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Förord 
 
Examensarbetet utgör den sista delen av utbildningen till civilingenjör i 
industriell ekonomi med examensinriktning logistik. 
 
Jag skulle vilja tacka Ruukki Production Virsbo för möjligheten att få utföra 
examensarbetet hos dem samt dess anställda för att de så ofta tagit sig tiden att 
förklara hur deras arbete går till samt diskutera olika förändringar av maskiner 
eller transporter. Ett särskilt tack riktas även till mina handledare Alfred 
Feenstra, logistikchef vid Ruukki Production Virsbo och Rolf Forsberg, lektor 
vid avdelningen för industriell logistik vid Luleå tekniska universitet. 
 
 
 
Johan Lundblad 
 
Virsbo, den 29 september 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
Ruukki Production Virsbo är en tillverkningsenhet i ruukkikoncernen som är 
avsedd för tillverkning av stålrör i olika former. Anläggningen är tillbyggd i 
olika etapper vilket även gäller maskinparken som har ändrats efter behov och 
placerats ut efter var det finns utrymme. 
 
Visserligen har transportmöjligheterna iakttagits vid utplaceringen men någon 
total genomgång av de interna transporterna har aldrig genomförts liksom inte 
heller någon undersökning om hur väl maskinplaceringen stämmer överens med 
transportflödena. 
 
Detta har medfört att företaget är medvetet om att den nuvarande layouten kan 
ha brister ifråga om maskinplaceringen och den interna transporthanteringen 
vilket är anledningen till att denna rapport har tillkommit. 
 
Rapporten syftar till att undersöka de interna materialflödena vid Ruukki 
Production Virsbo samt ge förslag på layout- och maskinförändringar som kan 
sänka kostnaden för den interna transporthanteringen. Målsättningen är att 
besparingspotentialen i förslagen skall överstiga femton procent av kostnaden 
för de interna transporterna, vilket har uppfyllts. Totalt ges i rapporten fyra olika 
förslag varav två ändrar större delen av en produktionslinje. Förslagen är 
utformade med förändringar både av layouten och av maskinfunktionerna 
eftersom dessa går in i varandra för att bestämma hur transporterna skall ske. 
 
Den totala besparingspotentialen för förslagen uppskattas till ungefär fyra 
miljoner kronor per år och investeringskostnaderna till nio och en halv miljoner 
kronor. Förslagen är dock i stor utsträckning självständiga och kan genomföras 
individuellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
Ruukki Production Virsbo is a manufacturing unit in the Ruukki group aimed at 
manufacturing steel pipes in different varieties. The plant has been rebuilt at 
different stages which also goes for the machinery which has been altered 
according to needs and mostly placed where there has been spare space. 
 
Although the transportation possibilities has been viewed at the placing of the 
machines a complete research has never been done on behalf of the internal 
transportation as well as the fit between machine placement and transportation. 
 
This has lead to awareness in the company that the current layout may have 
flaws concerning machine placement and the routing of products, which is the 
reason for this thesis. 
 
The aim with this thesis is to research the routing of the internal flow of 
materials at Ruukki Production Virsbo and suggest changes in layout and 
machines to lower the cost for the routing. The goal is that the cost cutting 
potential of the suggestions should exceed fifteen percentage of the cost of the 
internal routing, which has been achieved. In total the thesis contains four 
different suggestions where two alter the flow in the larger part of a production 
line. The suggestions are made with both changes in layout and in the functions 
of the machines since these intertwine in deciding the routing of products.  
 
In total the cost cutting potential of these suggestions is estimated to about four 
million SEK annually (400 thousand €) and the investment to reach nine and a 
half million SEK. However the suggestions are independent to a large extent and 
can be carried out individually. 
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1 Inledning 
 
Detta avsnitt är avsett att ge läsaren en inblick i varför rapporten har tillkommit 
och hur den har genomförts. 

1.1 Bakgrund 
 
Ruukki Production Virsbo är en tillverkningsenhet i Ruukki koncernen beläget i 
Surahammars kommun. Anläggningens tillverkning utgörs av stålrör och 
förstärkningsbultar av varierande form och användningsområden. Tillverkning 
och kontor finns båda beläget i samma anläggning och totalt sysselsattes 238 
anställda varav 196 operatörer och underhållspersonal vid anläggningen i början 
av 2004. Omsättningen uppgick under 2003 till 450 miljoner kronor. Fabrikens 
layout och maskinpark har under årens lopp förändrats utan att helhetsbilden för 
det interna transportflödet har reviderats. Detta har lett till att företaget saknar en 
klar bild av vilka transportkostnader olika produkter verkligen har samt vilka 
delar av den interna materialhanteringen som fungerar otillfredsställande. 
Ruukki Production Virsbo har heller ingen klar uppfattning av hur stor andel av 
arbetstiden de anställda ägnar åt interntransporter. Företaget tror därför att det 
kan finnas en stor potential för förbättringar av transportflödena och 
transportsätten. 
 
Under arbetets gång inledde även företaget ett rationaliseringsprogram för att få 
ned kostnaderna för tillverkningen eftersom lönsamhetsutvecklingen de senaste 
åren har varit otillfredsställande. Vilket har lett till ett ökat fokus i arbetet på att 
finna metoder att få ned kostnaderna med. 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna rapport är att kartlägga de interna transportflödena vid Ruukki 
Production Virsbo samt hur dess kostnader fördelas. Rapporten skall även 
komma med förslag på förbättringsmöjligheter i form av ändrade transportsätt, 
transportvägar och maskiner. Detta kommer främst att ske genom att layouten 
ses över för att få en bättre överensstämmelse mellan materialflödet och 
artiklarnas produktionsstruktur. 
 
Målsättningen är att finna åtminstone tre rationaliseringsförslag för de interna 
transportflödena som överstiger femton procent av den interna 
transportkostnaden. 
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1.3 Avgränsningar 
 
Rapporten behandlar inte externa transporter eller samspelet med andra företag. 
För att inte rapporten skall bli alltför omfattande har inte heller 
tillverkningsstorlekar eller produktionsplanering utretts liksom ej heller 
implementering och utvärdering efteråt. 
 
Layoutplaneringen utförs efter de begränsningar som den existerande 
fabriksbyggnaden ger. Väggar och takhöjder ändras därmed inte.  
 
De ekonomiska konsekvenserna av förslagen redovisas endast med 
grundinvestering, årligt inbetalningsöverskott och en pay back beräkning 
baserad på dessa uppgifter och en förenklad ränteberäkning. Skattesatser, 
restvärden och ändringar i produktionsvolymerna bortses från. 
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2 Metod 
 
Denna del av rapporten redogör för hur informationen som ligger bakom 
rapporten har inhämtats och använts. 
 
Kartläggningen av de interna transportflödena har främst genomförts med hjälp 
av intervjuer av ansvarig personal. Interna dokument vid Ruukki Production 
Virsbo såsom budget, produktionsstatistik samt arbetsinstruktioner har också 
använts.  
 
Analysen av de interna transporterna har därefter genomförts med hjälp av de 
teoretiska metoderna och layouten har lagts efter angreppssättet i systematic 
layout planning.  

2.1 Inhämtning av data 
 
Denna del av rapporten belyser hur materialet som rapporten bygger på har 
inhämtats. 

2.1.1 Intervjuer 
 
För att få en bild av hur transporterna skedde och var dessa kunde förbättras 
inleddes arbetet med intervjuer med produktionsledarna och 
produktionsplanerarna. Frågeställningarna i detta skede handlade om att de fick 
beskriva produktionsflödena, transportutrustning och bemanning samt 
transportflöden som var speciellt arbetsintensiva eller svåra att utföra. Även 
traversoperatörerna intervjuades för att få mer detaljerade upplysningar om hur 
transporterna gick till samt verifiera uppgifterna från produktionsledarna. 
Intervjuer har därefter genomförts med produktionsledare, tjänstemän och 
operatörer under arbetets gång för att klarlägga olika detaljer. De planerade 
förslagen har även diskuterats med dessa för att upptäcka andra möjligheter och 
brister i dem. Detta förfarande var visserligen tidskrävande men gav en mer 
detaljerad bild av situationen.  
 
Intervjuerna med produktionsledarna lades upp med grundläggande frågor där 
produktionsledarna själva fick beskriva de transporter och problem som fanns i 
deras avdelningar. Detta för att inte styra svaren eller riskera att missa väsentlig 
information som inte förutsetts när intervjufrågorna sattes samman. 
 
De vidare samtalen med produktionsledarna om layoutförslagen hanterades med 
diskussioner snarare än intervjuer för att kunna få andra synpunkter på 
lösningarna och undvika att föreslå en layout som saknar vitala delar. Vid 
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omflyttningar och ändringar av maskinparken diskuterades lösningarna med den 
tekniska avdelningen där konstruktörerna på företaget finns. Detta eftersom 
denna del av arbetet gled in på deras uppgifter och det ansågs värdefullt att ta 
del av deras erfarenheter och idéer på hur problemen kunde lösas. 

2.1.2 Litteraturstudie 
 
Parallellt med intervjuerna genomfördes även en litteraturstudie för att studera 
de metoder som används för att planera layouter och sänka transportkostnader. 
Anledningen till att metoderna för layoutplanering undersöktes var dels för att se 
hur väl den nuvarande layouten stämmer överens med ett idealt förhållande dels 
se hur olämpliga placeringar kunde åtgärdas. 

2.1.3 Studie av interna rapporter och datamaterial 
 
När en tillräckligt god erfarenhet om hur transporterna hanterades hade 
införskaffats undersöktes de interna rapporteringarna vid Ruukki Production 
Virsbo efter statistik om produktionsnivåer, genomflöde i maskiner samt 
kassationer. Timkostnaderna för maskinerna och årskostnaderna transportörerna 
belastades med undersöktes även. Detta skedde för att transporternas frekvenser 
och kostnaderna för dem samt för maskinerna skulle kunna sammanställas och 
fördelas till respektive produkt. 

2.2 Tillvägagångssätt i beräkningar och sortering av data 
 
Eftersom vissa artiklar är säsongsberoende behöver beräkningarna ske på 
årsbasis. Av denna anledning har alla beräkningar av produktionsvolymer, 
arbetskostnad och transportbehov beräknats utifrån närmast föregående års 
(2003) situation.  
 
För att kunna följa materialflödena skapades en beräkningsmodell i Excel där 
anläggningens alla artiklar ingick. Med denna modell var det möjligt att följa 
produkternas olika flödesvägar och därmed följa vilka maskiner olika produkter 
passerar. Det var nödvändigt att kunna följa alla bearbetningssteg för 
produkterna för att upptäcka var de mest problematiska transportvägarna var 
placerade. Med dessa problematiska transportvägar menas onödigt långa 
transportsträckor, produkter som bearbetas i flera produktionslinjer eller flöden 
som går fram och tillbaka. 
 
Förutom transportsträckans längd är även antalet transporter intressant. Eftersom 
Ruukki Production Virsbo främst grundar sina beräkningar på tonnage, 
exempelvis ton per timme i genomflöde och kostnad per ton vad gäller 
bearbetning, kan antalet transporter vara svårt att beräkna. Anledningen till detta 
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är att tonnaget som är möjligt att flytta vid varje traverstransport skiljer sig åt 
beroende på exempelvis rörens längd, diameter och tjocklek. Av denna 
anledning lades förutom produktionsstorleken och flödesvägarna även 
knippstorleken för artiklarna in i beräkningsmodellen.  
 
Modellen fungerar genom att antalet rör av en viss artikel som produceras 
divideras med storleken på dess knippor. På så sätt kan antalet transporter som 
skapas av artikeln följas. Det bör noteras att knippstorlekarna kan ändras på 
vissa ställen i produktionen, vilket även kompenseras för. Antalet artiklar som 
följer en viss flödesväg genom produktionen summeras därefter varpå varje 
knippa genererar en transport genom hela dess flödesväg. För att ytterligare 
förbättra sanningsenligheten i flödet har även kassationsgraden i olika maskiner 
lagts in. Dessa kassationer leder till att en större mängd transporter behöver ske 
för tidigare steg i produktionskedjan. När produkterna nått den maskin där 
kassationen sker tas kassationen bort ur flödet och genererar istället en mängd 
transporter av skrot eller sekunda varor.  
 
Beräkningsmodellen baserades på 2003 års produktion men byggdes för att vara 
enkel att uppdatera. För att uppnå detta lades även de produkter som inte 
tillverkades det året in vilket gör att allt som behövs för att anpassa programmet 
till ett annat års produktion är att kopiera över sortimentet och antalet rör som då 
producerades samt ändra lönekostnaden för traversförarna om större 
förändringar av denna har skett. Beräkningsmodellen slår ut kostnaderna på de 
tillverkade artiklarna efter antalet knippor och buntar som transporterats. Detta 
medför att ett år med låg produktion ger högre transportkostnader per tillverkat 
rör eftersom traversförarna inte har några andra uppgifter i produktionen. I 
praktiken händer det att traversförarna hjälper till med andra uppgifter om det 
inte sker några transporter men detta system valdes ändå eftersom det bättre 
avspeglar de verkliga kostnaderna istället för ett fast påslag per meter transport. 
 
Besparingarna som framräknats med hjälp av denna modell för förslagen i 
analysdelen bör däremot stämma mellan olika år. Anledningen till detta är att 
vid en ändrad produktionsnivå kommer även antalet transporter som påverkas av 
förslaget att ändras vilket för med sig att samma andel av transporterna och 
kostnaderna ändras. Så länge personalkostnaderna inte ändras kraftigt bör 
besparingarna alltså gälla. Om antalet traversförare ändras får istället 
besparingens andel av de nuvarande kostnaderna tas av den framtida 
personalkostnaden för att få fram hur stor besparing förslagen innebär reellt. 
 
Transportkostnaden fördelas ut på tiden transportören är aktiv. Detta betyder att 
om en travers är aktiv 1000 timmar om året och en artikel kräver tio timmars 
förflyttning med denna travers så belastas artikeln med en procent av personal 
och maskinkostnaden för denna travers. Det bör dock noteras att fördelningen av 
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transportkostnad per timme är låst i modellen. Detta för att individuella artiklar 
skall kunna undersökas. Om detta skall ske tas alla andra artiklar bort varvid 
endast transporterna som orsakas av denna artikel finns kvar. Det är då 
nödvändigt att kostnaden per timme är låst för att inte hela företagets 
transportkostnad skall fördelas ut på denna artikel. 
 
För att inte långa transporter skulle få en oproportionerligt hög andel av 
transportkostnaden lades även tiden för höjning och sänkning av lasten liksom 
lossning och lastning till. På detta sätt fördelas en verkligare transportkostnad än 
om enbart avståndet skulle ha valts som fördelningsgrund. Anledningen till detta 
är att de extra tiderna som uppkommer vid en förflyttning ofta kan överstiga 
själva tiden för förflyttningen.  
 
För att transportkostnaderna för olika artiklar skulle kunna följas fördelades 
därefter varje transportsträckas kostnader ut på flödesvägarna och artiklarna 
efter andelen transporter i transportsträckan de stod för. Efter detta adderades 
samtliga kostnadsandelar i transportsträckorna samman för att ge den totala 
transportkostnaden för varje artikel. För att kunna jämföra artiklarna dividerades 
även dessa uppgifter med tonnaget för artiklarna. 
 
Vid kontrollen av artiklarnas lönsamhet inhämtades uppgifterna från en 
konsultanställd vid bolaget som sammanställde försäljningspris, fraktkostnader, 
marknadskostnader, kundspecifika kostnader, standardkostnader och fasta 
kostnader för artiklarna. För att kunna räkna om lönsamheten med de 
framräknade transportkostnaderna i beräkningsmodellen var det nödvändigt att 
dra bort de transportkostnader som lagts i standardkostnaderna (rörliga 
kostnader och fördelade kostnader). Det visade sig att transportkostnaderna i 
budgeten var fördelade efter antalet timmar maskinerna var i drift och fördelades 
ut på artiklarna efter deras tonnageandel i maskinerna. Denna transportdel i 
standardkostnaderna räknades fram och ersattes med de transportkostnader som 
beräknats i beräkningsmodellen. Efter detta kunde täckningsbidrag och 
vinstmarginal åter beräknas men med transportkostnaderna beräknade efter 
antalet timmar traverserna användes för varje artikel istället för bearbetningstid i 
maskinerna och tonnage. 

2.3 Validitet i uppgifter och beräkningar 
 
Uppgifter på produktionens storlek anses ha stor validitet eftersom dessa 
uppgifter kommer från faktureringen vid Ruukki Production Virsbo och är tagna 
under ett år. Visserligen behöver inte produktion och fakturering stämma 
överens under kortare perioder men bör göra detta vid ett längre tidsperspektiv. 
Uppgifter på sekunda rör härstammar från kvalitetsavdelningens statistik och är 
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liksom produktionen baserade på årsbasis. Dessa uppgifter anses tillförlitliga 
även om mindre aspekter tillkommer för sekunda material.  
 
En av dessa aspekter är att produktionsstatistiken endast rapporterar antalet ton 
eller produkter som passerat maskinen men inte hur många gånger de passerat. 
Eftersom sekunda material omtestas i vissa maskiner måste detta kompenseras 
för liksom även för omarbeten på material. Andelen sekunda, skrotat och 
omarbetat styrs förutom av maskinerna även av materialet och 
rördimensioneringen. Eftersom detta skulle bli alltför omfattande att koppla till 
en specifik produkt i beräkningsmodellen har detta fördelats ut efter maskinerna 
produkterna passerar. Detta ger en viss felkälla för produkternas kostnader. 
Detta arbete syftar dock inte till att utreda kostnaderna för produkterna utan 
deras transporter och hur detta kan lösas effektivare. Sett ur detta perspektiv är 
det fullt tillräckligt att veta enbart mängden transporter, bearbetningar och 
sekunda flöden fördelat efter maskinerna eftersom det är dessa som flyttas om 
eller ges ett annat genomflöde.  
 
Eftersom intervjuerna lades upp i form av beskrivningar och diskussioner antas 
mer sanningsenliga och nyanserade svar ha fåtts än om dessa genomförts med 
fastställda frågor eller frågeformulär. Detta förfarande har dock även en 
riskfaktor nämligen att svaren kan leda till att arbetet styrs efter redan etablerade 
synsätt på produktionen. Detta motverkades i viss mån genom att diskussionerna 
skedde med flera inblandade och att diskussionerna om lösningarna fördes 
utifrån maskinernas kapaciteter och möjligheter. 
 
Eftersom försäljningspriserna samt exempelvis marknads- och fraktkostnaderna 
i beräkningen av vinstmarginalerna är tagen som ett genomsnitt kan inte dessa 
värden alltid förväntas gälla. Exempelvis kan en artikel som i genomsnitt säljs 
med förlust ha en bra lönsamhet på en geografisk marknad eller mot en viss 
kund vilket kan dras ned av sämre priser eller högre kostnader för andra 
marknader eller kunder. 
 
Eftersom det inte var möjligt att få fram transportkostnaden som lagts ut på 
artiklarna i standardkostnaderna i budgeten har denna räknats fram innan den 
ersattes med transportkostnaden i beräkningsmodellen. Detta sätt att lösa 
problemet bör stämma men har en viss osäkerhetsfaktor. Det är med andra ord 
inte helt säkert att den transportkostnad som har lagts till i budget är identisk 
med den som ersatts i dessa beräkningar. Med tanke på att skillnaden mellan 
dem inte bör vara alltför stor och endast de produkter vars lönsamhet eller 
olönsamhet är stor nog att främst bero av andra faktorer redovisas bör inte detta 
få alltför stor inverkan. 
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3 Teori 
 
Denna del av rapporten ger en inblick i de teoretiska resonemang som har legat 
till grund för förslagen och beräkningarna i rapporten. 

3.1 Layout 
 
Teorin är huvudsakligen hämtad från två böcker ”Systematic Layout Planning” 
(1973) av Richard Muther och ”Plant layout and material handling” (1993) av 
Fred E. Meyers. Dessa böcker bygger på samma teorier om hur en layout skall 
läggas vilket även innebär att samma metoder används i båda böckerna. Meyers 
beskriver även maskinerna som kan användas samt andra logistiska 
hänsynstaganden som lageromsättningshastighet. Eftersom metoderna för 
layoutplaneringen dock är identiska och Muther beskriver dem mer ingående 
beskrivs här dennes metod (SLP) för att skapa en layout steg för steg.   
 
Muther menar att varje layout baseras på tre fundament 

 
1) relation, behovet av närhet mellan stationerna. 
2) yta, areal, typ och form av stationerna som placeras ut. 
3) justering, hur stationerna justeras till en realistisk lösning. 

3.1.1 SLP steg 1, materialflöde 
 
I ett första steg kartläggs materialflödena i anläggningen som SLPn skall brukas 
på. Först kartläggs de olika momenten och bearbetningarna produkterna 
genomgår vilket lämpligen sker med processkartläggningar (Operation and Flow 
Process Charts). Efter detta kartläggs även intensiteten i flödena, det vill säga 
hur stora flödena är, samt flöden som tillkommer exempelvis kassationer. Denna 
information sammanställs sedan exempelvis i ett från-till diagram vilket kan ses 
i bilaga 5. 
 
