!DE:!!

1. Emballaget!plockas!från!linjen!och!körs!med!truck!till!en!buffertyta.!

2. En! truck!plockar!upp!emballaget! från!buffertytan!och! lastar!det!på!växelskåpet! som! finns!

uppställt!utanför!byggnad!178.!

3. Växelskåpet!med!emballage!körs!med!lastbil!till!nedbrytningen!på!DE.!

4. Emballaget!lastas!av!från!växelskåpet!och!ställs!på!en!avlastningsyta!vid!nedbrytningen.!

5. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!inbanan!vid!nedbrytningen!på!DE.!

MOTORMONTERINGEN!–!DE!
Nedan!beskrivs!antal!hanteringar!för!respektive!flöde!på!DE.!

BYGGNAD'150'–'TRUCK'
Från!att!emballaget!plockas!från!linjen!i!byggnad!150!på!DE!har!följande!hanteringar!identifierats!

till!dess!att!emballaget!når!nedbrytningen!på!DE:!

1. Emballaget!plockas!från!linjen!med!truck!och!ställs!i!en!stuv.!

2. Emballaget!körs!med!truck!från!stuven!till!en!avlastningsyta!vid!nedbrytningen.!

3. En!truck!kör!emballaget!från!avlastningsytan!upp!på!inbanan!vid!nedbrytningen!på!DE.!!!!!

BYGGNAD'182'–'VÄXELSKÅP'
Från! att! emballaget! frigörs! i! byggnad! 182! har! följande! hanteringar! identifierats! till! dess! att!

emballaget!når!nedbrytningen!på!DE:!

1. Emballaget!plockas!från!linjen!med!truck!och!körs!till!en!buffert!inomhus.!

2. En!truck!kör!emballaget!från!bufferten!inomhus!till!en!buffert!utomhus.!!

3. Emballaget!lastas!med!truck!från!bufferten!upp!på!ett!växelskåp.!!

4. Växelskåpet!körs!på!en!lastbil!till!nedbrytningen!på!DE.!!

5. Emballaget!lossas!med!truck!från!växelskåpet!och!ställs!i!buffert!på!avlastningsytan.!

6. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!inbanan!vid!nedbrytningen!på!DE.!

! !
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SLUTMONTERING!–!MS!!
Nedan!beskrivs!antal!hanteringar!för!respektive!flöde!på!DM.!

BYGGNAD'230'–'VAGN'
Frå! att! emballaget! plockas! från! golv! eller! ställage! på! plattform! norra! har! följande! hanteringar!

identifierats!till!dess!att!emballaget!når!nedbrytningen!på!MS:!!

1. Emballaget!plockas!med!truck!från!golv!eller!ställage!och!ställs!i!en!buffert!på!golvet.!

2. Emballaget!lastas!med!truck!från!bufferten!upp!på!en!vagn.!

3. Vagnen!körs!till!nedbrytningen!vid!MS.!

4. Emballaget!lastas!av!med!truck!från!vagnen!och!ställs!på!en!avlastningsyta.!!

5. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!inbanan!vid!nedbrytningen!på!MS.!!

BYGGNAD'230'–'TRUCK'
Från! att! emballaget! plockas! från! kittningen! vid! plattform! södra! har! följande! hanteringar!

identifierats!till!dess!att!emballaget!når!nedbrytningen!på!MS:!!

1. Emballaget!plockas!med!truck!från!kittningen!på!södra!plattformen!och!lastas!direkt!upp!på!

en!vagn.!!

2. Vagnen!körs!till!nedbrytningen!vid!MS.!

3. Emballaget!lastas!av!med!truck!och!ställs!på!en!avlastningsyta!vid!nedbrytningen.!!

4. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!inbanan!vid!nedbrytningen!på!MS.!!

BYGGNAD'230'–'VAGN'
Från!att!emballaget!plockas! från! linjen!på!MS!och!körs!via!Master!Norra!har! följande!hanteringar!

identifierats!till!dess!att!emballaget!når!nedbrytningen!på!MS:!!

1. Emballaget!(burar!med!box)!plockas!från!linjen!och!ställs!på!tåg!som!kör!ut!emballaget!till!

en!buffert!på!norrra!plattformen.!!

2. Från!bufferten!körs!emballaget!sedan!med!truck!upp!på!vagnar.!

3. Emballaget!körs!på!vagnarna!till!OLS!där!burarna!lasats!av!med!truck!och!boxarna!sorteras.!!

4. Box!och!lock!sorteras!och!ställs!på!pall.!!

5. Pallarna!körs!sedan!med!truck!upp!på!vagnar.!

6. Emballaget!körs!på!vagnarna!till!nedbrytningen!på!MS.!!

7. En!truck!lossar!emballaget!från!vagnen!och!ställer!det!i!buffert!på!avlastningsytan.!

8. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!inbanan!vid!nedbrytningen!på!MS.!

BYGGNAD'230'–'CHASSI9VAGN'
Från! att! emballaget! plockas! från! Boxförrådet! har! följande! hanteringar! identifierats! till! dess! att!

emballaget!når!nedbrytningen!på!MS:!!

1. Emballaget!plockas!från!inbanan!för!box!och!ställs!i!en!buffert!på!golvet.!

2. Emballaget!plockas!med!truck!från!bufferten!och!lastas!på!chassi[vagn.!!

3. Emballaget!körs!på!chassi[vagn!till!nedbrytningen!på!MS.!

4. En!truck!lossar!emballaget!från!chassi[vagnen!och!ställer!det!i!buffert!på!avlastningsytan.!

5. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!inbanan!vid!nedbrytningen!på!MS.!!

! '
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BYGGNAD'230'–'CHASSI9VAGN'
Från! att! emballaget! plockas! från! linjen! på! MS! och! körs! med! chassi[vagnarna! har! följande!

hanteringar!identifierats!till!dess!att!emballaget!når!nedbrytningen!på!MS:!!

1. Emballaget!plockas!med!truck!från!linjen!och!ställs!i!buffert!på!en!uppsamlingsyta.!

2. Emballage!plockas!från!bufferten!och!lastas!med!truck!på!chassi[vagn.!

3. Emballaget!körs!på!chassi[vagn!till!nedbrytningen.!

4. En!truck!lossar!emballaget!från!chassi[vagnen!och!ställer!det!i!buffert!på!avlastningsytan.!

5. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!inbanan!vid!nedbrytningen!på!MS.!

BYGGNAD'236'–'VAGN'
Från!att!emballaget!plockas!från!KD!i!byggnad!236!har!följande!hanteringar!identifierats!till!dess!att!

emballaget!når!nedbrytningen!på!MS:!!

1. Emballaget!plockas!med!truck!från!linjen!på!KD!och!körs!ut!till!en!avlastningsyta.!

2. Emballaget!lastas!med!truck!från!avlastningsytan!upp!på!en!vagn.!!

3. Emballaget!körs!på!vagnen!till!nedbrytningen!på!MS.!

4. En!truck!lossar!emballaget!från!vagnen!och!ställer!det!i!buffert!på!avlastningsytan.!

5. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!inbanan!vid!nedbrytningen!på!MS.!!

BYGGNAD'231'–'VAGN'
Från!att!emballaget!plockas!från!södra!kit!i!byggnad!231!har!följande!hanteringar!identifierats!till!

dess!att!emballaget!når!nedbrytningen:!!

1. Emballaget!plockas!med!truck!från!södra!kit!och!lastar!direkt!upp!på!en!vagn.!

2. Emballaget!körs!på!vagnen!till!nedbrytningen!vid!MS.!

3. Emballaget!lossas!med!truck!från!vagnen!och!ställs!i!buffert!på!avlastningsytan.!

4. Truck!förflyttar!emballaget!från!avlastningsytan!till!inbanan!vid!nedbrytningen!på!MS.!!!
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BILAGA!E!–!FULLSTÄNDIG!KOSTNADSKALKYL!FÖR!TRANSPORTER!AV!EMBALLAGE!!
PRU$ Till$ Transportsätt$

Antal$
transportfordon$

Antal$
transporter$ Fyllnadsgrad$ Hyra/År$

Kostnad/$
transport$ Transporter/År$

Total$
kostnad/År$

DX! Nedbrytningen! Trailer! 1!
1!gg/vecka!
(helg)! 75%! 127!036!kr! 590!kr! 46! 154!176!kr!