Beroende på anläggningens användningsområde kommer layouten att byggas 
upp efter olika fokus. Desto tyngre och omständigare detaljer som produceras ju 
mer skall layouten fokuseras på materialflödet. Vid mer olikartad produktion 
och servicebetonade arbetsuppgifter skall däremot layouten baseras på andra 
aktiviteter än materialflöde exempelvis belysning, social kontakt och ventilation. 
Beslutsgrunderna för om layouten skall baseras på materialflöde eller andra 
faktorer är en avvägningsfråga där de båda grunderna för layoutens utformning 
har motsatt proportionalitet. Muther listar ett antal verksamheter och placerar ut 
dem i en graf utifrån hur avvägningen mellan de båda layoutgrunderna bör ske 
vilket kan ses i figur 1. 
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Beslutsgrunder för layoutupplägg
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Figur 1: Avvägning mellan materialflöde och andra faktorer för layoutupplägg 
       
I denna graf placerar Muther i de olika segmenten på X axeln: 
 

1. Fabrikslayouter med tung produktion exempelvis stålverk och 
massproduktion. 

2. Job shop layouter utan helt klara flödesvägar exempelvis verktyg- och 
specialtillverkning. 

3. Tjänstehandel med högt flöde av materiel eller papper exempelvis 
laboratorier. 

4. Kontorsområden exempelvis forskningslaboratorier och 
hälsoundersökningsrum. 

 

3.1.2 SLP steg 2, sambandskartläggning 
 
SLPn fortsätter därefter med en kartläggning av funktionernas samband. Vad 
som undersöks är i vilken mån olika maskiner eller andra funktioner behöver 
placeras i närheten av varandra. Behovet av närhet bedöms utifrån en skala med 
bokstäver. Dessa bokstäver är och står för: 
 
A = Närhet absolut nödvändig 
E = Närhet särskilt viktig 
 I = Närhet viktig 
O = Ordinär närhet OK 
U = Utan betydelse 
X = Närhet ofördelaktig 
XX = Närhet extremt ofördelaktig 
 



 10

Anledningen till att Muther anser att bokstäver bör användas är att siffror lätt ger 
ett alltför exakt intryck på bedömningar på behov som endast är uppskattade. 
Dock sätts det ofta ut siffror som kodar för olika anledningar till bedömningen 
av närhet exempelvis kan I1 stå för att närhet är viktig för att samma personal 
används till maskinerna och I2 för att det sker ett materialflöde mellan 
maskinerna. 
 
Funktionernas behov av varandra och anledningen till detta sätts sedan in i ett 
sambandsschema. För ett exempel på hur dessa ser ut kan bilaga 9 studeras. 

3.1.3 SLP steg 3, placeringsviktning 
 
Efter sambandskartläggningen kombineras materialflödet med 
sambandsviktningen för att ge en uppskattning på placeringsviktningen det vill 
säga hur betydelsefullt det är att placera stationerna nära varandra. Detta sker 
genom att alla A samband ritas ut tillsammans med flödet mellan dem varefter E 
sambanden sätts in med sina flöden etc. Ritningen över funktionerna och flödena 
som då uppkommer anpassas sedan allteftersom för att ge en så bra avvägning 
mellan sambanden och flödena som möjligt. Hur detta går till steg för steg kan 
ses i figur 2 ett färdigt exempel kan ses i bilaga 10. 
 

 
Figur 2: Hur placeringsviktningen genomförs 
 

3.1.4 SLP steg 4, anpassning till ritning 
 
Stationernas utrymmesbehov kontrolleras därefter och kan även kompletteras 
med andra behov exempelvis takhöjd, elskåp och telefon. Denna information 
sammanställs vanligen i en serie matriser beroende på vad som kontrolleras och 
hur noggrant detta sker. Utrymmena i layouten passas sedan in så väl som 
möjligt efter anvisningarna i placeringsviktningen i en skalenlig ritning, se figur 
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Steg 1: A samband Steg 2: E samband 
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3. Detta steg brukar vanligen lösas genom att skapa en ritning på rutat papper. 
Även sambandsbehoven kan ritas in om detta är önskvärt. 
 

 
Figur 3: Maskinplacering efter placeringsviktningen i bild 2, steg 2 
 

3.1.5 SLP steg 5, utredning av alternativ 
 
Om flera lösningar har skapats utreds dessa efter hur väl de uppföljer 
önskemålen för layouten. Alternativen utreds samtidigt ett önskemål i taget 
baserat på exempelvis effektivitet i materialflöde, flexibilitet, 
övervakningsmöjligheter och arbetsmiljö. Beslutskriterierna viktas mot varandra 
varefter graden av uppfyllnad av önskemålen och deras viktningar sammanställs 
för att räkna samman en poängsättning för de olika alternativen, se tabell 1. 
Kostnaderna jämförs också mellan alternativen för att dels jämföra olika 
lösningar dels ge ett projekt berättigande.  
 
Tabell 1: Viktning mellan olika layoutalternativ 
  Vikt Alternativ A Alternativ B Alternativ C 
Servicetillgänglighet 6 I   E   E   
        12   18   18 
Ledningsmöjlighet 5 O   A   I   
        5   20   10 
Materialflöde 10 I   E   A   
        20   30   40 
Flexibilitet 8 O   O   I   
        8   8   16 
Investering 8 E   I   A   
        24   16   32 
Totalt   Σ 69 Σ 92 Σ 116 
 

94 

5

2 
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Muther framhåller även att det kan vara praktiskt om utredningen av olika 
alternativ sköts av beslutsfattare eller de som påverkas av layouterna. Detta 
eftersom det blir enklare att genomföra lösningen om dessa har varit delaktiga 
och själva nått fram till en bedömning om vilken layout som är mest lämplig. 
 
Både Muther och Meyer poängterar även behovet av att layouten anpassas efter 
framtida behov som kan förutsägas. Detta eftersom layouten kommer att finnas 
kvar i företaget under lång tid efter det att den har skapats.  
 
Författarna inser dock att det kan vara väldigt svårt att förutsäga behov som 
ligger långt fram i tiden varför uppskattningar på förändringar som kan 
förväntas uppkomma under de närmaste två till fem åren brukar användas 
eftersom dessa är lättare att förutsäga. Dessa förutsägelser kan gälla 
produktdesign, processer och maskiner samt trender i tillverkningen exempelvis 
en stadigvarande ökning för en produktgrupp. 

3.2 Beräkningsmetoder 
 
En term som ofta kommer att användas i rapporten är pay back tid. Pay back 
eller återbetalningstid definieras av Bergknut, Elmgren och Hentzel (2000) som 
”den tid det tar för de ackumulerade inbetalningsöverskotten att uppgå till 
grundinvesteringens belopp.”. Som exempel kan nämnas att om en förändring 
kostar 250 000 kronor att genomföra och leder till en besparing om 100 000 
kronor årligen fås en pay back tid om: 
 

5,2
100000
250000

=   

 
Det vill säga att pay back tiden är två och ett halvt år innan förändringen betalat 
igen sig. 
 
Pay back kan även beräknas med räntekostnader och olika inbetalningsöverskott 
mellan olika år. Detta innebär att pay back kalkylen kan behöva beräknas för 
olika separata års inbetalningsöverskott för att sedan summeras. 
 
Krajewski och Ritzman (1999) beskriver två metoder för att undersöka 
bearbetningstiderna i processerna. Båda ingår i en metod för tidsstudier där den 
ena kallas för normaltid och tas enbart på tiderna för operationerna varvid 
ovanliga händelser såsom maskinfel bortses från. Denna tid används när olika 
arbetsmoment studeras för att sammankopplas i en enhet. När en hel arbetscykel 
studeras läggs även en tilläggstid till för att kompensera för fel och väntetider 
som uppstår under dagen.  
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3.3 Definitioner 
 
En fabrik kan vara byggd enligt flera upplägg för produktionen. Definitionerna 
på dessa överensstämmer väl mellan författarna varav Segerstedts (1999) 
beskrivning för tre av dessa återges nedan.  
 
Linjetillverkning  
 
Med detta upplägg flödar produkterna genom fabriken för kontinuerlig 
bearbetning från ämne till färdig produkt, exempel på linjetillverkning kan vara 
bilmonteringsfabriker och tillverkning av pappersmassa. Produktionsupplägget 
karakteriseras av kort genomloppstid och mindre kapitalbindning än de andra 
uppläggen men även av dålig flexibilitet och störningskänslighet. 
 
Flödesverkstad 
 
Med detta upplägg försöks en avvägning mellan fördelarna av 
linjetillverkningen och den funktionella verkstaden uppnås. Maskinerna och 
stationerna placeras ut efter ett flödestänkande där det eftersträvas att en 
produkts bearbetningsstationer skall befinna sig nära varandra och i den ordning 
bearbetningen skall ske. Flera maskiner som utför var sin uppgift i en serie av 
bearbetningar på samma ämnesdel exempelvis borrning och fräsning av ett 
metallstycke byts ut mot fleroperationsmaskiner eller ställs samman för att alla 
bearbetningssteg skall kunna skötas i en operation. 
 
Funktionell verkstad 
 
I denna typ av verkstad är liknande produktionsutrustningar placerade 
tillsammans efter sina funktioner. Detta innebär exempelvis att en verkstad kan 
ha samtliga borrar i ett område och samtliga fräsar i ett annat etcetera. 
Produkterna transporteras till en maskin för en specifik bearbetning och därifrån 
till nästa maskin. Fördelarna med detta produktionsupplägg kan sägas vara att 
produktionen är väldigt flexibel och har en låg störningskänslighet. Nackdelarna 
kan sägas vara att upplägget även resulterar i en hög kapitalbindning och långa 
genomloppstider. 
 
Segerstedt beskriver en produktstruktur som något som ”visar och svarar på 
frågan vilka artiklar en given artikel består av”. Produktstrukturen är med andra 
ord en kartläggning av de ingående detaljerna och deras montageföljd. Eftersom 
produkterna i denna rapport ytterst sällan sätts samman genom montering 
används här produktstruktur som en beskrivande lista över de maskiner och 
bearbetningar en artikel passerar igenom och i vilken ordningsföljd. 
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Krajewski och Ritzman förklarar ledtiden som den tid som går åt från det att en 
produkt har beställts till det att den befinner sig i kundens lager. För produkter 
som tillverkas inom företaget delar de upp ledtiden i: 
 

• Setup tid 
• Process tid 
• Tid för materialhantering mellan operationer 
• Väntetid 

 
80/20 regeln är en erfarenhetsregel som används för uppskattningar av 
storleksförhållanden eftersom ett intervalls största eller minsta 20 % av ett 
mätetal ofta motsvarar ungefärligen 80 % av ett annat mätetal för samma 
intervall. Segerstedt exemplifierar detta med ”att 80 % av företagets produkter 
svarar för 20 % av omsättningen och vice versa, 20 % av företagets maskiner 
åsamkar 80 % av reparationskostnaderna etc.” 
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4 Empiri 
 
Detta avsnitt beskriver teoretiska resonemang utan allmänt vedertagen 
acceptans. 

4.1 Besparingsberäkningar 
 
Förenklat antas det i denna rapport att en minskning av arbetsuppgifterna 
innebär en besparing även om det inte slår igenom i lönekostnaderna. Detta 
eftersom annat arbete kan utföras under den insparade tiden alternativt att olika 
tjänster kan slås samman. 
 
Vid besparingar av transporter eller moment i bearbetningen har endast 
lönekostnaden för operatörerna beaktats. Detta eftersom de fördelade rörliga 
kostnaderna, fasta kostnader samt fördelade fasta kostnader endast påverkas i 
mindre grad eller inte alls. Bakgrunden till detta tankesätt är att en maskin 
fortfarande har samma fasta kostnader i form av avskrivningar per år oavsett hur 
mycket den används. Overhead kostnaderna i form av fördelade fasta kostnader 
kan komma att läggas på andra maskiner men ändras inte totalt sett. Det finns 
exempelvis ingen anledning att minska antalet säljare eller ekonomer om en 
maskin använder mindre tid för samma arbete. De fördelade rörliga kostnaderna 
i form av exempelvis underhåll eller elektricitet till maskinen kommer inte att 
ändras i tillräcklig grad för att ursäkta att de tas med. Detta för med sig att den 
enda besparingen som kan sägas gälla generellt är att en operatör kan utföra 
något annat arbete under den insparade tiden. 
 
Traversavstånden är beräknade på det längsta rätlinjiga avståndet mellan två 
maskiner. Den kortare rätlinjiga transportsträckan bortses från eftersom denna 
antas utföras samtidigt som den längre sträckan. Detta låter sig vidare göras 
eftersom det är transporttider som främst undersöks och inte el- eller 
bränsleförbrukningen vid transporterna.  

4.2 Säkerhetsmarginal 
 
För kostnadsberäkningarna för de olika förslagen i analysdelen har dels externa 
tillverkare kontaktats dels den tekniska avdelningen vid Ruukki Production 
Virsbo. De senare eftersom dessa även hanterar inköp av maskiner och 
ombyggnationer av befintlig utrustning och har en stor erfarenhet av vad olika 
detaljer och deras kringutrustning kommer att kosta. När kostnaderna sedan 
sammanställs har avdelningens tumregel att lägga till 20 % på de uppskattade 
kostnaderna använts eftersom de erfarenhetsmässigt vet att olika oförutsedda 
eller fördyrande omständigheter brukar uppstå.  
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4.3 Pay back 
 
Ruukki Production Virsbo använder en förenklad pay back kalkyl med ränta. 
Räntan räknas bort från det årliga överskottet och beräknas på halva 
investeringsbeloppet för att ge ett approximerat värde över tiden. 
 
Pay back tid =

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×− räntesatsteringgrundinvesottingsöverskinbeta

teringgrundinves

2
ln
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5 Nulägesbeskrivning  
 
Detta avsnitt är avsett som en beskrivning av företaget, hur produktionen sker, 
hur maskinparken som omnämns fungerar samt hur transporterna sker i 
dagsläget. 

5.1 Produkterna 
 
Produktionen är indelad i två affärsområden, rundrör och swellex, och sker i tre 
produktionslinjer samt en slittinglinje. Rundrör är ett cylinderformat rör som 
vanligen finns i åtanke när rör skall beskrivas medan swellex är en 
förstärkningsbult som kan beskrivas som ett rör ihopvecklat i sig själv. 
Tillverkningen är uppdelad i sju avdelningar som hanterar olika delar av 
bearbetningen i linjerna. 
 
Artiklarna tillverkas i ett flertal dimensioner och av olika stålsorter för att ge de 
önskade egenskaperna. De kapas i olika längder och rundrören kan även 
vidarebearbetas med galvanisering, målning, avsyning, klassning eller 
internklassning, gängning, med eller utan muff alternativt gängning invändigt 
utifrån kundönskemål. Det bör betonas att en artikel kan ha flera av dessa 
operationer i sin artikelstruktur. 
 
Rundrören tillverkas i två huvudvarianter varmkörda och kallkörda, där de 
varmkörda har passerat genom ett reducerverk eller en ugn där de har 
normaliserats. Kallkörda rör har inte passerat detta operationssteg och utmärks 
därför för att vara något svårare att bearbeta, exempelvis vid gängning då 
avskuret material har en tendens att klumpa ihop sig. 
 
Både varmkörda och kallkörda rör bearbetas därefter i olika steg för att ge de 
önskade egenskaperna.  
 
Swellex kan bäst beskrivas som en förstärkningsbult vilken tillverkas för Atlas 
Copcos räkning. Användningsområdet är förstärkning av tak och sidor i tunnlar 
och gruvor. Den kan även användas som en fästanordning för upphängningar 
exempelvis av vagnar. Swellex tillverkas liksom rundrören som varma eller 
kallkörda artiklar även om de varma befinner sig i absolut majoritet. I var sin 
ände är bulten försedd med en hylsa vilken täpper till bulten, se figur 4. 
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    Figur 4: Swellexbultar, foto Atlas Copco 

 
Swellexartiklarna är som nämnts invecklade i sig själva och vecklar ut sig när de 
belastas med vattentryck. De förs upp i borrhål i berget, trycks ut och vecklar ut 
sig varvid rörets ökade diameter skapar ett tryck mot borrhålets kanter och 
därmed en förstärkande effekt. I figur 5 visas två swellexbultar i profil varav den 
övre är fabrikat och den undre är efter tryckning. 

 

 
Figur 5: Genomskärning av swellexbult i borrhål, foto Atlas Copco 

 
Vid diskussioner med affärsområdeschefen för swellex framkom att det pågår ett 
arbete med nya stålsorter till swellexartiklarna. Ändringen av stålsorter är ämnat 
att byta ut en del av de varma normaliserade artiklarna mot kallkörda. 
Swellexbultarna är inriktade på främst två marknader vilka utgörs av 
anläggningsarbeten och gruvindustrin. De önskade materialegenskaperna för 
stålet i bultarna skiljer sig mellan marknaderna vilket är bakgrunden till 
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förändringsarbetet. En grov uppskattning från kvalitetsavdelningen gör gällande 
att förmodligen hälften av materialet till swellexproduktionen kan bytas ut mot 
kallkörda swellexprofiler. De kallkörda swellexprofilerna har ingen vidare 
bearbetning i linje 2 efter det att de har passerat genom svetssträcka 2. Detta 
kommer att medföra att flödet från svetssträcka 2 till rullhärdugnen och från 
rullhärdugnen till den rörbehandlingslinje D kommer att minska. Dessutom 
kommer även bearbetningen i dessa maskiner att minska vilket är en fördel 
eftersom rullhärdugnen är en trång sektor och rörbehandlingslinjen har en låg 
genomflödeshastighet. För beskrivningar av maskinerna se maskinparken 5.5.1. 
 
Det kan även vara på sin plats att nämna något om beteckningarna på 
swellexprodukterna för att undvika senare missförstånd. Swellexprodukterna 
benämns profiler innan de har monterats med hylsor och bultar efter montaget. 
På samma sätt betecknas deras transportenheter knippor medan de fortfarande 
bearbetas och buntar efter slutbearbetning. 

5.2 Produktionen 
 
Ruukki Production Virsbos produktionsstruktur utgörs av ett divergerande flöde 
där ett relativt litet antal varianter av bredband med olika kvalitet, tjocklek och 
bredd utgör grunden för 1824 olika produkter i 4422 längdvarianter. Dessa 
produkter tillverkas dels mot kundorder och dels mot lager. Produktionen sker 
dock mera enligt pull än push metoden. Produktionsupplägget kan betraktas som 
en blandning av linjeproduktion och flödesverkstad. Den största delen av 
produktionen sker med ett flödestänkesätt men det finns även produkter som 
skiljer sig från detta och transporteras mellan produktionslinjerna för olika 
bearbetningar. 
 
Bearbetningen sker i fyra produktionslinjer vilka benämns slittinglinjen, linje 1, 
linje 2 och swellexlinjen. Produktionen hanteras dock av sju avdelningar, se 
bilaga 1, där slitting- och swellexlinjen utgör egna avdelningar och linje 1 och 
linje 2 består av två avdelningar vardera vilket kompletteras med utlastningen av 
produkterna vilket sker i en egen avdelning.  
 
I huvudsak kan fabriken sägas vara byggd med linjeproduktion i början av linje 
1, och till viss del linje 2, fram till rörbehandlingsstationerna där produktionen 
får drag av flödesverkstad. Detta är även ett lämpligt upplägg eftersom 
produktstrukturerna är väldigt likartade fram till dessa punkter. Maskinerna i 
början av produktionslinjerna skall även tillhandahålla materiel till en större 
mängd efterföljande maskiner. Det är då en fördel med linjeproduktion i denna 
del eftersom denna enligt Segerstedt (1999) kännetecknas av kort genomloppstid 
och liten kapitalbindning. Det faktum att linjetillverkning är mindre flexibelt har 
ingen större betydelse eftersom denna del av produktionslinjerna endast 
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tillverkar grunden till rören samt profilerna och det inte är särskilt troligt att 
produktionen kommer att läggas om från rör till något annat. 
 
Efter rörbehandlingslinjerna grenar produktionsflödet ut sig vilket ger 
produktionen drag av flödesverkstad. Det eftersträvas att hålla flödet samlat med 
maskiner där nästföljande operationssteg oftast förekommer lättillgängliga i 
närheten. Det vanligast förekommande är dock att produkterna mellanlagras 
mellan bearbetningen i de olika maskinerna. Maskinerna ligger mestadels i 
samma fabriksskepp där de oftast förekommande andra bearbetningsstationerna 
i artikelstrukturen är placerade vilket gör dem lättåtkomliga med traverser. I 
vissa fall är maskinerna även placerade mellan fabriksskeppen så de lastas i det 
de oftast får sitt material ifrån och lossas i det de oftast lämnar sitt material till. 
Detta är något som gäller för samtliga rörbearbetningslinjer, reikakapen och 
gängningsmaskinen i linje 1. Swellexavdelningen är ett specialfall eftersom 
majoriteten av profilerna bearbetas i fleroperationsmaskiner där alla 
bearbetningssteg efter kapningen sker. 
 
Produktionen sker i batcher där knippen lyfts in med travers för att bearbetas i 
maskinerna. Eftersom större produktionsorder är mer lönsamma att tillverka på 
grund av minskade omställningskostnader samt att en stor andel av produktionen 
är kundorderstyrd medför detta att en batch/ knippe ofta följs av en identisk i 
bearbetningen.  
 
Det faktum att mycket av materialet till maskinerna kommer från olika 
mellanlager för även med sig att beläggningen är mindre känslig för störningar i 
de tidigare momenten exempelvis avbrott eller valsbyte i sträckreducerverket 
eller svetssträcka 2. Nackdelen är att mellanlagren har en tendens att bli relativt 
stora och trots sin storlek inte räcka till. 
 
Rörbehandlingslinjerna, där en övervägande del av materialet passerar, är 
utrustade med fyra färdigfack för hämtning av materialet. Dessa består av två 
fack för prima kvalitet och två för sekunda. Dessa dubbla uppsättningar behövs 
för att traversen skall kunna hämta materialet utan att maskinen behöver stoppas.  
 
Transporterna av materialet sker huvudsakligen med hjälp av traverser. I 
svetsskeppet i början av linje 1 sker dock transporterna mestadels via banor. De 
resterande avdelningarna har dock ett produktionsflöde med mer karaktär av 
flödesverkstad där flödet grenar ut sig vilket leder till att de mer flexibla 
traverserna används där. Traverserna rör sig enbart inom sitt eget fabriksskepp 
vilket medför att transporter mellan fabriksskeppen sker med överföringsvagnar 
eller i maskinerna samtidigt som bearbetningen sker. 
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Fabriken har byggts till i olika skeden vilket skapat en layout som inte är helt 
idealisk för produktionen. Förändringarna som tidigare skett i maskinlayouten 
har emellanåt även präglats mer av var en maskin kan placeras än var den bör 
placeras med hänsyn till flödet. I vissa fall kan även produkter som är tänkta att 
bearbetas i en maskin eller linje flyttas till en annan för att den ordinarie är 
överbelagd eller för att skapa beläggning i den maskin produkterna flyttas till. 
 
Företaget tillämpar arbetsrotation för operatörerna inom avdelningarna vilket 
dels gör arbetsuppgifterna mindre enahanda och dels säkerställer tillgången på 
kunnig personal till samtliga maskiner. På senare tid har företaget även försökt 
temporärt flytta operatörer från avdelningar med tillfällig överkapacitet i 
personalen till avdelningar med en högre beläggning 
 
Eftersom personalen blir alltmer flytande även mellan avdelningarna möjliggör 
detta en mindre personalstyrka än tidigare eftersom operatörerna kan flyttas dit 
behoven finns och de har de kunskaper som krävs för att hantera andra 
maskiner. Detta tillsammans med höga personalkostnader och krav på bättre 
avkastning från ägarna har medfört att företaget under 2004 har beslutat om en 
nedskärning i personalstyrkan för första gången i företagets historia. 

5.3 Slittinglinjen 
 
Slittinglinjens funktion är att ta emot råmaterial och skära det till bitar som kan 
användas i produktionen. Råmaterialet utgörs av stål som levereras i form av 
bredband, vilket kan sägas vara stora rullar med valsad stålplåt. Bredbanden 
slittas (skärs) till smalare strimlor vilka på nytt rullas upp till band och därefter 
benämns smalband. Slittinglinjen är även ansvarig för att svetssträckorna till 
linje 1 och 2 förses med smalband samt för avtransport av skrot från företaget. 

5.3.1 Maskinparken 
 
Slittinglinjen består endast av en slitt som skär bredbanden till smalband samt en 
del transportutrustning. Denna transportutrustning består av en travers som lyfter 
in bredbanden i slittinglinjen och smalbanden från denna. Traversen hanteras av 
slittoperatörerna. Avdelningen har även två truckar till sitt förfogande. Den ena 
har en lastkapacitet om sexton ton och den andra sex ton. Dessa båda truckar har 
var sin truckförare heltidssysselsatt. Till detta tillkommer ett lok som hanterar 
intransporten av bredband och uttransporten av vagnar med rundrör samt skrot. 
Loket körs visserligen av flera anställda men brukar räknas som en heltidstjänst. 
Både loket och sextontonstrucken hanterar även transporter åt två andra företag 
som finns på området. Maskinerna ägs dock av Ruukki Production Virsbo. 
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5.3.2 Material och produktionsflöden  
 
Materialet levereras i form av bredband med tåg till en bangård nära fabriken. 
Vagnarna hämtas därefter med eget lok som för dem till en avlastningsplats. 
Vagnarna får vanligen hämtas i två omgångar till varsitt stickspår. Anledningen 
till detta är att stickspårens längd begränsar antalet vagnar till mellan fyra och 
sju beroende på leverantör samtidigt som de dagliga leveranserna uppgår till 
mellan sju och tio vagnar. För att ge en bedömningsgrund för 
materialleveranserna kan det nämnas att varje vagn rymmer fem 10tons 
bredbandsrullar eller fyra 13tons rullar med bredband. Vid avlastningsplatsen 
lyfter trucken med 16tons lyftkapacitet av bredbanden. När ett vagnset har 
lastats av dras nästkommande in för avlastning samtidigt som de tömda 
vagnarna dras tillbaka till bangården av loket. När alla vagnar är tömda kör 
trucken de avlastade bredbanden till ett utomhuslager. Eftersom den vanligaste 
vikten på bredbanden är 12,5 – 13 ton per styck till linje 1 och tio ton per styck 
till linje 2 och swellex medför detta att trucken måste köra en vända för varje 
bredband. När bredbanden skall slittas körs de in i slittinglinjen av 16tons 
trucken som ställer upp dem i ett mellanlager varifrån traversen hämtar och 
sätter fast dem i slittinglinjen. Bredbanden slittas och vindas upp till smalband. 
Smalbanden lyfts ur slittinglinjen av traversen och hämtas av 16tons trucken 
vilken kör ut dem till utomhuslagren för smalband till linje 1 och linje 2. 
Utomhuslagren för smalband utgör både ett mellanlager och ett säkerhetslager 
eftersom där vanligen finns material för fem dagars drift ifall störningar i 
leveranserna skulle inträffa. Från utomhuslagren hämtar en truck med 
lastkapaciteten sex ton smalbanden och kör in dem i linje 1 och i linje 2 där de 
ställs i mellanlager. Beroende på önskade dimensioner för rören kommer 
bredbanden att slittas till olika antal smalband vilka vanligen väger 1 - 2 ton. 
Detta medför att truckarna kan transportera flera smalband åt gången.  

5.4 Linje 1 
 
Linje 1 är placerad i tre fabriksskepp och är indelad i två avdelningar vilka 
benämns svetssträcka 1 och färdigställningslinjen varav den senare är förlagd i 
två av fabriksskeppen. Galvaniseringen som är förlagd i ett eget utrymme och 
delvis fungerar som en egen avdelning hör till färdigställningslinjen. I figur 6 
visas en schematisk bild av linje 1 med maskinerna utritade. 
 
Svetssträcka 1 är utformad som ett linjeflöde där materialet transporteras vidare 
utan att transporterna vanligtvis behöver skötas av operatörerna. I 
färdigställningslinjen divergerar materialflödet vilket medför att antalet 
manuella transporter ökar kraftigt. 
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Figur 6: Schematisk bild över linje 1 

5.4.1 Maskinparken 
 
Maskinparken består av följande maskiner vilka även beskrivs översiktligt. 
 
Svetssträcka 1  
 
I denna anläggning formas smalbanden till rör vilka även svetsas, hyvlas och 
kapas i ett kontinuerligt flöde. Hyvlingen avser att ta bort den utvändiga och 
invändiga svetsvulsten från rören.  
 
Sträckreducerverket 
 
Rören hettas upp med induktionsspänning tills de blir glödande. Processen sker 
för ett rör i taget och med en avsevärt högre hastighet än i linje 2s rullhärdugn. 
Rören matas därefter in i ett valsverk som formar dem till deras angivna 
dimensioner varefter kapning sker i angivna längder. De kapade rören matas 
därefter upp på rullsvalbädden där de forslas fram samtidigt som de bringas i 
rotation. Detta leder till att de svalnar till bearbetningsbar temperatur snabbare 
än med förfarandet i linje 2. Rotationen medför även att rören inte blir krokiga 
under avsvalningen vilket tar bort behovet av riktning. 
 
Rörbehandlingslinje A 
 
Rören riktas, gradas, blåses ur, provas och kan även märkas med bläckstråle. 
Rören bearbetas individuellt men transporteras till maskinen i knippor av 

Svetssträcka 1
Reducerverk
Rullsvalbädd
Rörbehandling B
Rörbehandling A
Galvanisering

Utlastning 
Långrörsbunt

Mairbunt
Målning

Gängning
Bunt 1

Swellex 

Mairkap
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traversen. Anledningen till riktningen är att rör från galvaniseringen som skall 
omriktas och kallkörda rör passerar genom denna maskin. 
 
Rörbehandlingslinje B 
 
Denna linje är kopplad direkt till rullsvalbädden och är även snabbare än 
rörbehandlingslinje A vilket leder till att den tar emot majoriteten av rören från 
linje 1. Bearbetningen består av gradning, urblåsning, provning och 
bläckstrålemärkning. 
 
Galvaniseringen 
 
En delvis självskötande enhet i linje 1 som används för galvanisering och 
betning, det vill säga att förse rören med ett skyddande zinkhölje eller rensa bort 
korrosionsangrepp med syra. 
 
Mairkapen i linje 1 
 
En kap som används om rören i färdigställningslinjen skall kapas i flera delar 
eller noggrannare. 
 
Målningsanläggningen 
 
En anläggning som sprutbemålar rören i svart, rött eller blått. Den kan även 
förse rören med en bläckstrålemärkning. 
 
Gängningsautomaten 
 
Denna maskin används för att göra gängor i ändarna på rören och kan även förse 
rören med muffar. Ilastning sker i det första skeppet i färdigställningslinjen och 
utlastning i det andra. 
 
Buntningsstation 1 
 
Buntningsstation som används för att bunta prima rör samt de sekunda som finns 
i linje 1. 
 
Buntningsstation mair 
 
Den buntningsstation som tar emot flest rör och är snabbast i linje 1. Förutom 
buntning kan även avsyning i motljus ske. 
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Långrörsbuntbänken 
 
Denna buntningsstation används för att bunta rör upp till 12 meters längd vilka 
är för långa för de andra buntningsstationerna. Buntningsstationen kräver två 
operatörer och kan även användas för rillning och avsyning i motljus, den är 
dock relativt långsam. 
 
Transportutrustning 
 
Linje 1 har totalt fyra traverser. Den som ligger i svetsskeppet används 
mestadels för transporter av kallkörda rör samt till rörbehandlingslinje A och har 
ingen fast anställd traversförare. Traversen i galvaniseringen har en operatör fast 
knuten till sig och används mellan ett och tre skift beroende på arbetsbelastning. 
Traversen som ligger i färdigställningslinjens första fabriksskepp har en operatör 
under tre skift och den i det andra fabriksskeppet under två skift. Avdelningen 
har även två truckar som fungerar som deltjänster. Den ena trucken finns i 
svetsskeppet där den hanterar montage av smalband i en haspel. Den andra hör 
till galvaniseringen och används främst till att hämta zinktackor och transportera 
bort restprodukter från galvaniseringen exempelvis zinkaska. 

5.4.2 Material och produktionsflöden 
 
Från mellanlagret för smalband i linje 1 hämtar en truck smalbanden och 
placerar dem i banduppbyggnadslinje 1 där ett smalband i taget svetsas i den 
föregåendes ände varefter smalbandet matas upp i en lagerhaspel. Lagerhaspeln 
rymmer material från åtta smalband vilket utgör ungefär 20 ton. Lagerhaspeln 
kan sägas utgöra ett mellanlager som ska möjliggöra en jämnare produktion. 
Den är konstruerad med två hasplar som kan vridas så att de byter plats med 
varandra. Detta medför att en haspel kan matas på med bandmaterial samtidigt 
som en annan matas av. Från lagerhaspeln matas banden in i svetssträcka 1 där 
de först formas till rör för att sedan svetsas ihop, hyvlas in- och utvändigt samt 
riktas. Rören som produceras i ett kontinuerligt flöde kapas även upp i längder 
om 80 meter om de skall värmebehandlas eller kapas i sina angivna kortare 
längder om de skall vara kallkörda rör. 
 
Rören som skall värmebehandlas matas ut i långrörsbädden som utgör ett 
mellanlager innan värmebehandlingen i sträckreducerverket. Mellanlagringen 
möjliggör att svetssträcka 1 och sträckreducerverket i viss mån kan köras 
oberoende av varandra. I sträckreduceringen hettas rören upp tills de glöder 
varefter de valsas till sina angivna dimensioner och kapas i angiven längd. 
Rören transporteras därefter till en rullsvalbädd där de svalnar under rotation för 
att därefter endera matas ut i fack A eller matas vidare till rörbehandlingslinje B. 
I rörbehandlingslinje B som tar emot majoriteten av rören sker gradning och 
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testning med induktionsspänning innan rören fylls ned i fack för hämtning med 
travers. 
 
Från fack A transporteras rören vidare med travers till mellanlager varefter de 
lyfts till rörbehandlingslinje A där samma procedur som tar vid som i 
rörbehandlingslinje B frånsett att rören även kan riktas. 
 
Kallkörda rör matas ut innan överföringsbordet till ett antal fack som även 
används för att mata ut felsvetsade rör från svetssträcka 1. Därifrån transporteras 
de med travers endera till rullsvalbädden och vidare till rörbehandlingslinje B 
eller till mellanlager för vidare transport till rörbehandlingslinje A.  
 
Från facken efter rörbehandlingslinjerna transporteras rören vidare med travers 
till mellanlager, kapning, buntautomat 1, målningsanläggningen, 
långrörsbuntstationen, gängningsautomaten eller vagnar som för över rören till 
mair-buntstationen, färdigvarulager för linje 1, galvaniseringen eller till 
swellexavdelningen. Rören transporteras även med hjälp av traverser mellan 
dessa maskiner inom fabriksskeppen vilket kan ske i vilken ordning som än 
önskas även om buntstationerna alltid kommer sist i operationslistan. 
Undantaget är att det inte finns någon anledning att både måla och galvanisera 
ett rör. Dock kan det förekomma dubbla moment exempelvis att gängning följs 
av kapning varefter gängning sker igen. Rören kan även avsynas manuellt i 
långrörsbuntstationen eller mair-buntstationen vilket sker med motljus för att 
upptäcka skador och skrot som blivit kvar i rören. 
 
I galvaniseringen, som fungerar som en egen enhet i linje 1, lyfts rören ned i ett 
antal kar där operationslistan beroende på operationsgång kan beskrivas som:  
 
Kallkörda rör lyfts först ned i ett kar innehållande avfettningsmedel, varmkörda 
rör och avfettade kallkörda lyfts ned i ett av två kar med betningsvätska där 
rören blir liggande allt mellan 1,5 timmar och ett dygn beroende på syrans styrka 
(hur länge den har använts). Från betningskaren lyfts knipporna till ett sköljkar 
och därefter ännu ett med olika PH halt. Från sköljkaren lyfts knipporna ned i ett 
kar med flussmedel för att neutraliseras där de blir liggande i ungefär 15 
minuter. De rör som har betning och anoljning i operationslistan lyfts därefter 
ned i ett oljekar för att sedan transporteras ut ur galvaniseringsanläggningen via 
den vagn som förde in dem. De rör som skall galvaniseras lyfts istället över till 
ett bord varifrån de matas in i en torkugn och ned i galvgrytan. Från galvgrytan 
fiskas rören upp för hand och matas in i en anordning för torkning och därifrån 
ut till fack utanför galvaniseringen. Trucken som hör till galvaniseringen brukar 
genomföra tio körningar i veckan med zinktackor och i genomsnitt ytterligare 
fyra med restprodukter. 
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De rör som via vagnarna förts in i swellexavdelningen transporteras med travers 
endera till kapning i mairkapen som finns där eller vidare till linje 2. De främsta 
anledningarna till att rören kapas i swellexavdelningen är att kapen där är 
exaktare än den i linje 1 och även kan kapa kortare bitar än denna. Rör som går 
vidare till linje 2 gör vanligen detta för att de ursprungligen kommer därifrån 
och skall buntas där. Anledningen till att rören inte buntas i linje 1 kan vara att 
den resterande delen av en kundorder finns i linje 2. 
 
Eftersom rören kan gå till ett antal olika stationer och det finns gott om 
mellanlager samt att personalen kan placeras efter behov finns det inget större 
behov av att balansera den senare delen av linje 1. 

5.5 Linje 2 
 
Linje 2 utgörs av två fabriksskepp här benämnda svetsskeppet och 
färdigställningsskeppet, se bilaga 1. Formningen av rören sker i svetssträcka 2 
som är en egen produktionsavdelning i svetsskeppet. I svetssträckan formas 
rundrör avsedda för linje 2 och swellexprofiler som skall vidarebearbetas i 
swellexlinjen. Produktionen sker i form av varmkört och kallkört material där 
det varmkörda normaliseras i en rullhärdugn. Rören och profilerna transporteras 
från svetssträcka 2 till rullhärdugnen eller rörbehandlingslinje C. Material som 
gått genom rullhärdugnen transporteras i sin tur vidare till rörbehandlingslinje C 
eller D där materialet matas in i färdigställningskeppet samtidigt med passagen i 
rörbehandlingslinjerna. Därifrån transporteras rundrören till mellanlager, 
buntning eller mot vidare bearbetning. Swellexprofilerna mellanlagras i 
färdigställningsskeppet innan de förs över till swellexlinjen. En schematisk bild 
av linje 2 med maskinpark ses i figur 7. 
 

 
Figur 7: Schematisk bild av linje 2 
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Den största delen av produktionen i linje 2 sker mot kundorder. En viss 
produktion sker dock mot lager vilket främst gäller för rundrör med hög 
omsättningsgrad samt rörsorter som sällan produceras. Även swellexprofilerna 
produceras mot lager även om det i dessas fall är frågan om mellanlagring innan 
den vidare bearbetningen i swellexlinjen. Rundrören säljs dock i buntar som 
alltid består av samma antal rundrör. Detta innebär att majoriteten av knipporna 
i mellanlagret i färdigställningsskeppet skulle kunna lagras som buntar. 
Undantaget från denna regel är swellexprofiler som skall vidarebearbetas i 
swellexlinjen samt rundrör som skall vidarebearbetas i linje 2 exempelvis 
klassningsrör. Andelen rundrör som skall vidarebearbetas i linje 2 utgör dock 
endast 30 procent av materialet som går ut från rörbehandlingslinjerna. 
 
Materialet mellanlagras en längre tid vid minst två tillfällen. Denna 
mellanlagring uppträder efter det att knipporna har skapats i svetssträcka 2 samt 
efter det att knipporna har passerat genom rörbehandlingslinjerna. Material som 
har passerat genom rullhärdugnen mellanlagras även de en tid för att svalna. 
Vanligen behöver rören eller profilerna två till tre dagar för att svalna så pass 
mycket att de kan bearbetas i rörbehandlingslinjerna. Det enklaste sättet att 
minska ledtiderna i linje 2 skulle således vara att reducera tiden produkterna 
befinner sig i mellanlager. 

5.5.1 Maskinparken 
 
Maskinparken består av följande maskiner vilka även beskrivs eftersom de 
kommer att återkomma senare i rapporten. 
 
Svetssträcka 2 
 
Svetssträcka 2 utgör en egen produktionsavdelning och indelas i 
banduppbyggnadslinje 2 samt svetssträcka 2. Processen inleds med att smalband 
körs fram med en truck och fästs upp i en kran tillhörande en avmatningsstation 
i banduppbyggnadslinjen. Den första delen av smalbandet svetsas samman med 
den sista delen av det föregående bandet för att skapa ett kontinuerligt band. Det 
sammansvetsade bandet förs in i ett karusellager som fungerar som ett 
mellanlager för att svetssträckan skall kunna köras samtidigt som nya smalband 
matas in. Från karusellagret matas bandet in i rörformningsstationen i 
svetssträcka 2 där bandet formas till rundrör eller swellexprofil av en serie valsar 
samt svetsas och hyvlas. För rundrör hyvlas svetsvulsten av både invändigt och 
utvändigt medan swellexprofiler endast hyvlas utvändigt. Under hela denna 
process formas rören i ett kontinuerligt flöde vilket sedan kapas i rörens angivna 
längder.  
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Slutet på svetssträcka 2 består av en ränna där rören forslas ut från kapen och 
kastas ned i ett fack. För att produktionen i svetssträckan skall kunna ske 
oberoende av travershämtningen finns det fack till höger och vänster om rännan. 
När facken på en sida om rännan är fyllda ställs rännan om till att kasta ut rören 
åt andra sidan, vilket medför att de fyllda facken kan hämtas med travers utan att 
produktionen i svetssträcka 2 behöver stoppas. Alldeles intill rännan ligger 
sekundafacken placerade vilka har ett antal rullskenor över sig vilken höjs upp 
när ett rör klassats som sekunda varvid rören kastas ned i sekundafacket. Om 
rören däremot bedöms som prima är rullskenorna nedsänkta vilket medför att 
rören kommer att rulla över sekundafacken för att falla ned i primafacken som är 
placerade efter sekundafacken.   
 