DX! Nedbrytningen! Trailer!! 1! 2!ggr/dygn! 50U100%! 144!872!kr! 590!kr! 460! 416!272!kr!

DT! Nedbrytningen! Trailer!! 1! 2!ggr/dygn! 100%! 144!872!kr! 590!kr! 460! 416!272!kr!

DT! Nedbrytningen! LCUvagn!axlar! 3! 41!ggr/dygn! 0U100%! !! !! 9430! 380!192!kr!

DT! Nedbrytningen! LCUvagn!växellåda! 2! 18!ggr/dygn! 0U100%! !! !! 4140! 114!176!kr!

DT/DX! Nedbrytningen!
LCUvagn!
centralväxel! 2! 16!ggr/dygn! 0U100%! !! !! 3680! 95!147!kr!

DM0! Nedbrytningen! Trailer! 1! 4!ggr/vecka! 80U100%! 144!872!kr! 590!kr! 184! 253!432!kr!

DM1! Nedbrytningen! Växelskåp! 1! 2U3!ggr/vecka! 80U100%! 43!420!kr! 590!kr! 115! 111!270!kr!

DE! Nedbrytningen! Trailer!(taktbilen)! 3! 160!tim/vecka! 50U100%! 615!600!kr! 590!kr! 7360! 2!171!200!kr!

DE! Nedbrytningen! Växelskåp! 1! 1!gg/dygn! 50U100%! 43!420!kr! 590!kr! 230! 179!120!kr!

MS! Nedbrytningen! LCUvagn!norra! 4! 17!ggr/dygn! 50%! !! !! 3910! 130!496!kr!

MS! Nedbrytningen! LCUvagn!södra! 3! 29!ggr/dygn! 100%! !! !! 6670! 220!192!kr!

MS! Nedbrytningen! LCUvagn!master! 2! 21!ggr/dygn! 0U25%! !! !! 4830! 132!520!kr!

MS! Nedbrytningen! ChassiUvagn! 1! 6!ggr/dygn! 50U100%! !! !! 1380! 78!338!kr!

MS! Nedbrytningen! ChassiUVagnar!! 14! 72!ggr/dygn! 0U100%! !! !! 16560! 744!540!kr!

MS! Nedbrytningen! Trailer! 1! 2!ggr/dygn! 100%! 144!872!kr! 590!kr! 460! 416!272!kr!

MS! Nedbrytningen! Växelskåp! 1! 3!ggr/vecka! 100%! 43!420!kr! 590!kr! 138! 124!840!kr!

OLE! Nedbrytningen! Växelskåp! 1! 1!gg/dygn! 50U100%! 43!420!kr! 590!kr! 230! 179!120!kr!

OLS! Nedbrytningen! LCUvagn! 1! 5!gg/dygn! 100%! !! !! 1150! 121!063!kr!

Skrot! Nedbrytningen! Trailer! 1! 3!ggr/vecka! 50U100%! 144!872!kr! 590!kr! 138! 226!292!kr!

Garantikontroll! Nedbrytningen! Växelskåp! 1! 1!gg/vecka!! 100%! 43!420!kr! 590!kr! 46! 70!560!kr!

CULab! Nedbrytningen! Växelskåp! 1! 2!ggr/månad! 100%! 43!420!kr! 590!kr! 23! 56!990!kr!

UTPL! Nedbrytningen! Växelskåp! 1! 3!ggr/månad! 100%! 43!420!kr! 590!kr! 34,5! 63!775!kr!

Nedbrytningen! Pool!(Almnäs)! Link!+!trailer!! 3! 124!tim/vecka! 100%!
1!263!600!

kr! 590!kr! 5704! 4!628!960!kr!

Nedbrytningen!
Tvätt!
(Borlänge)! Trailer!! 1! 5!ggr/vecka! 100%! 265!800!kr! 3!500!kr! 230! 1!070!800!kr!

! ! ! ! ! ! !
Total$kostnad$per$år$ 12$556$015$kr$
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BILAGA!F!–!BERÄKNINGAR!TRANSPORTKOSTNADER!!
Nedan! presenteras! den! indata! som! använts! och! de! uträkningar! som! gjorts! för! att! räkna! ut!

kostnader!för!emballageflödena!till!nedbrytningen.!!

LCOVAGNAR!FRÅN!OLS!TILL!DT!OCH!MS!

För!att!kunna!beräkna!kostnaderna! för! flödena!som!går!med!LCOvagn! till!nedbrytningen!har!data!

samlats! in! via! intervjuer! och! besök! på!DT,!MS! och!OLS.! Den! indata! som! använts! för! att! beräkna!

kostnader! per! år! för! LCOvagnarna! som! körs! från! OLS! till! DT! och! MS! listas! i! Tabell! 44.!

Inköpskostnaden!är!beräknad! för!ett!vagnpar! som!består!av! två!LCOvagnar! som!är! ihopkopplade,!

vardera!vagn!kostar!alltså!135!000!kronor!vid!inköp.!!

TABELL&44&–&INDATA&FÖR&LC0VAGNAR&DT&OCH&MS&

Indata&
&Avskrivningstid!på!vagnarna!(år)! 10!

Inköpskostnad!två!vagnar! 270!000!kr!

Avskrivningskostnad!två!vagnar!per!år! 27!000!kr!

Hyra!truck!per!månad! 9!300!kr!

Underhåll!och!reperation!en!vagn!per!år! 12!000!kr!

!

Den! totala! kostnaden! per! år! för! att! köra! vagnarna! från! OLS! till! DT! och! MS! har! beräknats! per!

vagnpar!viket!innefattar!två!ihopkopplade!LCOvagnar.!De!kostnader!som!tagits!med!i!beräkningarna!

är! underhåll! och! reparation! på! vagnarna,! avskrivningskostnad! för! vagnarna,! hyra! för! truck! samt!

personalkostnader,!se!Tabell!45.!Underhåll!för!truck!ingår!i!hyran.!Skador!som!personalen!orsakar!

på!truckarna,! till!exempel!krossade!rutor!eller!en!trasig!dörr!står!Scania!för!men!dessa!kostnader!

har!inte!tagits!med!i!beräkningarna!då!det!inte!finns!data!för!det.!Kostnader!för!personal!som!kör!

emballaget!från!linje!eller!lagerplats!till!LCOvagnarna!samt!kostnader!för!personal!som!lastar!på!och!

av! emballaget! från!vagnarna!har!också! exkluderats! i! beräkningarna.!Detta! för! att!dessa!personer!

även!har!andra!arbetsuppgifter,!emballaget!står!endast!för!en!liten!del.!!!

TABELL&45&–&TOTAL&KOSTNAD&PER&ÅR&FÖR&LC0VAGNAR&DT&OCH&MS&

&
Kostnad&per&år&

Inköp!två!vagnar! 27!000!kr!

Hyra!truck! 111!600!kr!

Underhåll!och!reparation!två!vagnar! 24!000!kr!

Personal!per!person! 500!000!kr!

Totalt& 662&600&kr&
!

LCOvagnarna! transporterar! artiklar! från! OLS! till! produktionen! på! DT! och!MS,! när! artiklarna! har!

lastats!av! fylls!vagnarna!med!tomt!emballage!som!körs!till!nedbrytningen!för!avlastning.!Därefter!

fortsätter!vagnarna!till!OLS!där!de!på!nytt!fylls!med!artiklar.!Tomt!emballage!ställs!på!vagnarna!för!

att!dessa!inte!ska!köra!tomma!tillbaka!från!DT!och!MS!till!OLS,!vilket!anses!rimligt!eftersom!OLS!är!i!

samma! byggnad! som! nedbrytningen.! Det! blir! trots! allt! en! liten! omväg! och! ett! tidspålägg! då!

vagnarna!kör! via!nedbrytningen! för! att! ställa! av! emballaget.!Det! tar! cirka! fyra!minuter! extra!per!

transport! att! lämna!emballage!vid!nedbrytning.! För! att! beräkna!kostnaderna! för! att! transportera!
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emballage!från!DT!och!MS!till!nedbrytningen!har!en!kostnadsandel!beräknats!för!emballaget!utifrån!

hur!stor!del!av!den!totala!transporttiden!som!emballaget!tar.!Eftersom!att!det!tar!fyra!minuter!extra!

per! tur! för!att! lämna!av!emballage!på!nedbrytning!har!kostnadsandelen! för!emballaget!beräknats!

genom!att!dividera! fyra!med!den!totala! tiden!per! tur.!Kostnadsandelen! för!axlar!och!växellåda!på!

DT!är!0,16!och!för!centralväxel!0,13.!För!MS!norra!och!södra!är!kostnadsandelen!också!0,16!och!för!

Master!norra!0,2.!

BERÄKNINGAR*DT*
Kostnaderna! för! att! transportera! emballage! på! LCOvagnar! från! axelmonteringen! på! DT! har!

beräknats!utifrån!att!tre!vagnpar!transporterar!emballaget!till!nedbrytningen.!Två!av!vagnarna!är!i!

rullning!och!en!står!stilla!vilket!medför!att!kostnad!för!hyra!av!truck!och!personal!inte!tas!med!för!

vagnpar! nummer! tre,! se! Tabell! 46.! LCOvagnarna! för! axelmonteringen!på!DT! körs! under! två! skift,!

därför!har!personalkostnader!beräknats!för!två!personer.!Totalt!kostar!transporterna!på!LCOvagnar!

från!DTOaxlar!till!nedbrytningen!380!192!kronor!årligen.&

TABELL&46&–&KOSTNADER&LC0VAGNAR,&DT0AXLAR&

Kostnadspost& DT0axlar&1& DT0axlar&2& DT0axlar&3&
Kostnadsandel! 0,16! 0,16! 0,16!

Inköp!två!vagnar! 4!320!kr! 4!320!kr! 4!320!kr!

Hyra!truck! 17!856!kr! 17!856!kr! !!

Underhåll!och!reparation!två!vagnar! 3!840!kr! 3!840!kr! 3!840!kr!

Personal!per!person! 160!000!kr! 160!000!kr! !!

Kostnad!per!år! 186!016!kr! 186!016!kr! 8!160!kr!

Total&kostnad&DT0axlar&per&år& 380&192&kr&
!

Kostnaderna!för!att!transportera!emballage!på!LCOvagnar!från!monteringen!för!växellåda!på!DT!har!

beräknats!utifrån!att!två!vagnpar!transporterar!emballaget!till!nedbrytningen.!En!av!dessa!vagnar!

är! i! rullning! och! en! står! stilla! vilket!medför! att! kostnader! för! hyra! av! truck! och! personal! endast!

beräknas! för! ett! vagnpar.! Totalt! kostar! transporterna! med! emballage! på! LCOvagnar! från! DTO

växellåda!till!nedbrytningen!114!176!kronor!per!år,!se!Tabell!47.!

TABELL&47&–&KOSTNADER&LC0VAGNAR,&DT0VÄXELLÅDA&

Kostnadspost& DT0VXL&1& DT0VXL&2&
Kostnadsandel! 0,16! 0,16!

Inköp!två!vagnar! 4!320!kr! 4!320!kr!

Hyra!truck! 17!856!kr! !!

Underhåll!och!reparation!två!vagnar! 3!840!kr! 3!840!kr!

Personal!per!person! 80!000!kr! !!

Kostnad!per!år! 106!016!kr! 8!160!kr!

Total&kostnad&DT0VXL&per&år& 114&176&kr&
!

Kostnaderna!för!att!transportera!emballage!på!LCOvagnar!från!monteringen!för!centralväxel!på!DT!

har! beräknats! utifrån! att! två! vagnpar! transporterar! emballage! till! nedbrytningen.! Ett! av! dessa!

vagnpar!är! i!rullning!och!ett!står!stilla!vilket!medför!att!kostnader! för!hyra!av!truck!och!personal!
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endast!beräknas!för!ett!vagnpar.!Totalt!kostar!transporterna!på!LCOvagnar!från!DTOcentralväxel!till!

nedbrytningen!95!147!kronor!per!år,!se!Tabell!48.!

TABELL&48&–&KOSTNADER&LC0VAGNAR,&DT0CENTRALVÄXEL&

Kostnadspost& DT0CVX&1& DT0CVX&2&
Kostnadsandel! 0,13! 0,13!

Inköp!två!vagnar! 3!600!kr! 3!600!kr!

Hyra!truck! 14!880!kr! !!

Underhåll!och!reparation!två!vagnar! 3!200!kr! 3!200!kr!

Personal!per!person! 66!667!kr! !!

Kostnad!per!år! 88!347!kr! 6!800!kr!

Total&kostnad&DT0CVX&per&år& 95&147&kr&
!

Genom!att!summera!de!totala!kostnaderna!i!Tabell!46!O!Tabell!48!har!den!totala!årskostnaden!för!

att!transportera!emballage!på!LCOvagnar!från!DT!till!nedbrytningen!beräknats!till!589!515!kronor!

per!år,!se!Tabell!49.!

TABELL&49&–&TOTAL&KOSTNAD&LC0VAGNAR&DT&

Från& DT&Totalt&
DTOaxlar! !380!192!kr!

DTOVXL! !114!176!kr!

DTOCVX! !95!147!kr!

Total&kostnad&DT&per&år& &589&515&kr&
*

BERÄKNINGAR*MS***
Kostnaden!för!att!transportera!emballage!på!LCOvagnar!från!norra!plattformen!på!MS!har!beräknats!

utifrån! att! fyra! vagnpar! transporterar! emballage! till! nedbrytningen.! En! av! vagnarna! är! i! rullning!

och!tre!står!stilla!vilket!medför!att!kostnad!för!hyra!av!truck!och!personal!endast!inkluderas!på!ett!

av! vagnparen,! se! Tabell! 50.! Totalt! kostar! transporterna! på! LCOvagnar! från! MSOnorra! till!

nedbrytningen!130!496!kronor!årligen.&

TABELL&50&–&KOSTNADER&LC0VAGNAR,&MS0NORRA&

Kostnadspost&
MS0norra&
1&(Rullar)&

MS0norra&2&
(Tält&231&TS)&

MS0norra&3,&
(Norra&

plattform)&
MS0norra&4&
(Tält&270)&

Kostnadsandel! 0,16! 0,16! 0,16! 0,16!

Inköp!två!vagnar! 4!320!kr! 4!320!kr! 4!320!kr! 4!320!kr!

Hyra!truck! 17!856!kr! !! !! !!

Underhåll!och!reparation!två!

vagnar! 3!840!kr! 3!840!kr! 3!840!kr! 3!840!kr!

Personal!per!person! 80!000!kr! !! !! !!

Kostnad!per!år! 106!016!kr! 8!160!kr! 8!160!kr! 8!160!kr!

Total&kostnad&MS0norra&per&år& 130&496&kr&



!

XVII!

!

Kostnaderna! för! att! transportera! emballage! på! LCOvagnar! från! södra! plattformen! på! MS! har!

beräknats! utifrån! att! tre! vagnpar! transporterar! emballaget! till! nedbrytningen.! Två! vagnpar! är! i!

rullning! och! ett! står! stilla! vilket! medför! att! kostnad! för! hyra! av! truck! och! personal! endast!

inkluderas! för! två!av!vagnparen,! se!Tabell!51.!Totalt!kostar! transporterna!på!LCOvagnar! från!MSO

södra!till!nedbrytningen!220!192!kronor!årligen.!

TABELL&51&–&KOSTNADER&LC0VAGNAR,&MS0SÖDRA&

Kostnadspost& MS0södra&1& MS0södra&2& MS0södra&3&
Kostnadsandel! 0,16! 0,16! 0,16!

Inköp!två!vagnar! 4!320!kr! 4!320!kr! 4!320!kr!

Hyra!truck! 17!856!kr! 17!856!kr! !!

Underhåll!och!reparation!två!vagnar! 3!840!kr! 3!840!kr! 3!840!kr!

Personal!per!person! 80!000!kr! 80!000!kr! !!

Kostnad!per!år! 106!016!kr! 106!016!kr! 8!160!kr!

Total&kostnad&MS0södra&per&år& 220&192&kr&
&

Kostnaderna! för!att! transportera!emballage!på!LCOvagnar! från!masterflödet!på!norra!plattformen!

på! MS! har! beräknats! utifrån! att! två! vagnpar! transporterar! emballage! till! nedbrytningen.! Ett!

vagnpar! är! i! rullning! och! ett! står! stilla! vilket!medför! att! kostnad! för! hyra! av! truck! och! personal!

endast!inkluderas!på!ett!av!vagnparen,!se!Tabell!52.!Totalt!kostar!transporterna!på!LCOvagnar!från!