Rören valsas avsiktligt något krokiga i ändarna i svetssträcka 2. Anledningen till 
detta är att de då blir enklare att rikta i rörbehandlingslinjerna. Principiellt finns 
det dock inga hinder för svetssträckan att forma rören raka. Eftersom de rör som 
passerar genom rullhärdugnen brukar bli krokiga under normaliseringen finns 
det heller ingen anledning att forma dem raka i svetssträckan. De rör som dock 
inte värmebehandlas formas även de krokiga eftersom allt flödet passerar genom 
rörbehandlingslinjerna och dessa då kan riktas enklare. 
 
Rullhärdugnen 
 
Rundrör och swellexprofiler förs in på en rullbana i en ugn där de hettas upp. De 
transporteras sakta genom ugnen under några timmar varvid de normaliseras. 
Materialet matas sedan ut och läggs i avsvalningslagret där det får ligga och 
svalna av under två till tre dagar. Ugnen utgör på grund av sin låga 
genomflödeshastighet (3,3 ton/timme) en trång sektor. 
 
Rörbehandlingslinje C  
 
Materialet utgörs av rundrör från svetssträcka 2 eller rullhärdugnen. Rören lastas 
av i form av knippor på ett bord innan de förs in i rörbehandlingslinjen. 
Bearbetningen består i att rören riktas, vilket innebär att rören valsas raka, och 
gradas, vilket innebär att ojämnheter från kapningen tas bort. Efter 
bearbetningen passerar rören genom en induktivprovningsutrustning som 
upptäcker punktavvikelser. Rören sorteras i prima eller sekunda och kastas ned i 
ett av fyra färdigfack. Sekunda rör transporteras med travers till en station där de 
blåses ur för att sedan transporteras tillbaka till rörbehandlingslinje C för att 
provas igen. Anledningen till urblåsningen och omprovningen är att 
induktivprovningen kan ha gett utslag på skrotrester som funnits kvar i rören. 
Hastigheten styrs främst av riktutrustningen. 
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Rörbehandlingslinje D 
 
Materialet utgörs av rundrör och swellexprofiler från svetssträcka 2 och 
rullhärdugnen. Rören och profilerna lastas av som knippor på ett fack och matas 
därefter in i linjen. I linjen sker riktning, gradning och induktivprovning på 
samma sätt som i rörbehandlingslinje C. Rundrören kan läggas i ett av fyra fack 
medan swellexprofilerna endast kan läggas i två av dessa fack. Detta medför att 
produktionen i rörbehandlingslinje D måste stoppas vid hämtning av 
swellexprofiler. Sekunda rör och profiler transporteras ned till en vagn som 
används till transporter mellan produktionsskeppen. Vagnen dras tillbaka till 
svetsskeppet och rören samt profilerna riktas om i rörbehandlingslinje D. På 
detta sätt brukar andelen sekunda minskas till hälften. Hastigheten i 
rörbehandlingslinjen styrs främst av riktutrustningen. 
 
Klassningsbänken 
 
Till vissa rörapplikationer är kraven på materialtjocklek och andra 
kvalitetsegenskaper extra hårda. På grund av krav från kunderna, 
försäkringsbolag eller myndigheter skall dessa rör kontrolleras noggrannare. 
Denna kontroll kan utföras av den egna personalen internt så kallad 
internklassning eller av externa kontrollanter vilket kallas klassning. De externa 
klassningsinspektörerna tillkallas vid behov från internationellt godkända 
klassningsföretag. Både den interna och externa klassningen utförs vid 
klassningsbänken vilken kan beskrivas som en bänk där rören rullas fram för att 
mätas och avsynas i motljus. 
 
Sexkantbunten 
 
Detta är den buntningsautomat som används för att förpacka rundrören som 
tillverkas i linje 2. Den är uppbyggd så att rörknipporna läggs ned i ena ändan av 
maskinen varvid operatören kan avsyna rören i motljus. Rör som innehåller 
överblivet material eller gradspår blåses ur eller gradas manuellt av 
buntoperatören. Rör som har brister som inte kan åtgärdas av detta tippas ned i 
sekundafack i maskinen. De rör som godkänts transporteras vidare till själva 
buntningsdelen eventuellt med stämpling under transporten dit. I buntningsdelen 
läggs rören ihop i sexkantiga knippor vilka automatiskt buntas samman av 
maskinen. Buntarna transporteras därefter ut till ett utrymme som fungerar som 
mellanlager för buntstationen varifrån de hämtas med utlastningens travers. 
Buntstationen kan i sin helhet beskrivas som väldigt stor, och tyvärr relativt 
långsam. 
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Transportutrustning 
 
Transporterna mellan dessa maskiner hanteras huvudsakligen av två traverser, 
en som sköter transporterna i svetsskeppet och en som hanterar transporterna i 
färdigställningsskeppet. I svetsskeppet blåser traversföraren ut avhyvlad 
svetsvulst ur rundrören men förutom detta har inte traversförarna några andra 
arbetsuppgifter än transporter. Operatören vid sexkantbunten använder 
emellanåt även utlastningens travers för linje 2 för transporter till och från 
sexkanbunten. Smalbanden förs in i svetssket av sextons trucken från 
slittinglinjen och fram till banduppbyggnadslinjen av en mindre truck vilken 
hanteras av operatörerna vid bandbyggnadstationen. En överföringsvagn finns 
även vilken går mellan svetsskeppet, genom färdigställningsskeppet och in i 
swellexlinjen. Denna vagn hanteras av traversförarna och används främst för att 
forsla in rundrör och swellexprofiler till swellexlinjen.  
 
Eftersom traversen i svetsskeppet har sina främsta begränsningar ifråga om 
lyfttonnage och volym samtidigt som svetssträckan kan tillverka rör med grövre 
dimensioner och tjockare godstjocklek utan dessa begränsningar uppstår 
problem vid produktion av grövre rundrör. Detta medför att traversen har 
svårigheter med att hinna transportera bort dessa rör från svetssträckan samtidigt 
som de även skall blåsas ur av traversföraren. 
 
Linje 2 har fem heltidsanställda traversförare vilket kompletteras med 
traverstransporter som utförs av operatörerna vid rullhärdugnen och 
sexkantbuntningen med andra traverser. En av operatörerna vid 
banduppbyggnadslinjen i början av svetssträcka 2 hanterar även 
trucktransporterna av smalband mellan inomhuslagret och bandbyggnadslinjen. 

5.5.2 Material och produktionsflöden 
 
Smalbanden hämtas med truck från inomhuslagret och körs till 
bandbyggnadslinjen där de läggs upp i ett mindre lager varefter de sätts in i 
laddningsstationen med en kran. Smalbandet svetsas därefter ihop med den 
föregåendes ända för att skapa ett kontinuerligt band. Bandremsan matas in i ett 
karusellager som möjliggör drift i svetssträcka 2 även under bandpåfyllnad. Från 
karusellagret matas banden fram och formas, svetsas och valsas i sina angivna 
dimensioner innan de kapas och kastas ned i ett av fyra fack. Rören och 
profilerna hämtas därefter i form av knippor med travers och körs till en 
blåsningsstation där kapspånor och den avhyvlade svetsvulsten blåses ur varefter 
materialet transporteras till ett mellanlager. Från mellanlagret går de kallkörda 
rundrören till rörbehandlingslinje C eller mer sällan till rörbehandlingslinje D. 
Kallkörda profiler läggs på överföringsvagnen till swellexlinjen och körs dit. 
Varma rör och profiler transporteras istället från mellanlagret till rullhärdugnen 
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varifrån de senare förs till avsvalningslagret där de mellanlagras. Eftersom 
materialet mellanlagras i knippform tar avsvalningsprocessen två till tre dagar 
vilket är en vida längre tid än i linje 1 där avsvalningen går på några minuter. 
Från avsvalningslagret transporteras rundrören till rörbehandlingslinje C och 
swellexprofilerna till rörbehandlingslinje D. I samband med att materialet 
bearbetas i rörbehandlingslinjerna matas det även in i färdigställningsskeppet i 
linje 2 varefter det mellanlagras där.  
 
Swellexprofilerna lyfts från mellanlagret till en vagn som körs in i 
swellexavdelningen medan rundrören kan gå till kapning, gängning invändigt, 
avsyning, sexkantbuntning eller vidare till de andra avdelningarna, se bilaga 5. 
Rundrören transporteras i det senare fallet till swellexavdelningen endera för 
kapning i mairkapen eller för vidare transport till galvanisering eller målning i 
linje 1. Rundör som kapas i längder understigande 2 meter buntas vid 
kapstationen medan längre rundrör lyfts till sexkantbuntningen där de kan 
avsynas i motljus innan knippena sätts ihop i sexkantiga buntar. Operatören i 
sexkantbuntningen hanterar en del av traversförflyttningarna till buntstationen 
och alla transporter från buntstationen till ett mellanlager för buntar eller till 
rostskyddsbehandlingen. Dessa transporter sker med utlastningens travers för 
port 5 och 6 när denna inte används av utlastningen. 
 
Det stora lagret i färdigställningsskeppet hanterar förutom mellanlagrade rundrör 
även mellanlagring av swellexprofiler, teknisk kvalitet och färdiga produkter. 
Detta för med sig att det sker en del förflyttningar av knippor från en position i 
lagret till en annan exempelvis för att frigöra lagerutrymme för en kommande 
större produktionsorder eller för att komma åt ett knippe som ligger längst ned i 
en lagertrave. 

5.6 Swellexlinjen 
 
Förutom att utgöra en egen linje och avdelning består swellex dessutom av ett 
eget affärsområde. Anledningen till detta är att produkterna tillverkas på 
entreprenad åt Atlas Copco vilka äger varumärket och hanterar den vidare 
försäljningen till sina kunder. 
 
Swellexavdelningens produkter är säsongsberoende med högsäsong på våren 
och sommaren och lågsäsong under vinterhalvåret. Detta beror av att en stor del 
av de anläggningsarbeten som de används till ligger nere under vintertid och 
sätter fart vid högsäsongen. För att slippa laborera med bemanningen och kunna 
uppfylla efterfrågan under högsäsongen producerar därför swellexavdelningen 
sina produkter mot lager under lågsäsongen vilket ger dem en något så när jämn 
produktionstakt.   
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Med anledning av att avdelningens produkter utgör ett enskilt affärsområde och 
alla produkter levereras till Atlas Copco har det beslutats att swellexavdelningen 
skall hantera sin egen utlastning vilken återfinns i slutet av produktionslinjen. 
Figur 8 anger en schematisk bild av swellexlinjen. 
 

 
Figur 8: Schematisk bild över swellexlinjen 

5.6.1 Maskinparken 
 
Maskinparken består av följande maskiner som hanteras av en operatör om 
inget annat anges, maskinerna beskrivs nedan. 
 
Mairkapen 
 
Denna kap är en multippelkap med kapacitet att dela rören i fyra individuella 
längder, den längsta moderlängden som kan kapas är 7,4 meter. Om rören skall 
kapas i fler längder än fyra så sker först en kapning till den dubbla längden för 
en eller flera kapbitar varefter dessa kapas igen. Tyvärr har kapen endast 1x4 
fack för kapat material vilket gör att alla knippen måste hämtas med travers 
innan kapen kan användas igen. Eftersom knipporna hämtas var för sig och även 
blåses rent med tryckluft av traversföraren leder detta till onödiga väntetider i 
kapen.  
 
Reikakapen 
 
Denna kap används för att kapa rundrör till swellexhylsor eller kortare rundrör. 
Då den är automatiserad har operatören mest till uppgift att övervaka den. 
Ilastningen sker med travers från linje 2 och de kapade delarna läggs i pallar 
vilka hämtas med truck i swellexlinjen. 
 
Briokapen 
 
Denna kap används liksom reikakapen till produktion av hylsor till swellexbultar 
och är även den automatiserad varvid endast övervakning behöver ske av den. 
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Swellex B 
  
Denna maskin är den fleroperationsmaskin som används mest i swellexlinjen. 
Profilerna lastas in varefter de kalibreras, förses med hylsor, svetsas och borras. 
Bultarna buntas sedan i maskinen av operatören. Maskinen hanteras vanligtvis 
av två operatörer. 
 
Japanlinjen 
 
Denna maskin är liksom swellex B en fleroperationsmaskin. Den fungerar på ett 
annorlunda sätt än swellex B men momenten är desamma. Bultarna avsynas 
även individuellt av operatören innan de buntas. Maskinen är tänkt att hanteras 
av två operatörer. 
 
Robot 90 
 
Denna fleroperationsmaskin fungerar med hjälp av en robot vilken bearbetar 
bultarna tre i taget. Den har ett sämre genomflöde än de båda ovanstående men 
en mer flexibel produktion och behöver inte övervakas kontinuerligt av 
operatören.   
 
Swellex C 
 
Detta är visserligen en separat maskin men används i denna rapport som ett 
samlingsnamn för de tre stationer som används för produktion av skarvbar 
swellex, se figur 9. Detta eftersom den övervägande andelen produkter som 
passerar genom dem består av dessa artiklar. 
 
Swellex C och dess andra delstationer är i huvudsak avsedda för produktion av 
produkter i utvecklingsskede. Detta innebär att det har varit en fördel med en 
funktionell layout vilken kan karakteriseras som ”flexibel, anpassningsbar till 
varierande produktionsförhållande, lätt att styra om produktionen till att tillverka 
nya produkter” men också ”hög kapitalbindning, mycket produkter i arbete och 
stora mellanlager” Segerstedt (1999). Produkterna bearbetas manuellt i alla steg 
vilket innebär att de är arbetsintensiva och tidskrävande. I dagsläget hanteras 
produktionen av fyra-fem operatörer i tre delstationer, till detta tillkommer en 
operatör som kalibrerar rören manuellt innan och ett antal transporter mellan 
delstationerna.  
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Figur 9: Swellex C stationerna 

 
1) Hylspåpressning, borrning 
2) Rundsvetsning 
3) Läppsvetsning (manuell) 
4) Kopplingssvetsning 

 
I hylspåpressningen rullas bulten fram till en presstation från ett 
uppläggningsbord. En eller två operatörer placerar därefter en hylsa i bägge 
ändar av bulten. Hylsorna pressas därefter på bulten samtidigt som 
läppressningen sker. I läppressningen pressas den ihopveckade delen av 
swellexprofilen samman till en rak söm som delar bulten i två halvcirkelformar. 
Den nedre hylsan på bottenbultarna borras även i denna station vilket görs för att 
vattnet som skall trycka ut bulten ska kunna sprutas in.  
 
I rundsvetsen rullas bultarna fram från ett uppläggningsbord. De rullas fram till 
rundsvetsen av en operatör varefter två chuckar förs in på varsin sida om bulten 
och låser den. Chuckarna bringar därefter bulten i rotation samtidigt som en 
stillastående svets svetsar fast den yttre delen av swellexprofilen i hylsan. 
Svetsen går runt 360 grader i bulten och övervakas kontinuerligt av operatören. 
Bultarna rullas därefter ned i ett hämtningsfack. 
 
Vid läppsvetsbordet svetsas den söm som skapades i läppressningen ihop 
manuellt. 
 
Vid kopplingssvetsbordet låses bulten och en koppling fast i en chuck av en 
operatör varefter de svetsas samman manuellt av operatören. 
 
Rostskydd 
 
Denna station används om buntarna skall transporteras långa sträckor under 
tuffa förhållanden exempelvis vid sjötransporter till andra kontinenter. Stationen 
utgörs av en låda med rostskyddsmedel där buntarna doppas i med traversen av 
endera swellexlinjens traversförare eller swellexutlastningens. Efter det att 
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buntarna doppats i lösningen placeras de på ett avrinningsbord i anslutning till 
lådan där överskottet av rostskyddsmedel får rinna av dem. Efter det att de har 
runnit av hämtas de av swellexutlastningens traversförare till lagret. 
 
Utlastningen  
 
Denna del av linjen består huvudsakligen av ett lager och en travers. Traversen 
hämtar buntarna där swellexlinjens travers har lämnat dem och flyttar dem till 
lagerfacken i swellexutlastningen. När en order kommer flyttas buntarna från 
lagret till kajen eller till en container och lastas sedan in i lastbilen när denna 
kommer. Utlastningsoperatörerna hanterar även en del administrativa uppgifter 
som avrapportering.  
 
Transportutrustning 
 
Swellexavdelningens transporter sköts huvudsakligen av två traverser. Den som 
servar maskinerna är bemannad under treskift och den andra som hanterar 
swellexutlastningen under tvåskift. Hämtning av hylsor från reika- och 
briokapen sker med truck vilken även kör hylsor och svetstråd till maskinerna. 

5.6.2 Material och produktionsflöden 
 
Swellexprofilerna formas i linje 2 där de bearbetas som rundrör frånsett att de 
formas med en annan vals i svetssträcka 2. De varmkörda profilerna riktas i 
rörbehandlingslinje D varefter de mellanlagras innan de förs över till 
swellexlinjen där de kapas i mer noggrant angivna längder i mairkapen. 
Kallkörda profiler riktas inte men mellanlagras och kapas i mairkapen. 
 
Efter kapningen transporteras profilerna till ett mellanlager för kapat material 
eller om det är frågan om rundrör, vilket emellanåt kapas för de andra linjernas 
räkning, till de vagnar som används för att transportera knippor mellan 
avdelningarna. Från mellanlagret transporteras swellexknipporna till sina 
respektive maskiner som i tre av fyra fall är fleroperationsmaskiner där all 
bearbetning inklusive buntning sker. Traversen hämtar därefter buntarna tre åt 
gången och transporterar dem till swellexutlastningen eller 
rostskyddsbehandling vid utlastningen. Undantaget är de knippen som skall 
bearbetas i swellex C stationen vilka har ett annorlunda produktionsflöde, se 
bilaga 2. Frånsett att profilerna formas i linje 2 sker inga extra förflyttningar 
mellan avdelningarna för swellexbultarna och det sker ingen gängning, 
galvanisering eller målning av dem. 
 
Swellexavdelningen hanterar sin egen utlastning med anledning av att 
avdelningens produkter utgör ett eget affärsområde. Swellexutlastningen hämtar 
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tre buntar åt gången där swellextraversen har lämnat dem och flyttar dem med 
travers till lagerplatser bredvid kajen. Varannan transport om tre buntar sker via 
en vagn där buntarna vänds 180 grader. Detta beror på att swellexbultarna och 
därmed även buntarna är tjockare i ena ändan än den andra eftersom de har olika 
hylsor där. Detta medför att ett lager där alla buntar läggs åt samma håll skulle 
få formen av en solfjäder. Buntarna hämtas från lagret och lagras på kajen innan 
den externa transportören kommer. Vid dennes ankomst lastas buntarna på 
lastbilen eller läggs i kontainrar vilka lyfts ombord på lastbilen. 
Swellexutlastningen hanterar inga transporter med järnvägsvagnar.  
 
Swellexavdelningens travers som servar maskinerna är den som går 
långsammast i fabriken med en uppmätt genomsnittshastighet på 0,93 meter per 
sekund. Vid högre produktionstakter kan den därför ha svårt att serva alla 
maskiner varvid väntetider kan uppstå i maskinerna. Under 2003 verkar inte 
detta ha varit något problem men enligt produktionsledarna har det uppstått 
tidigare. Om orderingången till swellex skulle öka kan det därför återigen bli ett 
problem med att traversen blir en flaskhals under högsäsongen.  

5.7 Utlastningen 
 
Utlastningen är en separat avdelning som hanterar lagerhållning av färdiga rör 
på kajerna för uttransport samt även lastning av rör i externa transportörer. 
Avdelningen är placerad i slutet av produktionslinjerna och hanterar utlastning 
av rundrör från linje 1 och linje 2. Alla frakttjänster köps in utifrån vilket medför 
att Ruukki Production Virsbo inte har någon egen extern transportutrustning. Av 
de externa transporterna sker grovt räknat 90 % med lastbil och 10 % med 
järnväg. Det tar utlastningspersonalen ungefär 30 minuter att lasta en lastbil och 
något mer för en järnvägsvagn eftersom lasten skall säkras något annorlunda. 
Utlastningen försöker, och brukar även lyckas med, att lägga rören i omvänd 
ordning mot hur de skall ligga i lastbilarna det vill säga att det som skall lastas i 
först ligger överst i lagertravarna. Detta leder till att de får väldigt få 
förflyttningar av buntar för att komma åt andra buntar. 
 
Järnvägsvagnar dras ut med det egna loket till bangården vilket mestadels (ca 95 
%) sköts av slittinglinjens lokförare även om två anställda i 
utlastningspersonalen också kan köra loket. 

5.7.1 Maskinparken 
 
Maskinparken består av tre traverser samt en truck. Två av traverserna befinner 
sig i utlastningens del av linje 1 i var sitt färdigställningsskepp och den tredje i 
utlastningens del av linje 2s färdigställningsskepp. Utlastningen har sex 
anställda som hanterar transporter. Dessa utgörs av två traversförare under två 
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skift, en truckförare som servar hela fabriken samt en samordnare som planerar 
lastningen och även hjälper till med lastningsarbetet. 

5.7.2 Material och produktionsflöde 
 
När en lastbils- eller järnvägstransport skall ske till kunderna hämtar 
utlastningen rörbuntarna från de platser där traversoperatörerna i linjerna har 
lagt dem samt från färdigvarulagren i de fall det är frågan om rör som 
produceras mot lager. Buntarna placeras i högar i omvänd ordning mot hur de 
skall lastas i lastbilen eller tågvagnarna så att det som skall ligga längst ned i 
lastbilen hamnar överst i högen. När lastbilen eller tågvagnen anländer lastas 
buntarna in och säkras. Om järnvägsvagnar används säkrar utlastningens 
personal buntarna och i de fall det är lastbilar är det tänkt att lastbilschauffören 
skall utföra detta. Lastning och säkring av en lastbil tar ungefär 1,5 – 2 timmar 
och järnvägsvagnarna en halvtimma längre. Järnvägsvagnarna brukar dock 
lastas under eftermiddagen dagen innan de skall i väg när de flesta lastbilarna 
har avgått. Traversen transporterar tre buntar åt gången om det är rör som 
understiger 42 mm i diameter och två buntar om det är större diametrar. 

5.8 Speciella transportvägar 
 
Dessa transportvägar redovisas eftersom de bryter av från det gängse mönstret i 
material och produktionsflödena. 

5.8.1 Klassningsrör 
 
Klassningsrör är benämningen på en kategori rundrör med större kvalitetskrav 
än de övriga rören. De finns i två sorter, internklassning och externklassning. 
Gemensamt för båda är hanteringen där rören först transporteras från 
mellanlagret till avsyningsbänken för att genomgå interna kvalitetskontroller 
varefter de läggs i ett mellanlager i väntan på klassningen. Vid klassningen lyfts 
knipporna återigen från mellanlagret till klassningsbänken där de kontrolleras 
noggrannare med motljus och mikrometer. De rör som godkänts går därefter till 
buntning. De internklassade rören, som mestadels används till bilproduktion, 
genomgår klassning av personal från Ruukki Production Virsbo medan de 
externklassade klassas av personal från ett certifieringsföretag som har till 
uppgift att godkänna produkter för en kunds räkning eller ett visst 
användningsområde enligt författningskrav och som en del av detta även 
kontrollerar de ingående detaljerna. 
 
Eftersom externklassningen klaras av så snabbt som möjligt medför detta att 
traversen inte hinner med att serva den normala produktionen i linje 2. En del av 
transporterna kan dock hanteras av utlastningens travers 
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Klassningsrör som tillverkas i linje 1 lastas ut i knippor i utlastningen port 1 och 
transporteras med järnvägsvagn till port 5 eller 6 i linje 2. Efter klassningen 
buntas de flesta rören i sexkantbuntningen i linje 2, dock måste klassningsrör 
som har en diameter överstigande 76,1 mm fraktas tillbaka till linje 1 eftersom 
de överstiger sexkantbuntningens dimensioner. Det händer även att linje 2 
skickar tillbaka klassningsrör till linje 1 för att de inte har kapacitet att bunta mer 
material. 

5.8.2 Omriktningsrör 
 
Detta är namnet på en kategori galvaniserade produkter som har högre krav på 
rakhet och ytjämnhet än de andra galvaniserade rören. Eftersom det inte finns 
någon utrustning som kan hantera detta efter galvaniseringen måste rören 
skickas tillbaka för omriktning i linje 1, vilket sker i rörbehandlingslinje A. 
Transporten dit hanteras genom att rören förs till utlastningen där de lastas på en 
järnvägsvagn som förs till linje 1’s svetssträcka port 8. Därifrån transporteras 
rören upp till rörbehandlingslinje A för omriktning med traversen. 

5.8.3 Skarvbar swellex 
 
De produkter som benämns som skarvbar swellex återfinns i tre varianter 
nämligen Conectible, Extendible och Hangers. Conectible och Extendible är 
swellexbultar som finns i tre sorter botten-, mitten- och toppbult vilka är 
avsedda att kopplas ihop med varandra. Hangers är avsedd för upphängningar 
och har samma produktionsväg som en toppbult hos Conectible och Extendible. 
Alla bultarna bearbetas i swellex C stationerna vilka i huvudsak är avsedda för 
produkter i utvecklingsstadiet samt sådana som inte kan tillverkas i de övriga 
maskinerna exempelvis på grund av att de är för långa. Produkterna genomgår 
en hel del moment som dessutom sker i tre olika delstationer vilket medför att 
knipporna transporteras fram och tillbaka. Produkterna är dessutom 
arbetsintensiva då de måste fixeras och svetsas för hand. Produktionsstrukturen 
kan ses i bilaga 2. 

5.8.4 Transporter av kasserat material 
 
Kassationer i svetssträcka 1 kastas ut i samma fack som kallkört material. 
Kassationer av varma rör i reducerverket sorteras ut till ett annat fack efter 
kapningen. Båda dessa fack hämtas med traversen, varvid reducerverket behöver 
stoppas av säkerhetsskäl vid hämtning av facket efter kapen. Traversen levererar 
sedan rören till en järnvägsvagn i port 8, se bilaga 1. 
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Kassationer i svetssträcka 2 kastas ned i sekundafacket efter kapen och 
transporteras därifrån med travers till en järnvägsvagn i port 7, se bilaga 1. 
 
Material som sorteras ut i rörbehandlingslinjerna lyfts tillbaka för omprovning 
om det är fler än 20 rör eller profiler. På grund av fabrikens uppbyggnad 
omprovas dock alla sekunda rör från linje 1 i rörbehandlingslinje A. I vissa fall 
blåses rören först ur med tryckluft utifall det var skrotrester i dem som gav 
utslag i induktionsprovningen. Om en oproportionerligt stor andel av materialet 
blir sekunda kan hela knippet eller produktionsordern provas om.  
 
Om fler än 20 rör i en produktionsorder klassas som sekunda efter 
omprovningen men uppfyller definitionen på ett rör kallas de teknisk kvalitet 
och säljs som detta. Om de är färre än 20 eller har större deformationer, 
exempelvis avsaknad av svets, skrotas de.  
 
Material som sorteras ut i buntningsstationerna definieras också som teknisk 
kvalitet eller skrot utifrån antal och felorsak. Det skrotade materialet från 
rörbehandlingslinjerna och buntningsstationerna transporteras ned till 
utlastningen, eventuellt med en manuell buntning längs vägen, och mellanlagras 
där. De placeras därefter på järnvägsvagnar som dras ut av slittinglinjens 
lokförare till bangården för vidare transport till en skrotkund. 
 
Mindre skrotflöden, exempelvis av hyvelspånor, körs ut till containrar av 
utlastningens truckförare. Restprodukter från galvaniseringen körs dock ut av 
truckföraren där. Containrarna töms sedan av slittinglinjens sextontonstruck i en 
lastbil för transport till kund. 

5.9 Sammanfattning 
 
Sammantaget finns det 134 olika flödesvägar i fabriken som produkterna rör sig 
längs. Av dessa så användes 98 stycken under 2003. 80/20 regeln kan sägas 
gälla något så när i och med att de 14 flödesvägar (samma i procent) med störst 
tonnageflöde stod för 80 % av tonnaget. Det bör dock noteras att de största fem 
procenten av flödesvägarna även stod för 50 % av det totala 
tonnagegenomflödet. För artikelförsäljningen gällde att de 101 artiklar av 507 
(20 %) som tillverkades i linje 1 hade 79,6 % av tonnaget och 75,3 % av vinsten. 
I linje 2 står de största 41 artiklarna av 206 (20 %) hade 82,2 % av tonnaget. 
Personalbehovet för interntransporterna under 2003 sammanfattas i tabell 2. 
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Tabell 2: Sammanställning av interna transporttjänster och tidsåtgång 
Slittinglinjen 
Tjänst Omfattning Transporttid (timmar) 
Lokförare 1 skift 1480 
Traversförare deltjänst   990 
Truckförare 16 ton 1 skift 1480 
Truckförare 6 ton 1 skift   960 
 
Linje 1 
Tjänst Omfattning Transporttid (timmar) 
Truckförare bandbyggnad deltjänst   420 
Traversförare svetsskepp deltjänst   280 
Traversförare färdigställningsskepp 1 3 skift 2240 
Traversförare färdigställningsskepp 2 2 skift 1240 
Truckförare galvaniseringen deltjänst   170 
Traversförare galvaniseringen 1 – 3 skift 2130 
 
Linje 2 
Tjänst Omfattning Transporttid (timmar) 
Truckförare bandbyggnad deltjänst   350 
Traversförare svetsskepp 3 skift 1620 
Traversförare färdigställningsskepp 2 skift 1010 
Operatör sexkantbuntning (travers) deltjänst   180 
 
Swellexlinjen 
Tjänst Omfattning Transporttid (timmar) 
Traversförare swellexlinjen  1370 
Traversförare swellexutlastningen 2 skift 1360 
 
Utlastningen 
Tjänst Omfattning Transporttid (timmar) 
Truckförare  1 skift  
Traversförare  2 x 2 skift  
Samordnare / traversförare   1 skift  
Travers port 1  1070 
Travers port 3  3520 
Travers port 5 & 6    930 
 
Det bör noteras att transporttiderna enbart är beräknade efter de artiklar som har 
producerats. Till dessa tider kommer transporter som är svåra att uppskatta 
frekvensen på exempelvis förflyttningar av knippen från en lagerposition till en 
annan när en lagertrave töms för att ge plats åt en kommande produktionsorder 
eller för att komma åt en knippa i botten. Dessa transporter uppstår oftast i linje 
2s färdigställningsskepp. Lokföraren i slittinglinjen brukar även underhålla 
spårväxlarna samt ploga undan snö. 
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Eftersom personalen roterar är det inte alltid samma operatör som hanterar 
transporterna vilket kan leda till ändringar i transporttiderna. De tjänster som 
inte roterar är truckförarna i slittinglinjen, galvaniseringen och utlastningen samt 
en av traversförarna i svetsskeppet i linje 2 och traversförarna i utlastningen och 
swellexutlastningen.  

5.9.1 Särskilda artiklar 
 
I beräkningsmodellen användes även transportkostnaden för att undersöka 
artiklarnas täckningsbidrag, vinst och vinstmarginaler. Eftersom antalet artiklar 
uppgick till 1824 stycken år 2003 redovisas inte samtliga. Urvalet begränsas 
därför till att redovisa de 20 ekonomiskt mest betydelsefulla artiklarna i de tre 
linjerna samt de 20 artiklar per linje som belastas med störst förluster totalt och 
procentuellt sett. Avsikten med detta är främst att peka ut de ekonomiskt mest 
betydelsefulla och problematiska artiklarna i produktionslinjerna och belysa 
storleken på dessa. Om vinstmarginalerna för de mest sålda artiklarna, eller de 
artiklar med störst vinstmarginal önskas, kontrolleras detta enklast i 
beräkningsmodellen. Procentsatsen för de procentuellt förlustbringande 
artiklarna innebär dessa artiklars negativa vinstmarginal. För information om hur 
beräkningarna har genomförts kan kapitel 2.2 studeras. De ekonomiskt mest 
betydelsefulla artiklarna i linje 1 under 2003 kan ses i tabell 3. 
 
Tabell 3: Ekonomiskt mest betydelsefulla artiklar i linje 1 

De ekonomiskt mest betydelsefulla artiklarna i linje 1 (2003)
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I linje 1 gick totalt 86 artiklar (17 % av artikelmängden) med förlust totalt sett. 
Den sammanlagda förlusten uppgick till 4585 000 kronor vilket motsvarar att de 
även tog bort 17 % av vinsten i linjen. Det bör dock noteras att intäkter från 
försäljning av sekunda varor och skrot saknas i denna sammanställning. Om 
sekunda försäljningen tas med kommer förlusten för artikel nummer 608004 att 
minska till 521 000 kronor och förlusterna för artikel 738004 att vändas till en 
vinst på 515 000 kronor. Dessa svängningar skall dock inte ses som 
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representativa för alla produkter då produktionen av dessa artiklar drabbades av 
en stor andel sekunda rör. Eftersom försäljningen av sekunda varor inte finns 
med i beräkningsmodellen och det vid olika tillfällen förs diskussioner internt på 
företaget om hur denna försäljning skall redovisas omnämns detta endast som 
något som bör has i åtanke när tabellerna studeras. De artiklar som gav störst 
förlust redovisas i tabell 4. 
 
Tabell 4: Mest förlustbringande artiklar i linje 1 

Förlustbringande artiklar i linje 1 (2003)
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Förlustaxeln har beskurits för att tabellen skall bli mer överskådlig. Förlusterna 
för de två artiklarna som är beskurna är 2454 000 och 726 000 kronor utan 
intäkter från sekunda varor. Samma artiklar omnämns ovan med korrigeringar 
för sekundaförsäljning. Artiklarna med sämst vinstmarginal i linje 1 under 2003 
redovisas i tabell 5. 
 
Tabell 5: Artiklar med störst negativ vinstmarginal i linje 1 

De procentuellt största förlustgivarna i linje 1 (2003)
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Förlusterna är angivna i tusental kronor och de beskurna förlusterna ligger på 90 
000, 217 000, 157 000 och 2454 000 kronor utan sekundaförsäljning. 
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De i linje 2 mest ekonomiskt betydelsefulla artiklarna framgår i tabell 6. 
 
Tabell 6: Ekonomiskt mest betydelsefulla artiklar i linje 2 

De ekonomiskt mest betydelsefulla artiklarna i linje 2 (2003)
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Den första posten har beskurits för framhäva de andra, vinsten för denna var 
1134 000 kronor efter extern legokapning. Till dessa värden tillkommer även 
intäkterna från försäljning av sekunda artiklar. 
 
I linje 2 gick totalt 89 artiklar (43 % av produktionen) med förlust. Den 
sammanlagda förlusten uppgick till 2061 000 kronor vilket motsvarar 42 % av 
vinsten. De artiklar med störst förluster redovisas nedan i tabell 7. 
 
Tabell 7: Mest förlustbringande artiklar i linje 2 

Förlustbringande artiklar i linje 2 (2003)
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Det bör även här noteras att artiklarnas intäkter från sekunda varor och skrot inte 
är medtaget i tabellen.  
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De artiklar med sämst vinstmarginal i linje 2 under 2003 visas i tabell 8. 
 
Tabell 8: Artiklar med störst negativ vinstmarginal i linje 2 

De procentuellt största förlustgivarna i linje 2 (2003)
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Förlusterna är angivna i tusental kronor och den beskurna procentsatsen uppgår 
till 69 % och de beskurna förlusterna till 296 000 kronor och 129 000 kronor. I 
tabell 9 framgår de ekonomiskt mest betydelsefulla artiklarna i swellexlinjen 
under 2003, med skarvbar swellex borträknade. 
 
Tabell 9: Ekonomiskt mest betydelsefulla artiklar i swellexlinjen 

De ekonomiskt mest betydelsefulla artiklarna i swellexlinjen 
(2003)

0
500

1000
1500
2000
2500

94
01

75
23

94
01

75
11

94
01

75
06

94
01

70
23

94
01

60
10

94
01

70
75

94
01

71
25

94
01

75
05

94
01

75
10

94
01

75
04

94
01

50
85

94
01

75
08

25
56

55
03

94
01

70
85

94
01

73
60

94
01

71
69

25
56

55
01

94
01

75
13

33
53

68
06

0

Artiklar

V
in

st
 (K

 k
ro

no
r)

Vinst

 
 
Anledningen till att de skarvbara swellexartiklarna räknas bort är att kostnaderna 
för dessa för närvarande räknas om av ekonomiavdelningen eftersom de belagts 
med för höga kostnader i de interna kalkylerna. 
 
Eftersom huvuddelen av de artiklar som räknats fram som förlustbringande 
utgörs av skarvbar swellex bortses därför från de tabeller som redovisar 
förlustbringande artiklar i swellexlinjen. 
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6 Analys/slutsatser 
 
Denna del av rapporten redovisar analysen som genomförts på Ruukki 
Production Virsbos interna transporter. Analysen har främst genomförts på 
resultatet i beräkningsmodellen. Även andra aspekter än transporterna har dock 
använts till denna del, exempelvis bearbetningstid. 
 
För att inte kostnaden för layouten skall bli orimligt hög har inte teorin använts 
rakt av. Anledningen till detta är att både Meyers (1993) och Muther (1973) 
främst beskriver hur en layout skapas från grunden vilket inte är fallet med 
Ruukki Production Virsbo där fabrikslokalen redan är byggd och inredd sedan 
länge. Istället har byggnadens planlösning använts som en begränsning liksom 
även de delar av den existerande layouten som fungerar tillfredsställande. 
Naturligtvis finns det även förbättringsmöjligheter hos de delar som lämnats 
orörda men rapporten har i första hand fokuserat på de delar som är mest 
kostnadseffektiva att förändra. Inga förbättringsmöjligheter av transportvägarna 
eller layouten har påträffats i slittinglinjen eller utlastningen varför dessa 
utlämnas i analysen. 

6.1 Linje 1 
 
Linje 1 inleds med en linjeproduktion där transporterna främst sker via 
transportbanor. Detta är ett lämpligt upplägg eftersom produktstrukturerna är 
likartade fram till dessa punkter. Maskinerna i början av produktionslinjerna 
skall även tillhandahålla materiel till en större mängd efterföljande maskiner. 
Det är då en fördel med linjeproduktion i denna del eftersom denna 
kännetecknas av kort genomloppstid och liten kapitalbindning enligt Segerstedt 
(1999). Det faktum att linjetillverkning är mindre flexibelt har ingen större 
betydelse eftersom denna del av produktionslinjerna endast tillverkar grunden 
till rören och det inte är särskilt troligt att produktionen kommer att läggas om 
från rör till något annat 
 
Efter rörbehandlingslinjerna A och B grenar flödet ut sig kraftigt, produkter kan 
även transporteras fram och tillbaka mellan olika maskiner. Detta gör 
traverslösningen lämplig i färdigställningsdelen av linje 1 på grund av dessas 
stora flexibilitet.  
 
De enda olämpliga transportvägar som påträffats i linje 1 är transporterna av 
omriktningsrör samt klassningsrör. De förra är galvaniserade rör som på grund 
av kundkraven behöver vara extra raka vilket medför att de transporteras tillbaka 
till svetsskeppet i linje 1 med järnvägsvagn för att riktas om. De senare är rör 
som transporteras till linje 2 för att genomgå en extra, hårdare kvalitetskontroll. 
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Transporterna av klassningsrör skulle kunna åtgärdas med att en provstation i 
linje 1 byggs om till klassningsbänk. Det finns ett förslag om detta inlämnat från 
kvalitetsavdelningen där de uppskattar kostnaden för ombyggnationen till 250 
000 kronor, dock finns inga uppgifter på hur mycket detta skulle spara in. 
Transporterna av omriktningsrör är svårare att åtgärda eftersom detta endera kan 
lösas med flera mindre transporter eller en ombyggnation. Att lösa problemet 
genom att transportera knipporna från galvaniseringen till rörbehandlingslinje A 
genom linje 2 blir av allt att döma en dyrare lösning än dagslägets även om 
väntetiderna minskar. En ombyggnation av rörbehandlingslinje B för att 
knipporna skall kunna transporteras mellan fabriksskeppen i linje 1 kommer för 
sin del  temporärt få alltför stor negativ inverkan på produktionskapaciteten. 
 
Den enda placering som verkar olämplig är mairbuntens i färdigställningsskepp 
2, se bilaga 1. Denna fick 1400 transporter från galvaniseringen och 5800 från 
överföringsvagnen. Eftersom huvuddelen av transporterna till denna 
buntningsstation kom från färdigställningsskepp 1 men lämnas till utlastningen i 
skepp 2 vore det lämpligare om mairbunten kunde hanteras som 
gängningsmaskinen. Det vill säga att den kan lastas i skepp 1 men lämnar sitt 
material till skepp 2. Den besparing som detta skulle medföra kan ses i tabell 10 
där de nuvarande transportkostnaderna ställs mot transportkostnaderna vid 
ilastning i färdigställningsskepp 1. Totalt sett har dock inte transportflödena i 
linje 1 ansetts problematiska nog för att genomföra några större 
layoutförändringar.  
 