MSOmaster!till!nedbrytningen!132!520!kronor!årligen.!

TABELL&52&–&KOSTNADER&LC0VAGNAR,&MS0MASTER&

Kostnadspost& MS0master&1& MS0master&2&
Kostnadsandel! 0,2! 0,2!

Inköp!två!vagnar! 2!700!kr! 2!700!kr!

Hyra!truck! 22!320!kr! !!

Underhåll!och!reparation!två!vagnar! 2!400!kr! 2!400!kr!

Personal!per!person! 100!000!kr! !!

Kostnad!per!år! 127!420!kr! 5!100!kr!

Total&kostnad&MS0master&per&år& 132&520&kr&
&

Genom!att!summera!de!totala!kostnaderna!i!Tabell!50!O!Tabell!52!har!den!totala!årskostnaden!för!

att!transportera!emballage!på!LCOvagnar!från!MS!till!nedbrytningen!beräknats!och!summan!är!483!

208!kronor!per!år,!se!Tabell!53.!

! !
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TABELL&53&–&TOTAL&KOSTNAD&LC0VAGNAR&MS&

Från& MS&Totalt&
MSOnorra! !130!496!kr!

MSOsödra! !220!192!kr!

MSOmaster! !135!520!kr!

Total&kostnad&MS&per&år& 483&208&kr&
!

BERÄKNINGAR*OLS*
På! OLS! frigörs! emballage! på! grund! av! omplock,! kittning! samt! boxar! som! kommer! tillbaka! från!

produktionsenheterna.! Detta! emballage! lasats! på! en! LCOvagn! som!består! av! endast! en! vagn.! Den!

indata!som!använts!för!att!beräkna!!kostnaderna!för!detta!flöde!kan!ses!i!Tabell!54.&

TABELL&54&–&INDATA&FÖR&LC0VAGN,&OLS&

Indata& !!

Avskrivningstid!en!vagn!per!år! 10!

Inköpskostnad!en!vagn! 135!000!kr!

Avskrivningskostnad!en!vagn!per!år! 13!500!kr!

Hyra!truck!per!månad! 9!300!kr!

Hyra!truck!per!år! 111!600!kr!

Underhåll!och!reparation!en!vagn!per!år! 12!000!kr!

Personal!per!person!och!år! 500!000!kr!

!

Kostnadsandelen!för!detta!flöde!är!beräknad!utifrån!att!en!person!arbetar!75!minuter!per!dag!med!

att!köra!emballage!på!LCOvagn!från!OLS!till!nedbrytningen!vilket!ger!en!kostnadsandel!på!0,16.!Den!

totala!kostnaden!för!detta!flöde!är!121!063!kronor!vilket!ses!i!Tabell!55.!!

TABELL&55&–&TOTAL&KOSTNAD&LC0VAGN&OLS&

Kostnadspost& LC0vagn&OLS&
Kostnadsandel! 0,16!

Inköp!en!vagnar! 13!500!kr!

Hyra!truck! 17!438!kr!

Underhåll!och!reparation!en!

vagn! 12!000!kr!

Personal!per!person! 78!125!kr!

Total&kostnad&per&år& 121&063&kr&
!

TAKTBILEN!

Vid!beräkning!av!den!totala!kostnaden!för!att!transportera!emballage!med!taktbilen!har!indata!från!

Tabell! 56! använts.! Från! byggnad! 150! till! nedbrytningen! har! kostnaderna! beräknats! utifrån! en!

halvering! av! transportkostnaden.! Detta! på! grund! av! att! taktbilens! primära! uppgift! är! att!

transportera!artiklar! från!DM! till!DE,! emballaget! lastas! endast!på! taktbilen!vid! returtransport! till!

DM.! Därav! faktureras! emballaget! endast! för! halva! transportkostnaden,! resterande! kostnader!
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betalar!DE.!DE!betalar!kostnaderna!för!hyra!av!trailers!samt!andra!halvan!av!transportkostnaden.!

Kostnaden! för! emballagetransporten! från! DE! till! nedbrytningen! motsvarar! årligen! 2! 171!200!

kronor,!se!!

Tabell!57.!&

TABELL&56&–&INDATA&FÖR&TAKTBILEN&

Indata! !!

Total!tid!per!vecka!(timmar)! 160!

Totalt!antal!trailers! 3!

Hyran!trailer!per!månad! 17!100!kr!

Transporter!per!år!!(timmar)! 7360!

Transportkostnad!per!

transport!! 590!kr!

!

TABELL&57&–&EMBALLAGEKOSTNADER&FÖR&TAKTBILEN&

Kostnadspost& !Taktbilen&
Hyra!trailers!per!år! 615!600!kr!

Total!transportkostnad!per!år! 4!342!400!kr!

Total!kostnad!per!år! 4!958!000!kr!

!! !!

Total&kostnad&per&år&för&
emballage& 2&171&200&kr&
Total!kostnad!per!år!för!DE! 2!786!800!kr!

!

! !
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CHASSIOVAGNAR!

ChassiOvagnarna! används! endast! av!MS,! den! indata! som!använts! för! att! beräkna! kostnaderna! för!

chassiOvagnarnas!flöden!ses!i!Tabell!58.!!

TABELL&58&–&INDATA&CHASSI0VAGNAR&

Indata& !!

Avskriningstid!på!vagnarna!(år)! 10!

Inköpskostnad!per!vagn! 90!000!kr!

Inköpskostnad!per!vagn/år! 9!000!kr!

Hyra!dragtruck!per!månad! 9!300!kr!

Hyra!dragtruck!per!år!

111!600!

kr!

Hyra!motvikstruck!(3!ton)!per!månad! 8!893!kr!

Hyra!motvikstruck!(3!ton)!per!år!

106!716!

kr!

Underhållskostnader!per!vagn!per!år! 12!000!kr!

Personalkostnader!per!person!och!år!

500!000!

kr!

Totalt!antal!vagnar!(15x2)! 30!

Totalt!antal!truckar! 3!

Slingor!till!270! 3!

Transporter!per!dag!till!270!(24x3+11)! 83!

!

Den!totala!kostnaden!per!år!för!flöden!på!chassiOvagnarna!har!beräknats!i!Tabell!59!nedan.!Totalt!

har!MS!femton!vagnpar!(30!vagnar)!i!rullning!som!kör!emballage!från!produktionen!inne!på!MS!till!

nedbrytningen,! fem!av!dessa!vagnpar! (10!vagnar)! används!endast! för! emballage.! För!de!vagnpar!

som!endast!används!för!emballage!har!kostnadsandelen!för!emballagetransport!till!nedbrytningen!

beräknats!till!50!procent,!detta!för!att!urskilja!den!andel!som!avser!transport!ut!från!MS!från!den!

transport!som!sker!internt.!Detta!eftersom!denna!studie!beräknar!transportkostnader!från!det!att!

emballaget!lämnar!enheterna!och!körs!till!nedbrytningen,!inga!kostnader!för!interna!transporter!på!

enheterna! inkluderas.! För! resterande! tio! vagnpar! (20! vagnar)! har! kostnadsandelen! beräknats!

utifrån! att! hälften! av! transporttiden! för! chassiOvagnarna! motsvaras! av! att! köra! emballage! och!

hälften! av! att! förse! produktionen! med! artiklar.! Vilket! medför! att! kostnadsandelen! för! att!

transportera! emballaget! från! MS! till! nedbrytningen! blir! 25! procent! eftersom! de! interna!

emballagetransporterna!inte!inkluderas!i!beräkningarna.!Personalkostnaderna!är!beräknade!på!tre!

och! en! halv! person,! tre! personer! som! kör! dragtruckarna! på! heltid! och! en! person! som! kör!

motvikstrucken! hälften! av! sin! arbetstid.! Vidare! har! 25! procent! av! dessa! personalkostnader!

inkluderats!i!beräkningarna.!Detta!eftersom!personerna!kör!in!artiklar!till!produktion!hälften!av!sin!

arbetstid!och!kör!emballage!resterande!tid!varav!hälften!av!tiden!som!avsätts!till!emballage!utgörs!

av! transporten! från!MS! till!nedbrytningen.!Årshyran! för!motvikstrucken!har! först!dividerats!med!

fyra!eftersom!denna! truck!endast!kör!emballage!en! fjärdedel!av! tiden!den!körs.!Hälften!av!denna!

andel!utgörs!av!transporter!som!sker!utanför!MS,!vilket!ger!en!kostnadsandel!på!12,5!procent!som!

använts! för!att!beräkna!årskostnaden!nedan.!Den!totala!kostnaden!för!att! transportera!emballage!

på!chassiOvagnarna!från!MS!till!nedbrytning!uppgår!till!757!879!kronor!per!år.!!
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TABELL&59&–&TOTAL&KOSTNAD&CHASSI0VAGNAR&

Kostnadsposter& &Chassi0vagnar&
Inköpskostnader!vagnar!(20st)! 45!000!kr!