Tabell 10: Transporter vid lastning av mairbunten från olika fabriksskepp 
Avgång Ankomst Antal trsp Avstånd (m) Trsp tid (h) Personalkost. (kr)
mellanlager vagn 1 läge 1 5813 6 127,9 61841
vagn 1 läge 1 vagn 1 läge 2 5813 15 150,3 72648
vagn 1 läge 2 mair buntstation 5813 27 237,4 186712
        
mellanlager mair buntstation 5813 33 200,0 96664
    Skillnad ca. 225000

6.2 Linje 2 
 
När alla transporterna i linje 2 analyserades framgick att det största flödet i linje 
2 var swellexprofiler som gick från svetssträcka 2 via rullhärdugnen till 
rörbehandlingslinje D. Det näst största flödet var kallkörda rundrör som 
transporterades från svetssträcka 2 till rörbehandlingslinje C. Från 
rörbehandlingslinjerna transporteras materialet huvudsakligen till swellexlinjen 
eller buntstationen i linje 2 vilken är placerad närmast utlastningen. Till saken 
hör att rörbehandlingslinje C som bearbetar flertalet av rören som buntas i linje 
2 befinner sig så långt bort från både svetssträcka 2 och buntstationen som det 
går att placera den. Detsamma förhållandet gäller för rörbehandlingslinje D 
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vilken befinner sig bredvid buntstationen men så långt bort från rälsvagnen som 
för över swellexprofilerna till swellexlinjen som det är praktiskt möjligt att 
placera den. Majoriteten av produkterna som passerar genom rullhärdugnen är 
dessutom swellexprofiler vilka läggs på avsvalning bakom rörbehandlingslinje C 
och därmed så långt borta från rörbehandlingslinje D som det går att placera 
dem. Rundrören och swellexprofilerna mellanlagras dessutom relativt långa 
tidsrymder vid minst två tillfällen. Till skillnad från de andra linjerna har dock 
linje 2 väldigt få maskiner och på grundval av detta borde produktionsflödet 
relativt enkelt kunna förbättras. Flödena i svetsskeppet i linje 2 kan grovt 
sammanfattas i tabell 11 och visas även schematiskt i figur10. 
 
Tabell 11: Transporter i svetsskepp 2 
Varifrån Vart Förflyttningar / år Tonnage / år 
Svetssträcka 2 Rörbehandlingslinje C 2050 6800 
Svetssträcka 2 Rörbehandlingslinje D 175 540 
Rullhärdugn Rörbehandlingslinje C 1400 5100 
Rullhärdugn Rörbehandlingslinje D 2450 8000 
 

 
Figur 10: Schematisk bild över flödena i linje 2 
 
Genomflödet i de olika delstationerna anges i MPS systemet till de värden som 
ges tabell 12. 
 
Tabell 12: Genomflöde i maskinerna i linje 2 
Delstation Genomflöde (ton/timme) 
Svetssträcka 2 6,0 
Rullhärdugn 3,2 
Rörbehandlingslinje C 4,5 
Rörbehandlingslinje D 2,2 
Sexkantbuntning 4,4 
 
Det bör påtalas att dessa värden är medelvärden, exempelvis kan svetssträckan 
komma upp i ett genomflöde på 12 – 13 ton per timme om det är frågan om rör 
av grövre dimensioner. 

Rörbeh. D
Rörbeh. C

Rullhärdugn Svets 2

Swellexprofiler
Rundrör

Sexkantbunt
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Vid diskussioner med kvalitetsavdelningen och undersökning av en rapport från 
tillverkaren av svetsmaskinen i linje 2 (Scott) framgår att det bör vara möjligt att 
gradvis höja genomflödet i svetssträcka 2 genom bättre processtyrning. Inverkan 
från detta kan något förenklat uttryckas som att de rörliga och fasta kostnaderna 
täcks av den produktion som sker i dagsläget vilket leder till att all ökad 
produktion som sker med hjälp av den ordinarie bemanningen kan läggas till 
vinsten. Förenklingen består i att vissa ändringar av prisnivåerna kan ske och 
materialkostnaderna kommer att följa produktionsökningen. För att kunna höja 
svetshastigheten och samtidigt bibehålla andra krav på processen krävs dock att 
även andra faktorer än hastigheten undersöks samt samspelet mellan dessa 
faktorer. Av denna anledning bör en vidare undersökning genomföras av 
svetssträcka 2 med avseende på svetshastigheten, produktionsteknologin som 
används och dessas effekter på kvalitetskraven. 
 
Ett problem som dock skulle kunna uppkomma vid en höjning av 
svetshastigheten är att traversen i svetsskeppet skulle kunna bli en trång sektor 
eftersom den möjligen inte skulle hinna transportera bort allt materiel. I 
dagsläget hinner traversen hålla jämn takt med produktionen även om det sker 
med små marginaler vid produktion av grövre rundrör. Anledningen till detta är 
att traversen har sina främsta begränsningar ifråga om lyfttonnage och volym 
medan svetssträckan har längd per tidsenhet som sin begränsande faktor. Detta 
medför att grövre eller kortare rör måste transporteras oftare än andra.  
 
Traversföraren i svetsskeppet blåser även ut kapspånor från rören under 
förflyttningen mellan svetssträckan och lagerfacken vilket beräknas ha tagit 580 
timmar under år 2003 (beräkningsmodellen). Om detta moment hanteras 
automatiskt skulle således en betydande tidsbesparing åstadkommas vilket 
skulle kunna användas för annan produktion eller som en buffert om 
svetshastigheten skulle ökas.  
 
Vid diskussioner med produktionsledaren och operatörerna vid svetssträckan 
framkom även att de kan svetsa rören tillräckligt raka i svetsmaskinen så att de 
inte skulle behöva passera riktarna i rörbehandlingslinjerna. Anledningen till att 
de inte gör detta är att alla rundrör ändå passerar genom rörbehandlingslinjerna 
och de då är enklare att rikta om de är något krokiga. Dessutom kan det nämnas 
att kall swellex som kommer från samma svetsmaskin inte riktas men ändå 
uppfyller kraven i fråga om rakhet. Anledningen till att riktarna behövs är att det 
varmkörda materialet böjer sig under uppvärmningen i rullhärdugnen och 
avsvalningen. 
 
Meyers (1993) hävdar att det finns två grundläggande sätt att undvika hopp i 
produktionen och tillbakaflöden. Dessa är att antingen ändra produktstrukturen 
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så att denna stämmer bättre överens med maskinplaceringen eller ändra layouten 
så att denna stämmer bättre överens med produktionen. I det här fallet är endast 
det sistnämnda genomförbart varför maskinplaceringen undersöks. Sett från hur 
majoriteten av transporterna går vore det lämpligare att byta plats på 
rörbehandlingslinje C och D, se tabell 11, figur 10 och bilaga 5. Ett alternativ 
som dock vore ännu mer fördelaktigt vore om flödena kunde ändras så att de 
kallkörda rundrören och profilerna kunde gå direkt från svetssträckan till 
mellanlagret i färdigställningsskeppet och de varmkörda bearbetas i 
rörbehandlingslinje C. Även om de kallkörda rundrören inte behöver riktas 
behövs ändå gradning ske av dem liksom även urblåsning av den avhyvlade 
svetsvulsten. Swellexprofilerna behöver dock inte denna bearbetning eftersom 
den invändiga svetsvulsten behålls i dessa och profiländorna med gradflisor 
kapas bort i mairkapen i swellex. 
 
Det bör dock nämnas att rörbehandlingslinje C är sämre än D på att rikta 
swellexprofiler. Riktning skulle dock enbart behövas för varmt material varför 
båda riktverken skulle kunna placeras i rörbehandlingslinje C. 
 
I detta fall skulle rörbehandlingslinje D vara lämpligast för att transportera över 
materialet mellan fabriksskeppen och skulle mestadels få formen av en 
transportlinje där den enda bearbetningen som krävs är gradning av ändarna på 
rundrören.  
 
Vidare finns det ingen egentlig anledning till varför inte materialet kan lagras 
som buntar istället för knippor. Detta medför att införseln från 
rörbehandlingslinje D skulle kunna kopplas samman med en buntningsstation 
för att ytterligare minska antalet transporter. Det största hindret för detta är att 
svetslinje 2 i dagsläget har ett genomflöde på grovt räknat sex till sju ton per 
timme medan den nuvarande buntningsstationen i linje 2 kan hantera 4,4 ton / 
timme. Med förändringen i rörbehandlingslinje D avses bearbetningen av de 
kallkörda rundrören kunna ske med samma hastighet som de kommer ut ur 
svetssträckan, vilket med buntningsstationen inbyggd i flödet, skulle innebära att 
linjen avslutas med en flaskhals. Detta skulle kunna lösas genom byte av den 
nuvarande sexkantbuntstationen till en buntningsstation av samma typ som den i 
linje 1. Den buntmaskin i linje 1 som avses är mairbuntstationen där rören 
liksom i sexkantbuntningen även kan avsynas innan buntningen. Genomflödet är 
i denna buntningsstation 9,3 ton / timme vilket är tillräckligt både för det 
nuvarande genomflödet i svetssträcka 2 och även möjliggör för en framtida 
höjning av svetshastigheten. Detta är något som även bör finnas i åtanke när 
transportsträckorna i rörbehandlingslinje D införskaffas för att inte dennas 
genomflödeshastighet skall bli en begränsande faktor i framtiden. 
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Besparingen som kan uppnås med en ny snabbare buntningsstation är dock inte 
stor nog för att i dagsläget ursäkta en investering i en sådan. Den nuvarande 
buntningsstationen från Rautaruukki var under år 2003 bemannad 1998 timmar 
och hade ett genomflöde om 4,35 ton / timme. Lönekostnaden uppgick till 223 
kronor per timme. Mairbunten i linje 1 har ett genomflöde på 9,26 ton / timme. 
Detta skulle med 2003 års produktion ge en sänkning av buntningstiden med: 
 

timmar
timmeton

timmetontimmar 939
/26,9

/35,41998
=

×  

  
Vilket ger en besparing om 939timmar x 223 kronor/timme = 209 000 kronor 
 
Besparingen i transportkostnad för att mata in kallkörda rör direkt i 
buntningsmaskinen blir 189 000 kronor (bilaga 6). Kostnaden för en buntstation 
likvärdig med mairbunten i linje 1 men med kapacitet att hantera 12 meters rör 
och automatisk inmatning från rörbehandlingslinje D och traversleveranser av 
rör från rörbehandlingslinje C uppskattas till 6500 000 kronor. Denna 
uppskattning grundar sig på en tidigare förfrågan av den tekniska avdelningen 
hos leverantören för en buntningsmaskin av denna typ fast utan automatisk 
inmatning.  
 
Om den nuvarande sexkantbuntningen från Rautaruukki behålls kommer 
skillnaden i bearbetningstid mellan denna och rörbehandlingslinje D göra det 
ofördelaktigt att sammankoppla maskinerna eftersom hastigheten i svetssträckan 
då måste sänkas vid produktion av kallkört material. Lösningen i sådana fall är 
att skicka samtliga kallkörda rör och profiler till facken i 
färdigställningsskeppet. Eftersom priset för en ny buntningsbänk så pass 
markant överstiger förtjänsten är det i dagsläget inte hållbart att genomföra 
denna investering av rationaliseringsskäl. Anledningen till att 
sammankopplingen mellan rörbehandlingslinje D och buntningsstationen ändå 
nämns är att ge ett förslag inför framtiden om buntningsstationen en dag skulle 
behöva bytas ut. 
 
För att reducera antalet transporter och även transporttiden i svetsskeppet bör 
urblåsningen integreras i svetsmaskinen eller kunna hanteras maskinellt i 
samband med att rören kommer ut från denna. Ett problem med detta är att den 
avhyvlade svetsvulsten består av långa trådar på upp till tolv meter vilka måste 
dras ut manuellt. Ett sätt att lösa detta vore att svetsvulsten kapas i mindre bitar 
vid den invändiga hyvlingen vilka är lättare att blåsa ut. Eftersom vissa av rören 
måste vara helt jämna invändigt skulle det behövas en hyvel som klarar av att 
bryta av spånorna utan att skapa alltför stora ojämnheter inne i rören. En sådan 
hyvel har nyligen inköpts på prov av företaget under examensarbetets gång. 
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Urblåsningsstationen kommer att kräva en del lokalyta för uppfång varför denna 
station bör placeras längs en transportsträcka i anslutning till rörbehandlingslinje 
D eller svetssträcka 2. Eftersom urblåsningen tar en avsevärd tid i anspråk för 
traversföraren vore det dessutom lämpligt om även de rör som skall bli 
varmkörda kunde passera denna station. Vidare är de kallkörda rören tänkta att 
gå från svetssträcka 2 direkt till rörbehandlingslinje D. Av denna anledning vore 
det fördelaktigt om svetssträcka 2 kunde sammankopplas med 
rörbehandlingslinje D och ha urblåsningen som ett steg i transporten och facken 
för material som skall bli varmkört placerade efter urblåsningen. 

6.3 Swellexlinjen 
 
Swellexlinjens travers är den som går långsammast i fabriken med en uppmätt 
hastighet om 0,93 meter per sekund i horisontella förflyttningar. Detta medför 
att traversen inte alltid hinner med att serva maskinerna vilket kan leda till 
väntetider i dessa. Under 2003 var inte detta något problem även om det har 
inträffat tidigare och det är troligt att problemet skulle uppstå igen vid en 
höjning av produktionen.  
 
En fördel med swellexlinjens transporter är dock att tillbakaflöden och 
transporter mellan olika maskiner är mycket ovanliga med undantag för skarvbar 
swellex. Detta beror på att maskinparken huvudsakligen består av ett antal 
linjemaskiner. Med detta menas att maskinerna är fleroperationsmaskiner där all 
bearbetning inklusive buntning sker i samma maskin, vilket kan liknas vid en 
mindre produktionslinje. Transportflödena är även likartade mellan maskinerna 
och flödesvägarna till linjemaskinerna sammanfattas i tabell 13. 
 

   Tabell 13: Allmän beskrivning av transporter i swellexlinjen 
Varifrån Vart 
Överföringsvagn Swellex mairkap 
Swellex mairkap Urblåsning 
Urblåsning Mellanlager 
Mellanlager Swellexlinje 
Swellexlinje Swellexutlastning 

 
Japanlinjen och swellex B är byggda så att swellexprofilerna förs in från samma 
sida som de färdiga swellexbultarna förs ut på. Swellex C kan byggas så att den 
överensstämmer med detta. Robot 90 är en långsmal maskin som lastas in i ena 
änden och ut genom den andra. Mairkapen som kapar swellexprofiler i dess 
angivna längder och Reikakapen som används för att kapa hylsor till 
swellexbultarna lastas också in i en ände och ut från den andra. Eftersom 
kaparnas material kommer från linje 2 kan de även byggas så att deras 
inmatningsfack lastas från denna linje. Detta sker i dagsläget för reikakapen 
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vilken lastas med rundrör i linje 2 och levererar ut kapade rör samt hylsor till 
swellexbultarna i swellexlinjen.  
 
Swellexavdelningens maskiner är även lättare än flertalet maskiner i de andra 
produktionslinjerna och har inget behov av fundament under sig vilket är en 
fördel om de skall flyttas om. Eftersom transporterna sker på samma sätt och 
inte behöver gå mellan olika maskiner är swellexavdelningens transporter 
lämpliga att utföra automatiskt för att sänka transportkostnaden. 
 
Att ändra om avdelningens transporter till att hanteras automatiskt kommer dock 
att kräva att layouten ändras. För att undersöka hur maskinerna bäst bör placeras 
har systematic layout planning (SLP) teorin av Muther och Meyers använts, se 
teori 3.1. Enligt denna bör den huvudsakliga utgångspunkten för 
layoutplaneringen genomföras efter materialtransporterna för den typ av industri 
Ruukki Production Virsbo tillhör. 
 
SLPn inleds med en studie av transportflödena vilket för swellexavdelningens 
del kan återfinnas i bilaga 8. Eftersom all bearbetning av bultarna vanligtvis sker 
i samma maskin finns inget behov av att kartlägga processerna inom maskinerna 
för andra än de skarvbara i swellex C. För linjen som helhet fokuseras 
undersökningen på materialflödet mellan maskinerna. Transportflödena för år 
2003 kan med hjälp av beräkningsmodellen och data ur MPS systemet 
sammanfattas till värdena i tabell 14. 
 
Tabell 14: Transportflöden i swellexlinjen 
Maskin Antal trsp in Antal trsp ut Planerat tonnage Verkligt tonnage 
Mairkap swellex 2600 / 2900 4700 / 5300 8480 / 9760 9031/10038 
Swellex B 2700 2700 4760 4410 
Japanlinjen 1410 1430 2750 3335 
Swellex C   480   830   520   980 
Robot 90   225   210   460 1165 
Reikakapen   950   230   270   334 
 
De dubbla siffrorna för mairkapen betecknar ordinarie swellexkapning / total 
kapning. 
 
Det planerade tonnaget avser det tonnage som skulle ha bearbetats i maskinerna 
om artiklarna tillverkats i de maskiner som det är tänkt att de ska bearbetas i. 
Anledningen till att det verkliga tonnaget skiljer sig från det planerade är att 
vissa swellexbultar kan tillverkas i andra maskiner än de planerats för. Detta 
inträffar exempelvis om det är för hög beläggning i de ordinarie maskinerna. 
Antalet transporter baseras på det planerade tonnaget. Om verkligt 
transportflöde önskas får antalet transporter multipliceras med kvoten mellan 
verkligt tonnage och planerat. 
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Förutom material och produktionsflödet sker det även en del transporter av 
material som avsatts för förstörande provning. Uppgifter på andelen 
kvalitetsprover som tas från de olika maskinerna finns i arbetsinstruktionerna i 
det interna datamaterialet. Om dessa andelar multipliceras med det planerade 
genomflödet erhålls antalet transporter av kvalitetsprover vilket för den 
planerade produktionen uppgår till värdena i tabell 15. 
 

       Tabell 15: Provfrekvens och antal transporter i swellexlinjen 
Maskin Provfrekvens Antal prover / år 
Swellex B 1 / 200 4050 
Japanlinjen 1 / 200 1070 
Robot 90 1 / 200   240 
Swellex C  1 / 25 1590 

        
Dessa uppgifter används därefter för att finna en lämplig placering av 
provningsstationen. Metoden fortsätter med sambandskartläggning, se bilaga 9, 
och placeringsviktning, se bilaga 10. Efter detta behöver areabehovet samt 
funktionskraven hos maskinerna studeras för att utforma service och 
byggnadstekniska krav för layouten. I detta fall har dessa uppgifter reducerats 
till maskinernas behov av längd och bredd, se tabell 16. Anledningen till detta är 
att eftersom maskinerna tillverkar liknande artiklar och produktionsorder kan 
flyttas mellan dem skulle ett uppräknande av deras funktionskrav få formen av 
ett konstant upprepande. Här är det därför tillräckligt att nämna att alla maskiner 
har ett behov av elförsörjning med tillhörande elskåp, ventilation av svetsgaser, 
tillförsel av svetstråd och hylsor samt deras utrymmesbehov i längd och bredd. 
Den post som redovisas som robot 90 alternativ anger en ombyggd robot 90 
enligt 7.3.4 och tänkt traverslinje avser den automatiska traversen i 7.3.6.  
 

               Tabell 16: Areabehov för maskinerna i swellexlinjen 
Maskin Längd (m) Bredd (m) 
Kap mair 12,0  8,5 
Kap reika 12,5 12,5 
Kap brio 12,5  3,0 
Swellex B 16,5  6,0 
Japanlinjen 18,5  9,0 
Robot 90  9,0 15,0 
Robot 90 alternativ 15,0 10,0 
Swellex C 12,0  6,0 
Lager 15,0 10,0 
Kontor 15,0  3,5 
Rast   4,0  3,5 
Utlastningsupplägg 10,0  5,0 
Rostskydd 16,0  3,5 
Tänkt Traverslinje 108,0  5,0 
Provning 12,0  4,5 
Tryckprov  8,5  1,0 
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Längden på fabriksskeppet är 200 meter. Av dessa finns 38,5 meter mellan ena 
väggen och överföringsvagnen från linje 2 och 118 meter mellan 
överföringsvagnen och utlastningskajen. Dessa ytor kan dock inte användas helt 
eftersom ventilationssystemet tar upp en viss del av den första ytan och det 
krävs en truckväg mellan produktionslinjen och utlastningskajen. Dessa 
uppgifter används för att placera in maskinerna i en karta av layouten, i detta fall 
kan kartan återfinnas som figur 17 i kapitel 7.3.1. 

6.4 Swellex C 
 
Den enda station i swellexlinjen där även de ingående momenten behövde 
undersökas är swellex C. Denna linje består av tre delstationer som främst är 
avsedda för produkter i ett utvecklingsskede. Delstationerna används dock 
numera främst för produktion av skarvbar swellex. Förutom att denna maskins 
bearbetningsmoment behöver undersökas för att den skall kunna inordnas i en 
automatisk transporthantering skulle en undersökning vara lämplig för att få ned 
kostnaderna för produktionen i denna. 
 
Vid sammanställningen av produkternas lönsamhet upptäcktes att i stort sett de 
enda produkter i swellexlinjen som gick med förlust var skarvbar swellex. 
Visserligen räknas kostnaderna för dessa för närvarande om av 
ekonomiavdelningen, se nulägesbeskrivningen 5.9.1, men faktum kvarstår att 
dessa produkter är ytterst kostnadskrävande eftersom de bearbetas 
semiautomatiskt i flera bearbetningssteg, se bilaga 2, och med låg 
genomflödeshastighet. 