Inköpskostnad!vagnar!endast!för!emballage!(10st)! 45!000!kr!

Hyra!tre!truckar! 83!700!kr!

Hyra!motvikstruck! 26!679!kr!

Underhållskostnader!vagnar!(20st)! 60!000!kr!

Underhållskostnader!vagnar!endast!för!emballage!(10st)! 60!000!kr!

Personalkostnader!för!3,5!person! 437!500!kr!

Total&kostnad&per&år&& 757&879&kr&
!

BOXVAGN!MS!!

Från!MS!går! även! en! chassiOvagn! från!boxförrådet!med!emballage! till! nedbrytningen,! boxvagnen.!

För! att! räkna! ut! kostnaden! för! denna! vagn! används! samma! indata! som! för! de! övriga! chassiO

vagnarna!på!MS.!Boxvagnen!består!av!två!chassiOvagnar!som!är!ihopkopplade!och!dras!av!en!truck.!

Trucken!och!dess!chaufför!har!andra!arbetsuppgifter!utöver!att!köra!boxvagnen!till!nedbrytningen!

för! tömning.! Uppskattningsvis! används! en! truck! med! chaufför! 1,5! timma! per! dag! för! att! köra!

emballage,!resterande!6,5!timma!utförs!andra!arbetsuppgifter.!Vid!beräkning!av!total!kostnad!per!

år! har! därför! hyra! för! truck! och! personalkostnad! multiplicerats! med! 1,5/8.! Vidare! har! alla!

kostnader! halverats! för! att! beräkna! kostnaden! för! att! transportera! emballaget! från! MS! till!

nedbrytningen,!se!Tabell!60.!Kostnaden!halveras! för!att!exkludera!den! interna!kostnaden! inne!på!

MS.!Att!köra!emballage!med!boxvagnen!från!MS!till!nedbrytningen!kostar!årligen!78!338!kronor.!!!

TABELL&60&–&TOTAL&KOSTNAD&BOXVAGN&MS&

Kostnadspost& &Boxvagn&MS&
Inköp!två!vagnar! 9!000!kr!

Hyra!truck!! 10!463!kr!

Underhåll!och!reparation!två!

vagnar! 12!000!kr!

Personal!! 46!875!kr!

Total&kostnad&per&år& 78&338&kr&
!

! !
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BILAGA!G!–!BERÄKNINGAR!VOLYMANDEL!
I!denna!bilaga!förklaras!hur!data!för!emballagevolymer!från!DX!och!DT!samt!DM!och!DE!har!delats!

upp!på!respektive!produktionsenhet.!Först!beskrivs!de!beräkningar!som!genomförts!för!DX!och!DT!

sedan!följer!en!kortare!beskrivning!för!DM!och!DE!i!och!med!att!samma!metod!använts!i!båda!fallen.!!

DX!OCH!DT!

Data!över!hur!mycket!emballage!som!frigörs!per!dag!vid!DX!och!DT!kunde!endast!erhållas!som!en!

gemensam! summa! för! dessa! två! enheter.! För! att! uppskatta! hur! stor! andel! av! den! gemensamma!

volymen! som! tillhör!DX! respektive!DT!har! antal! transporter! av! tomt! emballage!per! år! beräknats!

och! jämförts.! Eftersom! transporterna! sker! med! olika! typer! av! transportfordon! har! dessa!

omvandlats!till!hur!många!trailertransporter!de!motsvarar,!se!Tabell!61.!Från!DX!och!DT!används!

förutom!trailer!även!LCOvagnar,!för!att!beräkna!hur!många!trailers!de!årliga!transporterna!med!LCO

vagnar! motsvarar! uppskattas! fyra! vagnpar! motsvara! en! trailer.! Vidare! har! hänsyn! tagits! till!

transporternas! fyllnadsgrad,! den! genomsnittliga! fyllnadsgraden! har! multiplicerats! med! antalet!

transporter! per! år! för! varje! flöde.! Detta! för! att! antal! transporter! på! ett!mer! tillförlitligt! sätt! ska!

motsvara! volymen! som! transporteras.! Exempelvis! har! följande! beräkning! genomförts! för! att!

beräkna!antal!trailertransporter!per!år!för!LCOvagnen!från!DT!som!kör!9430!transporter!per!år:!

Totalt!9430!transporter!per!år!med!genomsnittlig!fyllnadsgrad!på!50!procent!ger;!

9430×0,5 = 4715!!"##$!!"#$%&'"!("!!"#!å!!!"#!!" − !"#$!

Med!antagandet!om!att!fyra!LCOvagnar!motsvarar!en!trailer!fås;!

4715
4 = 1178,75!!"#$%&"!"#'()*"!&"!!"#!å!!

Denna!metod!har!använts!för!att!beräkna!totala!antalet!transporter!per!år!för!alla!flöden!nedan.!För!

den!LCOvagn!som!används!för!att!transportera!emballage!som!tillhör!både!DX!och!DT!har!volymen!

delats!lika!mellan!dessa!två!enheter.!Nederst!i!tabellen!anges!totala!antalet!trailertransporter!per!år!

från!DX!och!DT.!!

TABELL&61&–&ANTAL&TRANSPORTER&DX&OCH&DT&

PRU& Till& Transportsätt& Fyllnadsgrad&

Trans0
porter

/År&

Transporter/
år&m.&hänsyn&

till&
fyllnadsgrad&

Trailer0
transporter/

år&
DX! Nedbrytningen! Trailer! 75%! 46! 34,5! 34,5!

DX! Nedbrytningen! Trailer!! 50O100%! 460! 345! 345!

DT! Nedbrytningen! Trailer!! 100%! 460! 460! 460!

DT! Nedbrytningen! LCOvagn!axlar! 0O100%! 9430! 4715! 1178,75!

DT! Nedbrytningen!

LCOvagn!

växellåda! 0O100%! 4140! 2070! 517,5!

DT/DX! Nedbrytningen!

LCOvagn!

centralväxel! 0O100%! 3680! 1840! 460!

&
&& && && && &Totalt&antal& 2995,75&

!
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För!att!beräkna!hur!stor!andel!av!den!totala!volymen!som!frigörs!vid!respektive!enhet!har!antalet!

trailertransporter! summerats! för! DX! och! DT! för! sig! och! sedan! dividerats!med! det! totala! antalet!

trailertransporter! från! båda! enheterna.! Resultatet! av! denna! beräkning! ses! i! Tabell! 62! Enligt! de!

beräkningar! som! gjorts! uppskattas! 80! procent! av! den! sammanlagda! volymen! tillhöra!DT! och! 20!

procent! tillhöra! DX.! Detta! resultat! har! använts! som! input! till! beslut! gällande! utformning! av! det!

scenario!som!undersöks!i!denna!studie.!!

TABELL&62&–&VOLYMANDEL&DX&OCH&DT&

Uppdelning&DT&och&DX&
Totalt!DX! 609,5!

Totalt!DT! 2386,25!

Summa! 2995,75!

Andel&DX& 20%&
Andel&DT& 80%&
!

DM!OCH!DE!

Precis! som! för! DX! och! DT! kunde! inte! data! erhållas! separat! för! DM! och! DE,! därför! har! även! här!

beräkningar!av!antal!trailertransporter!per!år!använts!för!att!uppskatta!hur!fördelningen!mellan!de!

två!enheterna!ser!ut.!Tabell!63!nedan!visar!resultatet!av!de!beräkningar!som!gjorts!för!att!omvandla!

alla!transporter!från!DM!och!DE!till!trailertransporter!per!år.!