6.4.1 Omkonstruktion av koppling 
 
Vid tidigare diskussioner med produktionsledarna om produktionsvägen för 
dessa bultar kom de fram med en lösning som eliminerade de båda vändningarna 
mellan swellex C stationerna för topp och bottenbultarna. Av denna anledning 
diskuterades även om produkten eller maskinerna skulle kunna ändras för att 
sänka kostnaderna. Det bör noteras att en minskning av transportkostnaderna 
inte enbart skulle räcka till för att kompensera förlusterna varför en produkt eller 
maskinändring skulle vara nödvändig. Under diskussionen framkom att en av 
teknikerna var sysselsatt med ett förslag till omkonstruktion av bulten vilken 
skulle reducera antalet moment produkterna behöver passera. Detta skulle ske 
genom att profil och hylsor delmonteras i en annan swellexlinje varefter 
kopplingen monterades i swellex C maskinerna. Om omkonstruktionen fungerar 
som avsett skulle produktionskostnaderna kunna sänkas drastiskt. 
 
Med den nya konstruktionen kommer de skarvbara swellexbultarna att 
delmonteras i japanlinjen eller robot 90 på samma sätt som de vanliga bultarna. 
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Efter detta kommer de att transporteras till swellex C där en plugg sätts i och 
rundsvetsas varefter den nya kopplingen sätts på och svetsas fast. Förutom 
reduceringen av antalet moment kan de kvarvarande utföras på ett enklare sätt. 
Exempelvis bedöms kopplingssvetsen kunna klaras av på 12 – 15 sekunder mot 
42 sekunder i dagsläget. Den nya konstruktionen kräver heller inte att röret låses 
fast i en chuck vid kopplingssvetsningen. Chucktiden är högst för 
hangervarianten av bultarna som har ett genomflöde om 25 bultar i timmen i 
kopplingssvetsen varvid chucktiden bedöms till: 
 

Chucktid = 102
25

)4225(3600
=

×−  (sek)     

 
Delbearbetningen i japanlinjen sker genom att swellexprofilerna matas in, förses 
med hylsor, rundsvetsas samt får ett hål borrat genom hylsan och den yttre delen 
av swellexprofilen där vattnet skall pressas in för att trycka ut bulten. 
Bearbetningen i robot 90 sker på ett annat sätt än japanlinjens men har med 
samma moment, frånsett att borrhålen kan sättas i bägge hylsorna i ändarna av 
bultarna vilket skall ske för botten- och mittenbultarna. 
 
Swellex C maskinerna utgör som nämnts en linje främst avsedd för produktion 
av speciella bultar samt bultar för försöksändamål. Produkterna har dock växt 
sakta till en nivå där det inte längre är hållbart att producera dem som 
försöksbultar samtidigt som det inte är ekonomiskt försvarbart att införskaffa en 
linje till dem. Den omkonstruktion som används för denna analys avses dock 
delmonteras i en redan befintlig linje utan ingrepp i denna. Slutmontaget kan 
sedan skötas i swellex C efter en mindre ombyggnation med mestadels 
befintliga delar varför kostnaderna för att ställa om produktionen till 
omkonstruktionen bedöms som rimliga. 

6.4.2 Ändringar 
 
De ändringar som krävs på produkten är dels en nykonstruerad koppling 
(ritningsreferens swellexavdelningen), dels en plugg till hylsan. Med pluggen 
tvingas vattnet genom ett borrhål till den yttre veckningen av bulten och trycker 
ut det. Pluggens funktion är att hindra vattnet från att passera rakt igenom bulten 
istället för att trycka ut det. Design och dimensionering kan erhållas från 
swellexavdelningen. 
 
Den förändring som krävs av processen är att läppressning och läppsvetsning 
kommer att försvinna samt att det kommer att ske ett delmontage i japanlinjen 
samt robot 90 med hylspåpressning, borrning och rundsvets. Under den senare 
delen av examensarbetet har produktionen av skarvbar swellex förenklats genom 
att delmontage har skett i japanlinjen varvid kortare bultar kapas för att 
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kalibreras enbart på en sida. Förslagsvis kan dessa bultar istället delmonteras i 
robot 90 varvid kapning och manuell kalibrering inte behöver utföras. 
 
De ändringar som krävs i maskinparken är att dagslägets hylspress kommer att 
användas som pluggpress. Detta sker genom att en eller två pluggar placeras i ett 
fack för att sedan pressas in i utrymmet mellan hylsan och profilen. För botten- 
och toppbultar krävs endast en plugg, dock på varsin sida medan mittenbultarna 
kräver en plugg i vardera änden. Detta kan hanteras endera genom att 
toppbultarna vänds innan bearbetningen och mittenbultarna går genom stationen 
två gånger eller genom att pluggning kan ske från båda hållen vilket kommer att 
kräva två operatörer eller automatiska magasin i bägge ändar för mittenbultarna. 
Den ombyggnation som krävs i den nuvarande layouten är att ”gaffeln” som 
används till läppressningen byts ut mot ett don som pressar in pluggen samt att 
en förhöjning placeras i pressningsfacket. Det sistnämnda beror på att pluggen 
skall pressas in i bulten medan hylsan pressas utanpå. 

 
Pluggen skall sedan svetsas fast i hylsan vilket lämpligen sker i dagslägets 
rundsvets. Den enda förändring som krävs för detta är att svetsen förskjuts några 
millimeter utåt för att kompensera för det avstånd som tas upp av pluggen inuti 
profilen. Hur utrustningen som kommer att användas för kopplingssvetsen skall 
utformas undersöks för närvarande av den tekniska avdelningen varför denna 
lämnas därhän.  

6.4.3 Ombyggnation 
 
Förutom reduceringen av antalet moment och sänkningen av bearbetningstiden 
för kopplingssvetsen har lösningen fler möjligheter. Produktionen sker i 
dagsläget i ett antal stationer i en bestämd ordningsföljd vilket leder till att 
produkterna mellanlagrats mellan produktionsstegen. Detta beror på att 
produkterna transporterats och bearbetats i knippen samtidigt som 
produktionsstegen har långa och skilda genomflödeshastigheter. Med 
omkonstruktionen kommer flera moment som i dagsläget är tvungna att utföras i 
en viss ordning försvinna vilket möjliggör för en minskning av antalet stationer 
samt sammankoppling av åtskilda moment vilket skulle leda till en drastisk 
ledtidsförkortning.  
 
De moment som behöver utföras i swellex C stationerna efter ändringen är: 
 

• Borrning  (Swellex C hylspåpressningen) 
• Pluggfästning  (Swellex C hylspåpressningen) 
• Pluggsvets  (Swellex C rundsvetsningen) 
• Kopplingsfästning (Skarvpåkopplingsbordet) 
• Kopplingssvets  (Skarvpåkopplingsbordet) 
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Dessa moment skulle med den nuvarande produktionsanläggningen utföras i tre 
delstationer med mellanlagring mellan delstationerna (två av delstationerna 
ligger dock i swellex C maskinen men i olika ändar av denna vilket gör att de 
behöver transporteras med travers för förflyttningen inom maskinen). Den bästa 
lösningen tidsmässigt och utrymmesmässigt skulle dock vara att sammankoppla 
stationerna till en enhet. Detta skulle vidare vara lämpligast om transporterna i 
swellexavdelningen hanteras automatiskt.  
 
Segerstedt (1999) nämner att ett vanligt sätt att kapa ledtiderna i en 
flödesverkstad är att ställa samman maskiner för att i en operation göra all 
bearbetning som tidigare gjorts i flera. Vid ett studium av de kvarvarande 
momenten syns att dessa borde kunna utföras i två delstationer om pluggsvetsen 
integreras med den föregående eller kommande delstationen. Eftersom swellex 
C maskinen i praktiken består av två montageställen bör därför alla moment 
kunna utföras i denna maskin vilket skulle eliminera behovet av både läppsvets- 
och skarvpåkopplingsbordet samt transporterna till dessa delstationer.  
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7 Rekommendationer 
 
Detta kapitel redogör utförligare för de lösningar som framkommit i 
analysdelen. Eftersom många av lösningarna består av flera delar för att kunna 
fungera sätts de samman som ett antal förslag där de delar som krävs för att 
lösningen skall fungera kombineras. 

7.1 Förslag 1: Klassningsbänk i linje 1 
 
Detta förslag utgör i praktiken endast beräkningar på besparingspotentialen för 
ett redan existerande förslag från kvalitetsavdelningen. Frånsett besparingarna 
skulle det även leda till ett jämnare produktionsflöde i färdigställningsskeppet i 
linje 2. 
 
Den största delen av klassningsarbetet sker internt inom företaget utan större 
problem för produktionen. Vid den externa klassningen tillkallas däremot 
utomstående kvalitetskontrollanter vilka tar en avgift när de anlitas. Av denna 
anledning prioriteras klassningens transporter framför andra transporter under 
denna tid. En viss del av de övriga interna transporterna under klassningen kan 
hanteras av utlastningens travers i linje 2 men det brukar ändå förekomma 
störningar i produktionen, främst i rörbehandlingslinje C eftersom den ligger i 
jämnhöjd med klassningsbänken. Ungefär hälften av de externklassade rören 
kommer dessutom från linje 1 vilket leder till onödiga transporter. Det finns en 
esk inlämnad för en ombyggnation av rörprovningsstationen i linje 1 till en 
klassningsbänk, vilket skulle kosta 250 000 kr. Om klassningsrören vilka i 
dagsläget avsynas internt i långrörsbuntbänken innan de transporteras över till 
linje 2 avsynas i den tänkta klassningsbänken i linje 1 innan klassningen skulle 
detta även öka den tillgängliga nyttjandetiden i buntningsbänken. Frånsett 
kostnadsbesparingarna skulle även ett jämnare flöde erhållas i linje 2 samtidigt 
som en förbättrad uppföljning av utbytet i rörbehandlingslinje A och B skulle 
möjliggöras. Eftersom rörprovningsstationen i linje 1 i dagsläget knappt används 
alls bör den endera byggas om för användning eller placeras ut i förråden för att 
ta tillvara ytan i produktionslokalen. 
 
Alla rör som går till buntning långrör avsynas först i avsyningsdelen som hör till 
denna maskin. Efter det att den första delen av en produktionsorder har avsynats 
och täckt upp avsyningsbordet i buntning långrör sker dock avsyningen i samma 
takt som buntningen sker. Det enda positiva som en klassningsbänk skulle kunna 
medföra till den vanliga produktionen är således att det första knippet i en 
produktionsorder skulle kunna avsynas i klassningsbänken medan buntning 
långrör är upptagen med den föregående ordern. Det är dock inte troligt att detta 
moment alltid kommer att genomföras men det skulle vara användbart vid en 
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hög beläggning i buntning långrör, detta har dock utelämnats från 
beräkningarna. 
 
En ombyggnation av klassningsbänken skulle medföra besparingar motsvarande 
100 000 kronor/år (se bilaga 3 och bilaga 4). Investeringskostnaden för 
ombyggnationen är enligt esken 250 000 kronor vilket ger en räntekostnad och 
pay back tid om: 
 

Ränta = 1008,0
2
000.250

=× 000 kronor/år  

 

Pay back tid = 8,2
)10100(

250
=

−
år 

 
En förutsättning för att denna besparing skall gälla är att det inte uppkommer 
väntetider i linje 1 på grund av klassningen. Rörprovningsstationen i linje 1 har 
dock ett fördelaktigt läge i och med att den kan servas av både 
färdigställningslinjens och utlastningens traverser, beroende på vilken som är 
ledig.  
 
Uppgifter på ombyggnationen kan erhållas från kvalitetsavdelningen, 
ritningsnummer A0084 

7.2 Förslag 2: Produktionsflödesförändring i linje 2 
 
Detta förslag avser att ändra produktflödet i linje 2 för att erhålla ett effektivare 
flöde mellan maskinerna. 

7.2.1 Rörbehandlingslinje D 
 
På grundval av flödesvägarna framgår att det vore fördelaktigt att kasta om 
flödet till rörbehandlingslinjerna. Eftersom de kallkörda rundrören kan göras 
tillräckligt raka i svetssträcka 2 och endast behöver blåsas ur och gradas vore det 
lämpligast att endast skicka över dem till färdigställningsskeppet via en 
tvärtransport genom väggen mellan produktionsskeppen där rörbehandlingslinje 
D befinner sig. Eftersom denna tvärtransport lämpligast sker via den redan 
befintliga stegmataren behövs en kedjetransportör utrustad med medbringare 
(figur 11) för transporten från svetssträcka 2 till rörbehandlingslinjen. 
Bearbetningen i form av urblåsning och gradning sker under transporterna i 
dessa detaljer.  
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Figur 11: Schematisk bild av en kedjetransportör med medbringare 
 
Eftersom alla rundrör skall blåsas ur och detta moment tar en avsevärd tid för 
traversföraren vore det vidare lämpligt om alla rör och profiler kunde passera 
den tänkta urblåsningsstationen. Efter urblåsningen kan material som skall till 
rullhärdugnen kastas ned i fack medan kallkörda rör och profiler matas in i 
färdigställningsskeppet via stegmataren som hör till riktningslinje D. Material 
som bedöms som sekunda i svetssträcka 2 skulle då kunna kastas ned i de fack 
som vetter mot gången efter kapningen i svetssträckan istället för att gå vidare 
mot urblåsningen. Det kallkörda materialet som går vidare mot 
rörbehandlingslinje D kan gradas med hjälp av utrustningen som finns där i 
dagsläget. Det bör dock nämnas att den nuvarande gradningsutrustningen i 
rörbehandlingslinje D är synnerligen ålderstigen varför nya gradstationer bör 
inhandlas. Detta för att säkerställa att gradningen av rundrören kan ske med 
samma genomflödeshastighet som svetssträcka 2 har. Om detta sker skulle det 
vara fördelaktigt att placera gradstationen innan urblåsningen varvid gradning 
skulle undvikas även i rörbehandlingslinje C. Samtidigt skulle behovet av att 
blåsa bort gradspånorna undvikas eftersom detta sker samtidigt som svetsvulsten 
blåses bort. Detta är dock aspekter som tillkommer först när gradstationerna 
behöver bytas.  

Medbringare 

Kedjetransportör 
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Figur 12: Rörbehandlingslinje D sammankopplad med svetssträcka 2 
 
I figur 12 är materialflödet utritat med pilar och siffrorna anger: 
 

1. Kapen till svetssträcka 2 
2. Sekundafacket till kapen i svetssträcka 2 
3. Fack för omkörningar av linje D 
4. Kedjetransportör 
5. Urblåsningsstation 
6. Uppfång för urblåsta spånor 
7. Primafack för material till rörbehandlingslinje C och rullhärdugnen 
8. Induktionsprov 
9. Stegmatare 
10. Fack för kall swellex och rundrör som skall vidarebearbetas 
11. Väggen mellan industriskeppen 
12. Matnings och uppläggningsanordning till buntningsstationen                

(vid nyanskaffning eller flytt av buntningsstation) 
13. Buntningsstation (vid nyanskaffning eller flytt) 
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För att blåsningsstationen skall fungera optimalt måste det säkerställas att den 
klarar av att få ut svetsvulsterna ur rören. Detta löses med den nya hyvel som 
införskaffats på prov vilken bryter av svetsvulsten i mindre bitar. Dock måste 
flera av dessa införskaffas för att täcka alla dimensioner av rör som passerar 
svetssträckan.  
Efter urblåsningen förs rör och profiler som skall till rullhärdugnen och 
rörbehandlingslinje C via rännan till färdigfacken i svetsskeppet. Kallkörda rör 
och profiler transporteras istället genom induktionsprovningen till stegmataren. 
Det kallkörda materialet transporteras in i färdigställningsskeppet via 
stegmataren samtidigt som gradning sker med den redan existerande 
utrustningen varefter materialet fälls ned i facken. Kallkörda profiler 
transporteras i dagsläget med travers till överföringsvagnen i svetsskeppet. Med 
denna lösning vore det dock bättre om transporten gick över rörbehandlingslinje 
D eftersom en transport till ett mellanlager då sparas in och rörbehandlingslinjen 
ändå inte är upptagen med någon produktion vid tillfället. Det enda tillfälle när 
det vore bättre att transportera över kall swellex via överföringsvagnen är om det 
saknas lagerutrymme i färdigställningsskeppet. I detta fall skulle kall swellex 
kunna mellanlagras i svetsskeppet. Detta eftersom en del lager där blir 
outnyttjade då kallkörda rundrör med detta förslag går direkt över 
rörbehandlingslinje D utan att mellanlagras där. 
 
Om det uppstår problem i linjen efter induktionsprovningen kan även kallkörda 
rör och profiler transporteras till facken som är avsedda för material som skall 
till rullhärdugnen. För att detta material skall kunna köras genom linjen igen och 
kallkört material som bedömts som sekunda skall kunna omprovas behövs ett 
fack där dessa kan läggas för att gå genom linjen igen. Det är detta fack som 
getts nummer 3 i figur 12 vilket vid normal produktion är täckt av rännor. För att 
detta fack skall kunna lösa sin uppgift behöver det göras något djupare, förses 
med en motor som kan höja banden knippan vilar i samt utrustas med en 
elevator som för upp rören och profilerna en i taget till kedjetransportören, se 
figur 13.  
 

 
Figur 13: Fack för omkörningar i rörbehandlingslinje D 
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Förutom att ett antal transporter försvinner från svetssträcka 2 med detta 
upplägg kommer den automatiska urblåsningen att eliminera ett av de mer 
tidsödande momenten för traversföraren i svetsskeppet i linje 2. Traversföraren 
använde år 2003 580 timmar för transporter till blåsningsstationen samt för att 
blåsa ur rören (beräkningsmodellen). Dessa transporter och arbetsmoment 
försvinner helt med det nya upplägget då rören blåses ur maskinellt. Frånsett 
besparingen skulle detta även vara en fördel om utbytet i svetssträcka 2 skulle 
ökas exempelvis för att omställningstiden sänks eller svetshastigheten ökar. Det 
finns annars en risk för att traversen blir en trång sektor när produktionen har 
nått upp till en viss nivå. Detta eftersom transporterna av grövre dimensioner 
redan i dagsläget sker med små marginaler även om de klaras av, se 
nulägesbeskrivningen 5.5.1. 

7.2.2 Rörbehandlingslinje C 
 
Eftersom även varma swellexprofiler avses riktas i rörbehandlingslinje C och 
denna linje enligt produktionsledarna är sämre på att rikta swellexprofiler bör 
den befintliga riktningsutrustningen byggas om alternativt komplimenteras med 
att riktutrustningen från rörbehandlingslinje D flyttas dit. För att hålla nere 
kostnaderna genom att använda redan befintlig utrustning skisseras här på den 
sistnämnda lösningen. Rörbehandlingslinje C byggs samman med 
riktutrustningen från rörbehandlingslinje D vilket skulle kunna lösas genom att 
riktverken placeras efter varandra och den ena körs med öppna valsar (det vill 
säga utan att valsa materialet). Detta skulle dock kunna medföra att vissa kortare 
rör får svårt att passera genom den rikt som inte används. Ett annat sätt att lösa 
problemet är om riktutrustningarna skulle ställas i två banor parallella med 
varandra, se figur 14.  
 

 
Figur 14: Rörbehandlingslinje C 
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Med lösningen i figur 14 är det tänkt att swellexprofilena fälls ned i ett fack för 
att sedan skickas genom rikten från rörbehandlingslinje D. Efter detta förs de ut 
på en ränna varifrån de tippas ned mot rännan från rikten som hör till 
rörbehandlingslinje C varifrån de går vidare som det resterande materialet i 
rörbehandlingslinje C. Anledningen till att swellexprofilerna tippas ned innan de 
nått fram till gradningsbordet är att det står en pelare i vägen. Visserligen kan 
pelaren flyttas men kostnaden att genomföra detta uppskattas till 400 000 kronor 
med fackverk och stabilisering baserat på förra gången det skedde vid 
rörbehandlingslinje C. Avståndet mellan pelarna är enligt kartan tio meter vilket 
är tillräckligt för att få igenom de profiler som i dagsläget går genom 
rörbehandlingslinje D. 
 
Uppläggningsbordet som rören och profilerna läggs på innan de körs genom 
riktverken kan behöva ändras för denna lösning eftersom materialet skall kunna 
gå till två rännor. Ett sätt att lösa detta skulle vara att byta ut dagens 
uppläggningsbord mot kedjetransportörer, varav en uppsättning är vikbar 
beroende på om det är frågan om rundrör till C-rikten eller profiler till D-rikten, 
se figur 15. Överföringen från rännan efter D-rikten till rännan efter C-rikten 
skulle även den kunna hanteras av kedjetransportörer, denna gång utrustade med 
medbringare. 
 

 
Figur 15: Uppläggningsbord i rörbehandlingslinje C 
 
Lösningen med riktning av varm swellex i rörbehandlingslinje C är den 
lämpligaste avståndsmässigt. Detta eftersom swellexprofilerna då bearbetas i 
den rörbehandlingslinje som ligger närmast avsvalningslagret och införseln till 
swellexlinjen. 