TABELL&63&–&ANTAL&TRANSPORTER&DM&OCH&DE&

PRU& Från& Till& Transportsätt& Fyllnadsgrad&

Trans0
porter

/År&

Trailer0
transporter/
år&m.&hänsyn&

till&
fyllnadsgrad&

Trailer0
transporte

r/år&
DM0! 003! Nedbrytningen! Trailer! 80O100%! 184! 165,6! 165,6!

DM1! 178! Nedbrytningen! Växelskåp! 80O100%! 115! 103,5! 51,75!

DE! 150! Nedbrytningen! Trailer! 50O100%! 7360! 5520! 5520!

DE! 182! Nedbrytningen! Växelskåp! 50O100%! 230! 172,5! 86,25!

&
!! !! !! !! !! !Totalt&antal& 5823,6&

!

För!att!beräkna!hur!stor!andel!av!den!totala!volymen!som!tillhör!DM0,!DM1!respektive!DT!har!det!

totala!antalet!trailertransporter!för!varje!enhet!dividerats!med!totala!antalet!trailertransporter!för!

dessa!tre!flöden!sammanlagt.!Resultatet!av!detta!presenteras!i!Tabell!64.!Enligt!de!beräkningar!som!

gjorts!tillhör!endast!3!respektive!1!procent!DM0!och!DM1,!resterande!96!procent!frigörs!vid!DE.!!

! !
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TABELL&64&–&VOLYMANDEL&DM&OCH&DE&

Uppdelning&DM&och&DE&
Totalt!DM0! 165,6!

Totalt!DM1! 51,75!

Totalt!DE! 5606,25!

Summa! 5823,6!

Andel&DM0& 3%&
Andel&DM1& 1%&
Andel&DE& 96%&
!

! !
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BILAGA!H!–!UPPSKATTNING!AV!YTA!FÖR!SCENARIO!
I! denna! bilaga! ges! en! förklaring! till! hur! ytorna! för! scenariot! har! uppskattats,! de! ytor! som!

uppskattats! bör! ses! som! ett! minimum! för! vad! som! krävs! vid! decentraliserad! nedbrytning.! Vid!

nedbrytning!av!emballage!sorteras!de!olika!emballagetyperna!och!största!andelen!läggs!i!en!EOpall!

som!står!uppställd! i!en!materialfasad! längs!med!rullbanan.!För!att!beräkna!yta! för! lagerhållning! i!

materialfasad!har!därför!bredd!och!längd!på!en!EOpall!använts.!Förutom!yta!för!att!lagra!emballaget!

i!en!materialfasad!behövs!på!alla!nedbrytningsenheter!yta!för!en!rullbana!där!emballaget!lastas!på!

och!bryts!samt!arbetsyta!och!yta!avsedd!för!truckkörning!på!vardera!sida!om!rullbanan.!Figur!38!

nedan! illustrerar! layouten! för!nedbrytning! i! scenariot,! de! streckade! linjerna!visar! var!byggnaden!

börjar!och!slutar.!!

!

FIGUR&38&–&LAYOUT&NEDBRYTNINGEN&(EJ&SKALENLIG)&

Standardbredd! för! truckgång! är! 3,7! meter,! materialfasad! 1,2! meter,! rullbana! 1,2! meter! och!

arbetsyta!1,3!meter,!sammanlagt!behöver!nedbrytningen!alltså!vara!13,6!meter!bred.!Längden!på!

nedbrytningen!varierar!beroende!på!hur!många!olika!emballage!som!ska!lagras!i!materialfasaden.!

Vid! starten! av! rullbanan! måste! det! dessutom! finnas! fri! yta! motsvarande! cirka! 20! meter! av!

rullbanans! längd! för! att! utföra! de! inledande! nedbrytningsaktiviteterna.! Rullbanans! minimilängd!

inomhus! är! 35!meter,! vilket! krävs! för! att! bryta! och! sortera! emballaget.! Som! Figur! 38! illustrerar!

börjar! rullbanan! utomhus! vid! inlastningen,! se! streckad! linje! i! figuren.! Rullbanans! längd! vid!

inlastningen!behöver!vara!cirka!15!meter!för!att!en!truck!ska!kunna!lasta!upp!emballage!på!banan.!!

Varje! nedbrytning! behöver! även! avsätta! yta! för! bandning,! 100! kvadratmeter,! sortering! av! udda!

emballage,! 100! kvadratmeter,! samt! buffert! för! inlastning! och! utlastning! på! 500! kvadratmeter!

!
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vardera.!Nedbrytningen!vid!MS!kräver!en!något!större!inlastningsyta!på!grund!av!att!de!frigör!mer!

storpall!än!de!andra!enheterna,!MS!inlastningsyta!uppskattas!till!750!kvadratmeter.!Rullbanan!för!

inlastning!är!inräknad!i!den!yta!som!uppskattats!för!inlastning.!Tabell!65!nedan!visar!de!ytor!som!

krävs!för!scenariots!nedbrytningsenheter!på!MS,!DE!och!DT.!

TABELL&65&–&YTBEHOV&FÖR&SCENARIOT&

!!

Inlastning&
(m2)&

Nedbrytning&
(m2)&

Storpall&
(m2)&

Utlastning&
(m2)&

Totalt&
(m2)&

MS& 750! 890! 400! 500! 2540&
DE& 500! 680! 0! 500! 1680&
DT& 500! 720! 0! 500! 1720&
Total&yta& && && && && 5940&

MS!

På!MS!ska!det!finnas!yta!för!att!lagerhålla!107!emballagetyper!i!en!materialfasad!uppdelad!på!båda!

sidor!om!rullbanan.!Det! innebär!att!cirka!54!emballagetyper!behöver!plats! för! lagring!på!vardera!

sida!om!rullbanan.!Varje!EOpall!som!emballaget! lagras! i!har!en!bredd!av!0,8!meter!och!ytterligare!

0,2!meter!behövs!som!fritt!utrymme!mellan!pallarna.!Det!resulterar!i!att!materialfasaden!behöver!

vara! 54! meter! lång! om! allt! emballage! lagras! i! golvnivå.! För! att! undvika! en! onödigt! lång!

materialfasad! och! rullbana! kan! emballage,! precis! som! i! dagsläget,! lagras! i! två! nivåer.! För!

nedbrytningen! på! MS! innebär! det! att! materialfasaden! blir! 27! meter! lång.! Till! dessa! 27! meter!

adderas! 20! meter! för! det! inledande! nedbrytningsaktiviteterna,! totalt! krävs! alltså! en! rullbana!

inomhus! på! 47! meter.! Det! resulterar! i! att! nedbrytningen! på! rullbanan! upptar! en! yta! av! 640!

kvadratmeter! (13,6m*47m).! Vidare! krävs! yta! för! banding! och! sortering,! på! 100! kvadratmeter!

vardera! samt! 50! kvadratmeter! för! att! hantera! kablage! emballage,! totalt! 250! kvadratmeter.! Den!

totala! ytan! för! nedbrytning! inomhus! på! MS! blir! därmed! 890! kvadratmeter,! se! Tabell! 65.! MS!

behöver!även!en!särskild!yta!på!400!kvadratmeter!avsedd!för!att!bryta!storpall!då!det!i!princip!bara!

är!MS!som!frigör!dessa.!I!de!fåtal!fall!då!storpall!frigörs!på!någon!annan!enhet!antas!nedbrytningen!

på!MS!ta!emot!även!dessa!pallar.!Brytning!av!storpall!på!MS!uppskattas!behöva! lika!stor!yta!som!

nedbrytning! av! storpall! upptar! idag,! 400!kvadratmeter.!Denna! yta!plus! yta! för! inO! och!utlastning!

motsvarande! 750! respektive! 500! kvadratmeter! adderas! därför! till! den! totala! yta! som! krävs! för!

lokal! nedbrytning! på! MS.! En! summering! av! den! totala! yta! som! krävs! för! nedbrytning! på! MS!

uppskattas!till!2540!kvadratmeter,!se!Tabell!65.!

DE!

Nedbrytningen!på!DE!kräver!yta!för!lagring!av!52!emballagetyper!vilket!generar!att!en!långbana!på!

25!meter!behövs!för!att!alla!emballagetyper!ska!kunna!lågerhållas! i!golvnivå.!Om!detta!emballage!

antas! lagras! i! två! nivåer,! krävs! endast! en! materialfasad! motsvarande! cirka! 13! meter.! Minimum!

längden!på!35!meter,!minus!20!meter!för!inledande!aktiviteter,!innebär!dock!att!15!meter!finns!till!

förfogande!för!materialfasad.!Därför!antas!hela!denna!längd!nyttjas!till!materialfasad!eftersom!att!

arbetet! vid! nedbrytningen! underlättas! om! högfrekvent! emballage! lagras! i! golvnivå.! Den! totala!

längden! som! uppskattas! för! rullbana! på! DE! blir! således! 35! meter,! vilket! resulterar! i! att!

nedbrytningen! på! rullbanan! upptar! 480! kvadratmeter! (13,6m*35m).! Till! detta! adderas! yta! för!

bandning! och! sortering! av! udda! emballage! på! 100! kvadratmeter! vardera.! Yta! som! krävs! för!

nedbrytning!inomhus!på!DE!blir!således!!680!kvadratmeter.!För!att!beräkna!den!totala!ytan!adderas!

yta!för!inO!och!utlastning!på!500!kvadratmeter!vardera.!Den!totala!yta!som!krävs!för!nedbrytning!på!

DE!uppskattas!därmed!till!1680!kvadratmeter!se!Tabell!65.!!!
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DT!

Nedbrytningen!på!DT!kräver!yta!för!lagring!av!71!emballagetyper!vilket!generar!att!en!långbana!på!

36!meter!behövs!för!att!alla!emballagetyper!ska!kunna!lågerhållas! i!golvnivå.!Om!detta!emballage!

antas! lagras! i! två! nivåer,! krävs! endast! en!materialfasad!motsvarande! cirka! 18!meter.! Till! denna!

längd! adderas! 20! meter! för! de! inledande! nedbrytningsaktiviteterna.! Den! totala! längden! som!

uppskattas! för! rullbana! på! DT! blir! således! 38! meter,! vilket! resulterar! i! att! nedbrytningen! på!

rullbanan!upptar!520!kvadratmeter!(13,6m*38m).!Till!detta!adderas!yta!för!bandning!och!sortering!

av!udda! emballage!på!100!kvadratmeter! vardera.! Yta! som!krävs! för!nedbrytning! inomhus!på!DE!

blir!således!720!kvadratmeter.!För!att!beräkna!den!totala!ytan!adderas!yta!för!inO!och!utlastning!på!

500!kvadratmeter!vardera.!Den!totala!yta!som!krävs!för!nedbrytning!på!DE!uppskattas!därmed!till!

1720!kvadratmeter,!se!Tabell!65.!!!

 

! !
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BILAGA!I!–!BERÄKNINGAR!UTRUSTNING!!
I! denna! bilaga! förklaras! hur! årskostnaden! beräknats! för! den! utrustning! som! används! på!

nedbrytningen! i! dagsläget! samt! för! scenariot.! Beräkningarna! utgår! från! att! det! krävs! likvärdig!

utrustning! i! dagsläget! och! scenariot.! Detta! då! studien! inte! ämnar! effektivisera! och! förändra!

nedbrytningsprocessen.! Den! viktigaste! och! dyraste! utrusningen! som! behövs! för!

nedbrytningsverksamhet!är!rullbanor,!lyftverktyg,!ställage,!bandningsmaskiner,!komprimatorer!för!

plast!och!brännbara!sopor!samt!containrar!för!trä,!plast!och!foam.!Utrustning!som!köps! in!har!en!

avskrivningstid!på! fem!år,!vilken!använts! för!att!beräkna!en!årlig! avskrivningskostnad! för!nuläge!

och! scenario.! För! utrustning! som! hyrs! har! månadskostnaden! multiplicerats! med! tolv! för! att!

beräkna!årskostnad!för!utrustningen.!Som!nämnt!ovan!antas!samma!typ!av!utrustning!som!används!

i!nuläget!behövas!för!scenariot,!för!att!beräkna!kostnad!för!befintlig!utrustning!tas!dock!hänsyn!till!

planerade! nyinvesteringar! i! lyftverktyg! och! bandningsmaskin.! Kostnader! för! dessa! investeringar!

tas!därför!med!i!beräkningen!av!utrustningskostnader!för!nuläget.!

Anledningen! till! att! nyinvestering! i! bandningsmaskin! krävs! är! att! den! automatiska!

bandningsmaskin! som! används! i! dagsläget! på! nedbrytningen! är! en! flaskhals! i! och! med! att! den!

endast! kan! banda! helpall! och! har! låg! driftsäkerhet.! Därför! krävs! i! dagsläget! flera! manuella!

bandningsmaskiner! som!kan! täcka!upp!när! den! automatiska! bandningen! inte! fungerar.! Eftersom!

beräkningarna!för!nuläget! inkluderar!kostnaden!för!en!ny!bandningsmaskin!har!kostnaden!för!de!

manuella! bandningsmaskinerna! som! används! i! nuläget! inte! inkluderats,! förutom! en! manuell!

maskin!som!kan!användas!som!reserv!vid!behov.!För!att!få!rättvisande!och!jämförbar!data!beräknas!

kostnaden! för! bandningsmaskiner! på! samma! sätt! för! nuläge! och! scenario.! En! automatisk! och! en!

manuell!bandningsmaskin!antas!behövas!på!respektive!nedbrytning!oavsett!emballagevolym.!Den!

automatiska!bandningsmaskinen!inkluderar!även!en!24!meter!lång!utlastningsbana!som!emballaget!

kan!rullas!ut!på!istället!för!att!köras!ut!på!de!vagnar!som!används!i!dagsläget.!Därför!inkluderas!inte!

kostnader! för! de! dessa! vagnar! i! kostnadsberäkningarna.! Vidare! planeras! investering! i! nya!

lyftverktyg! för!att! skapa!ökad!driftsäkerhet,!vilket!har!varit!ett!problem!med!befintlig!utrustning.!

Investeringskostnad! för! nya! lyftverktyg! inkluderas! därför! i! beräkningarna! för! nuläget.! Tabell! 66!

nedan!sammanfattar!den!indata!som!använts!för!att!beräkna!utrustningskostnader!för!nuläget.!!

& &
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TABELL&66&–&INDATA&UTRUSTNING&NULÄGE&

Indata*& &&
Avskrivningstid!(år)! 5!

Inbanor!+!långbana!för!pall!(inköp!+!montage)! 3!800!000!kr!

Längd!långbana!(m)! 65!m!

Lyftverktyg!O!inköp!+!montage! 243!950!kr!

Lyftverktyg!(st)! 2!

Ställage!kostnad!per!pallplats!(inköp!+!montage)! 450!kr!

Ställage!(antal!pallplatser)! 150!

Bandingsmaskin!automatisk!(inköp!+!montage)! 1!350!000!kr!

Bandningsmaskin!automatisk!(st)! 1!

Bandningsmaskin!manuell!(inköp)! 20!000!kr!

Bandningsmaskin!manuell!(st)! 1!

Hyra!plastkomprimator!per!månad! 2416!

Plastkomprimator!(st)! 2!

Hyra!sopkomprimator!per!månad! 3!590!kr!

Sopkomprimator!(st)! 1!

Hyra!per!container!per!månad! 750!kr!

Containrar!(st)! 3!

*!All!indata!är!baseras!på!uppgifter!från!leverantörer!och!fakturor!för!inköp!som!gjorts!och!de!hyror!som!betalas!!!

Med!hjälp!av!indata!från!Tabell!66!ovan!har!inköpskostnaden!för!nuläget!beräknats!till!1,8!miljoner!

kronor!per!år,!se!!Tabell!67.!Som!nämnt!ovan!inkluderas!endast!inköpskostnad!för!lyftverktyg!och!

bandningsmaskin,!övrig!utrustning!finns!redan!på!plats!i!dagens!nedbrytningsverksamhet.!!!

&TABELL&67&–&INKÖPSKOSTNAD&UTRUSTNING&0&NULÄGE&

&
Inköpskostnad&

Inbana!+!långbana!för!pall! 0!kr!

Boxbana! 0!kr!

Lyftverktyg! 487!900!kr!

Ställage! 0!kr!

Bandningsmaskin!

automatisk! 1!350!000!kr!

Bandningsmaskin!manuell! 0!kr!

Totalt& 1&837&900&kr&
!

Tabell! 68! nedan! summerar! den! årliga! avskrivningskostnaden! för! nuläget,! all! utrustning! har! en!

avskrivningstid!på!fem!år.!Den!enda!utrustning!som!i!dagsläget!redan!har!skrivits!av!är!boxbanan.!

! !
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TABELL&68&–&ÅRLIG&AVSKRIVNINGSKOSTNAD&0&NULÄGE&

&
Årlig&avskrivning&

Inbana!+!långbana!för!pall! 760!000!kr!

Boxbana! 0!kr!

Lyftverktyg! 97!580!kr!

Ställage! 13!500!kr!

Bandningsmaskin!

automatisk! 270!000!kr!

Bandningsmaskin!manuell! 4!000!kr!

Totalt& 1&145&080&kr&
!

Viss!utrustning! som!används!på!nedbrytningen!hyrs!av! leverantören,!hyran! för!denna!utrustning!

summeras!i!Tabell!69!nedan.!!

TABELL&69&–&HYRESKOSTNAD&FÖR&UTRUSTNING&0&NULÄGE&

&
Hyra&per&år&

Plastkomprimatorer! 57!984!kr!

Sopkomprimator! 43!080!kr!

Containrar! 27!000!kr!

Totalt& 128&064&kr&
!

Den!indata!som!använts!för!att!beräkna!kostnad!för!utrustning!i!scenariot!utgår!från!att!samma!typ!

av!utrustning!som!används!i!nuläget!också!behövs!i!scenariot.!Viss!justering!av!hur!många!av!varje!

typ!som!behövs!samt! längden!på!rullbanor!och!ställage!har!gjorts!med!hänsyn!till!hur!stor!volym!

som!ska!brytas!på!respektive!nedbrytningsenhet!i!scenariot.!Scenariot!kräver!endast!en!inbana!på!

varje!nedbrytning,! det!medför! att! inköpO!och!montagekostnad! för! respektive! enhet! i! scenariot! är!

lägre!än!för!nuläget!som!har!två!inbanor.!Kostnaden!för!rullbanan!är!2,1!miljoner!kronor!i!scenariot!

respektive!3,8!miljoner! för!nuläget.!Kostnaden!på!2,1!miljoner!baseras!på!att!scenariots! långbana!

har! samma! längd! som! nulägets,! 65! meter.! De! tre! långbanorna! som! behövs! på! MS,! DE! och! DT!

behöver! inte! vara! lika! långa! som! långbanan! är! i! dagsläget,! detta! eftersom!materialfasaden! längs!

dagens! långbana! rymmer!mer! emballage! än! vad! som!behövs! på!MS,!DE! och!DT.! För! att! beräkna!

kostnaden! för! dessa! långbanor! har! därför! ett! avdrag! gjorts! på! 8000! kronor! per! meter! som!

långbanorna!är!kortare!än!dagens! långbana.! Indata! för!kostnadsberäkningen!och!de! förändringar!

som!gjorts!för!utrustning!i!scenariot!ses!i!Tabell!70.&

&

& &
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TABELL&70&–&INDATA&UTRUSTNING&SCENARIO&

Indata*& &&
Avskrivningstid!(år)! 5!

Inbana!och!långbana!för!pall!och!box!(inköp!+!montage)! 2!100!000!kr!

Längd!långbana!nuläge!(m)! 65!

Längd!långbana!MS!(m)! 47!

Längd!långbana!DE!(m)! 35!

Längd!långbana!DT!(m)! 38!

Avdrag!per!meter!långbana! 8!000!kr!

Lyftverktyg!O!inköp!+!montage! 243!950!kr!

Lyftverktyg!per!nedbrytningsenhet!(st)! 1!

Ställage!kostnad!per!pallplats!(inköp!+!montage)! 450!kr!

Ställage!MS!(antal!pallplatser)! 107!

Ställage!DE!(antal!pallplatser)! 52!

Ställage!DT!(antal!pallplatser)! 71!

Bandningsmaskin!automatisk!+!utbana!(inköp!+!montage)! 1!350!000!kr!

Bandningsmaskin!automatisk!per!nedbrytningsenhet!(st)! 1!

Bandningsmaskin!manuell!(inköp)! 20!000!kr!

Bandningsmaskin!manuell!per!nedbrytningsenhet!(st)! 1!

Hyra!plastkomprimator!per!månad! 2!416!kr!

Plastkomprimator!per!nedbrytningsenhet!(st)! 2!

Hyra!sopkomprimator!per!månad! 3!590!kr!

Sopkomprimator!per!nedrbytningsenhet!(st)! 1!

Hyra!per!container!per!månad! 750!kr!

Containrar!per!nedbrytningsenhet!(st)! 3!

*!All!indata!är!baseras!på!uppgifter!från!leverantörer!och!fakturor!för!inköp!som!gjorts!och!de!hyror!som!betalas!!!

Med!hjälp!av!indata!från!Tabell!70!ovan!har!inköpskostnad!för!utrustning!i!scenariot!beräknats!till!

totalt!10,6!miljoner!kronor,!se!Tabell!71!nedan.!!

TABELL&71&–&INKÖPSKOSTNADER&FÖR&UTRUSTNING&0&SCENARIO&

&

Inköpskostnad&
MS&

Inköpskostnad&
DT&

Inköpskostnad&
DE&

Inbana!och!långbana!för!pall!och!box! 1!956!000!kr! 1!884!000!kr! 1!860!000!kr!

Lyftverktyg! 243!950!kr! 243!950!kr! 243!950!kr!

Ställage! 48!150!kr! 31!950!kr! 23!400!kr!

Bandningsmaskin!automatisk!+!utbana! 1!350!000!kr! 1!350!000!kr! 1!350!000!kr!

Bandningsmaskin!manuell! 20!000!kr! 20!000!kr! 20!000!kr!

Kostnad!per!enhet!! 3!618!100!kr! 3!529!900!kr! 3!497!350!kr!

Total&kostnad&per&år& 10&645&350&kr&
!

! !
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Tabell! 72! nedan! summerar! de! årliga! avskrivningskostnaderna! som! utrustningen! för! scenariot!

genererar.!En!avskrivningstid!på!fem!år!gäller!för!all!utrustning!på!nedbrytningsenheten.!!

TABELL&72&–&ÅRLIG&AVSKRIVNINGSKOSTNAD&FÖR&UTRUSTNING&0&SCENARIO&

&

Avskrivning&per&år&
MS&

Avskrivning&per&år&
DT&

Avskrivning&per&år&
DE&

Inbana!och!långbana!för!pall!och!box! 391!200!kr! 376!800!kr! 372!000!kr!

Lyftverktyg! 48!790!kr! 48!790!kr! 48!790!kr!

Ställage! 9!630!kr! 6!390!kr! 4!680!kr!

Bandningsmaskin!automatisk!+!utbana! 270!000!kr! 270!000!kr! 270!000!kr!

Bandningsmaskin!manuell! 4!000!kr! 4!000!kr! 4!000!kr!

Kostnad!per!enhet!! 723!620!kr! 705!980!kr! 699!470!kr!

Total&kostnad&per&år& 2&129&070&kr&
!

Hyreskostnad!för!den!utrustning!som!hyrs!av!leverantören!summeras!i!Tabell!73.!!

TABELL&73&–&HYRESKOSTNAD&FÖR&UTRUSTNING&0&SCENARIO&

&
Hyra&per&år&MS& Hyra&per&år&DT& Hyra&per&år&DE&

Plastkomprimatorer! 57!984!kr! 57!984!kr! 57!984!kr!

Sopkomprimator! 43!080!kr! 43!080!kr! 43!080!kr!

Containrar! 27!000!kr! 27!000!kr! 27!000!kr!

Kostnad!per!enhet!! 128!064!kr! 128!064!kr! 128!064!kr!

Total&hyra&per&år& 384&192&kr&
!

De!kostnadsberäkningar!som!summerats!i!denna!bilaga!används!som!input!till!studiens!resultat!för!

jämförelse!av!totala!kostnader!för!centraliserad!respektive!decentraliserad!nedbrytning.!