7.2.3 Konsekvenser 
 
Med detta upplägg kommer årligen 7300 ton att bearbetas i rörbehandlingslinje 
D och 9100 ton i rörbehandlingslinje C. Bearbetningstiden i rörbehandlingslinje 
C kan då uppskattas till:  
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=+  
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Medan bearbetningstiden i rörbehandlingslinje D förmodas bli: 
 

årtimmar
timmeton

årton
timmeton

årton
timmeton

årton /1900
/6

/4000
/6

/6800
/6

/540
≈++  

 
Produktionsflödet i de båda beräkningarna ovan grundas på den förväntade 
uppdelningen mellan varm och kall swellex i framtiden, se 
nulägesbeskrivningen 5.1, värdena återfinns i tabell 11 och 12. 
Bearbetningstiden i rörbehandlingslinje D grundar sig på antagandet att 
materialet kan bearbetas i samma hastighet som det kommer ur svetssträckan 
vilket kedjetransportören och stegmataren måste anpassas efter om detta förslag 
skall vara praktiskt att genomföra. 
 
De sekunda rören till rörbehandlingslinje C blåses igenom för att kontrollera om 
det var skrotrester i rören som gav utslag i induktivprovningen. Efter 
urblåsningen induktivprovas de igen och sorteras i prima och sekunda. Detta 
gäller även för de kallkörda rundrören som kommer att bearbetas i 
rörbehandlingslinje D vilket gör att dessa får en längre transportsträcka än i 
dagsläget i den nya layouten. De sekunda swellexprofilerna i rörbehandlingslinje 
D skickas i dagsläget tillbaka till svetsskeppet i linje 2 för att omriktas och 
omprovas. Den enda ändringen i detta förfarande blir med den föreslagna 
layouten att sekunda profiler får en kortare transportväg. Detta eftersom de 
varmkörda swellexprofilerna kommer att bearbetas i rörbehandlingslinje C 
vilken befinner sig närmare vagnen som för över material mellan 
fabriksskeppen. Kallkörda swellexprofiler bearbetas i dagsläget inte i 
rörbehandlingslinjerna. 
 
Denna lösning kommer att eliminera samtliga traverstransporter av kalla rör och 
profiler i linje 2s svetsskepp. Transporttiderna för varma rör och profiler bedöms 
också minskas eftersom urblåsningen som i dagsläget tar mycket av 
transporttiden i anspråk då sker automatiskt samtidigt som transportvägen för 
varm swellex förbättras. 

7.2.5 Ekonomiska aspekter 
 
Transporterna i linje 2 sköts huvudsakligen av två traverser. Den som hanterar 
transporterna i svetsskeppet i linje 2 hade en personalkostnad på 1182 000 
kronor medan den som till största delen hanterar transporterna i 
färdigställningsskeppet hade en personalkostnad som uppgick till 739 000 
kronor enligt företagets efterkalkyler för år 2003. 
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Om den nuvarande artikelstrukturen för swellex behålls (huvudsakligen 
normaliserat material) kommer besparingen för transporterna att uppgå till 640 
000 kronor per år givet 2003 års produktion och kostnader se bilaga 6. 
 
Om planerna för att styra om produktionen mot mer kall swellex genomförs 
kommer den årliga besparingen av transporterna att bli 809 000 kronor vid en 
halvering av mängden varm swellex till förmån för kall (bilaga 6).  
 
I och med att bearbetningstiderna i rörbehandlingslinjerna ändras kommer en 
besparing att uppstå även där. Om den nuvarande svetshastigheten behålls antas 
inte produktionen kunna ökas i större grad vilket leder till att besparingen endast 
gäller för en minskning av personalkostnaden i rörbehandlingslinjerna vilken 
kommer att uppgå till 699 000 kronor.  
 
Investeringskostnaderna för ombyggnationen av rörbehandlingslinjerna har 
uppskattats av den tekniska avdelningen. Kostnaden för införskaffande och 
byggnation av detaljerna i rörbehandlingslinje D såsom kedjetransportör, 
transportrännor, fack i färdigställningsskeppet och blåsstation med utsug och 
ventilationsutrustning uppskattas till 1500 000 kronor. Facken som är avsedda 
för material till rullhärdugnen uppskattas kosta 400 000 kronor och facket för 
omprovningsmateriel minst 200 000 kronor. Detta ger en total kostnad för 
rörbehandlingslinje D på 2100 000 kronor vilket med 20 % säkerhetsmarginal 
blir 2500 000 kronor. 
 
Investeringskostnaderna för rörbehandlingslinje C uppskattas till värdena i tabell 
17. 
 
Tabell 17: Uppskattade kostnader för detaljer till förslag 2 
Moment Uppskattad kostnad 
Flytt av D-rikten till rörbehandling C   150 000 kronor 
Uppläggningsbord i rörbehandling C   600 000 kronor 
Ränna och kedjetransport för D-rikten   250 000 kronor 
El, kabelgravar och el till D-rikten   300 000 kronor 
Flytt av ordinarie elskåp     70 000 kronor 
Totalt 1370 000 kronor 
 
Med en 20 % säkerhetsmarginal, se säkerhetsmarginal 4.2, blir den uppskattade 
investeringskostnaden för rörbehandlingslinje C 1640 000 kronor 
 
De hyvlar som krävs för att spånorna skall brytas av i mindre bitar som kan 
blåsas ut maskinellt kostar 170 000 kronor styck. För att alla rördimensioner 
skall kunna hyvlas på detta sätt krävs ytterligare 2 hyvlar om 340 000 kronor. 
Eftersom priset på hyvlarna  kommer från anbud från andra företag används inte 
säkerhetsmarginalen på dem. Dessa hyvlar har även en installationskostnad 
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förknippad med sig eftersom de har andra krav på kylvätskan än de hyvlar som 
för närvarande används. Ruukki Production Virsbo har dock redan beställt dessa 
detaljer varför denna installationskostnad bedöms som redan avsatt. 
 
Ur ovanstående kan utläsas att de ekonomiska konsekvenserna varierar beroende 
på artikelsammansättningen i framtiden. Nedan har dessa uppgifter 
sammanställts i tabell 18 med nuvarande produktsortiment för swellex till 
vänster och en ökad andel kall swellex till höger.  

Tabell 18: Årliga besparingar och pay back tid för förslag 2 
 
Övriga besparingar än transportkostnaden har inte medtagits för omläggningen 
av varm swellex mot kall eftersom detta anses tillhöra det projektet. 

7.2.6 Andra aspekter     
 
Om detta förslag väljs att realiseras bör det naturligtvis först kontrolleras att 
svetssträcka 2 verkligen kan forma rören så raka som det krävs, om så inte 
skulle vara fallet bör det undersökas vad som kan göras för att uppnå detta. 
Dessutom måste de nytillkomna delarna avpassas för att kunna köras i samma 
hastighet som svetssträcka 2 eller något snabbare. 
 
En nackdel som förslaget kan medföra är att kassationerna kan förväntas öka 
något i svetssträcka 2. Detta beror av att röret som bildas av det material där 
svetsfogen mellan två smalband finns kan vara svår att få helt rak varför denna 
del förmodligen behövs kasseras vid produktion av kalla rör.  
 
Förutom besparingen kan detta förslag, eller en liknande lösning, vara 
användbar om en höjning av svetshastigheten skulle åstadkommas. Detta är 
något som bör vara möjligt att genomföra gradvis med en bättre processtyrning 
med tanke på att det finska moderbolaget har uppnått detta och även tillverkaren 
av svetsmaskinen anger högre hastigheter (Scott). Vid en högre svetshastighet är 
det dock i dagsläget tveksamt om svetsskeppets travers skulle hinna med att 
transportera bort rören och profilerna om dessa är av grövre dimensioner. Med 
denna lösning skulle traversen där avlastas även i det fall det är frågan om varmt 
material vilket inte skickas in till färdigställningsskeppet.  

 Nuvarande sammansättning  Ändrad sammansättning  
Besparing (tusental kronor) 640+699 = 1339 809+699 = 1508 
Investering (tusental kronor) 2500+1640+340 = 4480 2500+1640+340 = 4480 
Räntekostnad 
(tusental kronor) 17908,0

2
4480

=×  17908,0
2

4480
=×  

Pay back tid (år) 
9,3

)1791339(
4480

=
−

 4,3
)1791508(

4480
=

−
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Skulle flytten av D-rikten och sammanbyggnaden av denna med 
rörbehandlingslinje C inte vara önskvärd behöver inte förslaget kasseras i sin 
helhet. Exempelvis skulle D-rikten då kunna placeras i rörbehandlingslinje D 
med smärre justeringar vilket fortfarande skulle möjliggöra för transporter från 
svetssträcka 2 direkt till buntstationen av kallkörda rör, se figur 16. I detta fall 
skulle rikten placeras på motsatt sida stegmataren mot dagsläget. I detta fall 
skulle riktningen av varm swellex ske när svetssträcka 2 är upptagen med 
produktion av materiel avsett för rullhärdugnen och rörbehandlingslinje C. När 
detta sker transporteras nämligen materialet från svetssträckan till färdigfacken i 
svetsskeppet vilket gör att rikten samtidigt kan användas och transportera sitt 
material över stegmataren in i färdigställningsskeppet.  
 

 
Figur 16: Alternativ lösning av rörbehandlingslinje D 
 
Om överföringen till färdigställningsskeppet inte skulle vara önskvärd kan även 
en viss besparing i transportkostnad åstadkommas genom att flytta 
rörbehandlingslinje C till läget för rörbehandlingslinje D och vice versa. 
 
Om en ny buntningsstation skulle införskaffas framgår de ekonomiska 
konsekvenserna för detta i tabell 19. 
 
Tabell 19: Ekonomiska konsekvenser för förslag 2 med ny buntningsstation 

 
Som framgår går det inte att förespråka ett byte av buntningsstationen av 
ekonomiska orsaker i dagsläget. Det kan dock vara bra att redovisa effekterna 
för det fall buntningsstationen behöver bytas ut eller om situationen skulle ändra 
sig, exempelvis av ett ökat genomflöde i svetssträckan. 

 Nuvarande sammansättning  Ändrad sammansättning  
Besparing (tusen kronor) 640+189+699+209 = 1737 809+189+699+209 = 1906 
Investering (tusen kronor) 2500+1640+340+6500 = 10980 2500+1640+340+6500 = 10980 
Räntekostnad 
(tusen kronor) 43908,0

2
10980

=×  43908,0
2

10980
=×  

Pay back tid (år) 
5,8

)4391737(
10980

=
−

 5,7
)4391906(

10980
=

−
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7.3 Förslag 3: Förslag till ny layout i swellexlinjen 
 
Detta förslag innebär en kraftig layoutförändring av swellexlinjen. Grundtanken 
är att införskaffa en automatisk travers för transporterna mellan kapen, 
swellexmaskinerna och början på swellexutlastningen. Layouten och den 
nyinskaffade traversen skulle i stor utsträckning eliminera behovet av manuella 
traverstransporter i produktionsdelen av swellexlinjen. Det bör betonas att den 
föreslagna layouten kan revideras om andra placeringar eller lösningar skulle 
upplevas som mer fördelaktiga. Den exakta utformningen av lösningen vid en 
realisering av layouten överlåtes därför åt Ruukki Production Virsbo. Förslaget 
fungerar bäst i samband med ombyggnationen av swellex C linjen, se 7.4 förslag 
4, men kan genomföras utan denna.  

7.3.1 Layout 
 
Den automatiska traversen kommer att hantera merparten av transporterna i 
swellexlinjen. Den nuvarande traversen kommer att finnas kvar men enbart 
användas för transporter mellan avdelningarna samt som reserv. Den nya 
automatiska traversen går utan övervakning av en traversförare under den 
nuvarande längs ena kanten på produktionslinjen. Swellexmaskinerna 
omplaceras till att ligga längs ena kanten av produktionslinjen med in och 
utlastningen hanterad av den automatiska traversen. Den nya traversen kommer 
att hämta knipporna från mairkapen och leverera dem till ett mellanlager. Från 
mellanlagret tas knipporna när de skall bearbetas till swellexmaskinerna vilket 
beställs av maskinoperatörerna. När bearbetningen är klar hämtas de färdiga 
buntarna med samma travers som lämnar av dem vid utlastningen där 
swellexutlastningens travers tar över. 
 
Eftersom utlastningen måste vara mer flexibel än själva produktionslinjen bör 
däremot inte denna vara inordnad i flödet. 
 
De maskiner som är problematiska att inordna i flödet är robot 90 och 
reikakapen. Robot 90s dimensioner gör den svår att placera eftersom den 
kommer att verka hindrande på transportflödet bakom maskinen där truckarna 
passerar. Maskinen kan visserligen byggas om till att passa in bättre men skulle 
även kunna behållas i sin nuvarande position. Reikakapen får sitt material från 
linje 2 och får sin färdiga produktion hämtad med truck, dessutom skulle den 
utgöra ett hinder för traversbanan. Detta skulle kunna lösas med att placera 
kapen där inte traversen kommer att passera exempelvis där japanlinjen är i 
dagsläget. Eftersom huvuddelen av materialet till denna kap även har 
avsyningsbänken som sin närmast föregående station kommer detta dessutom att 
innebära ett effektivare materialflöde eftersom kapen då placeras i direkt 
anslutning till avsyningsbänken. Reikakapen är vidare en automatisk kapstation 
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som bara behöver övervakas av operatören. Detta medför att operatören även 
kan vara sysselsatt med andra uppgifter samtidigt. Eftersom även briokapen 
fungerar automatiskt skulle det vara fördelaktigt att placera denna i nära 
anslutning till reikakapen så att de kan skötas av samma operatör. Operatöreren 
skulle även kunna hantera de manuella transporterna från mairkapen.  
 
Produktionsflödet har lagts så att de maskiner med störst genomflöde placeras 
först i flödet. Detta för att minimera antalet stockningar som annars hade kunna 
bli resultatet när materiel både ska från mellanlagret med kapade profiler till 
maskinerna och från maskinerna till utlastningen. Japanlinjen och robot 90 bör 
dessutom ligga före swellex C eftersom denna i nuläget får sitt material från 
dessa oavsett om förslag 4 genomförs eller ej. Maskinerna har sedan placerats ut 
efter SLP metoden av Meyer (1993) och Muther (1973), se layout 3.1 samt 
bilaga 8, 9 och 10. Placeringen av maskinerna i förhållande till nuläget kan 
studeras i figur 17. 
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Figur 17: Layoutförslag till swellexlinjen 
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Maskinerna i swellexlinjen placeras efter figur 17 med ett avstånd av 1,5 meter 
mellan varandra för att underlätta framkomligheten samt tillförseln av ingående 
material. I bilden framgår att de maskiner som inte används för produktion av 
swellexbultar, reika- och briokapen, placeras på vänster sida om transportvägen 
från linje 2. På andra sidan placeras först mairkapen, vilken helst bör byggas ut 
för att kunna lastas från linje 2. Mairkapen skulle även kunna placeras där 
japanlinjen är i dagsläget. Detta kommer att skapa mer utrymme bland 
swellexmaskinerna men försvåra transporterna avsevärt särskilt för hämtning av 
material från överföringsvagnen med traversen samt trucktransporter. Mairkapen 
lossas med den automatiska traversen vilken för över de kapade 
swellexprofilerna till en automatisk blåsningsstation och sedan vidare till 
mellanlagret. Den automatiska traversen måste vara utrustad med en gripklo 
som kan få ett grepp om knipporna utan att profilerna ramlar ur vid lyftningen. I 
mellanlagret lagras knippen med profiler som det finns produktionsorder på i 
swellexlinjerna samt sådana som det är hög omsättning på. De swellexprofiler 
som inte ännu tagits ut för bearbetning i swellexlinjerna lagras i facken i linje 2. 
Profiler som är längre än 7,2 meter kapas inte i mairkapen och behöver därför 
inte finnas i åtanke när lagret dimensioneras. Dessa mellanlagras enklast på den 
tomma ytan framför mairkapen. Om planerna att öka produktionen av kall 
swellex realiseras kommer artikelmängden att breddas. Detta har dock inte 
alltför stor betydelse eftersom lagret mestadels hanterar profiler som givits 
produktionsorder i maskinerna och det saknar betydelse om dessa består av 
varm eller kall swellex. 
 
Lagret bör endera dimensioneras för de största normalt förekommande 
swellexprofilerna vilka är sex meter långa eller efter den maximala kaplängden i 
mairkapen vilken är 7,2 meter. Det sistnämnda skulle vara fördelaktigt eftersom 
ett knippe till kapen då upptar en lagerplats i mellanlagret oavsett hur många 
bitar moderlängden kapas i.  
 

 
Figur 18: Schematisk bild av swellexlinjen med förslag 3 
 
Traversbanan går genom hela den resterande delen av swellexlinjen fram till och 
med swellexutlastningen, se figur 18. Knipporna transporteras automatiskt till 
den maskin de skall bearbetas i. För operatörernas säkerhet är maskinerna 
placerade ungefär två meter från traversbanans kant där traversen kommer att 
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Travers 
spännvidd 

Vändbord MellanlagerUrblåsning 
Swellex linjemaskiner 
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röra sig vid förflyttningar till och från maskinerna. Vidare är maskinerna vända 
så att de lastas in och ut från traversen vilket medför att swellex C och möjligen 
robot 90 bör byggas om för att kunna detta. Traverstransporter som sker mellan 
överföringsvagnarna är tänkt att utföras längs truckgången för att minimera 
riskerna om knipporna faller ned.  
 
Från maskinerna hämtas de färdiga swellexbuntarna på samma sätt med den 
automatiska traversen när operatören beställer en hämtning. Buntarna 
transporteras därefter ned mot utlastningen där de placeras på ett vändbord. 
Vändbordet är till för att mellanlagra buntarna om utlastningens travers är 
upptagen. Det utgör även en vänteplats innan rostskyddsbehandlingen. 
 
Försörjningen med ingående- och förbrukningsmaterial sker genom att trucken 
ställer av pallar med hylsor eller tunnor med svetstråd bakom maskinen varefter 
det hämtas med handdrivna kärror av operatörerna vilka för fram det till 
maskinerna.  
 
Provningsstationen kan visserligen vara kvar i sitt nuvarande läge eftersom dess 
utrymme inte kommer att användas till annat, men eftersom det sker en ansenlig 
mängd prov bör denna station omplaceras närmare maskinerna. Tanken är även 
att operatörerna bör kunna genomföra en större del av proven själva för att 
snabbare kunna upptäcka om det är något fel i processen samt därigenom kunna 
åtgärda detta snabbare. 
 
Eftersom maskinerna är orienterade längs linje 2 sidan av lokalen kan inte den 
nuvarande ventilationsutrustningen användas. Istället behöver ventilationsröret 
som går fram till japanlinjen i dagsläget förlängas för att serva de flyttade 
maskinerna. Alternativet att låta maskinerna stå uppställda mot väggen mot linje 
1 för att spara in denna kostnad bedöms ofördelaktigt eftersom det då blir 
svårare att föra över material mellan produktionslinjerna. 

7.3.2 Urblåsningen 
 
Urblåsningsstationen är en fastmonterad tryckluftspruta som startas med en 
fotocell när en knippa förs in framför den. Luftstrålen rör sig sedan över 
knippänden när en knippa har brutit ljusstrålen från fotocellen. Detta bör vara 
tillräckligt eftersom mängden metallspånor är begränsat i mairkapen. Blåsningen 
skulle även kunna hanteras som i dagsläget av en operatör om traversen styrs till 
ett vänteläge framför mairkapen där den uppehåller sig under ett antal sekunder. 
En manuell urblåsning skulle kunna hanteras av operatören vid mairkapen 
eftersom kapen ändå är låst så länge som det finns knippor kvar i den. 
Urblåsningen skulle även kunna hanteras av operatören till reika- och briokapen 
eftersom dessa maskiner inte behöver övervakas kontinuerligt. 
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7.3.3 Mellanlagret 
 
Mellanlagret är avsett för att magasinera knippor från mairkapen som är 
inplanerade för bearbetning i swellexlinjerna, se figur 19 och 20. Stationen kan 
sägas bestå av en serie fack där de urblåsta knipporna placeras och är tänkt att 
vara i en nivå men kan även byggas för att fungera i flera nivåer. Lagret bör 
endera dimensioneras för de största normalt förekommande swellexprofilerna 
vilka är sex meter långa eller efter den maximala kaplängden i mairkapen vilken 
är 7,2 meter. Det sistnämnda skulle vara fördelaktigt eftersom ett knippe till 
kapen då upptar en lagerplats i mellanlagret oavsett hur många bitar 
moderlängden kapas i. Från mellanlagret hämtas det knippe som skall iväg för 
bearbetning av den automatiska traversen när materialet beställs av 
maskinoperatören. 
 

 
Figur 19: Mellanlagret sett ovanifrån 

 
Figur 20: Mellanlagret sett från sidan längs traversbanan 
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Magasineringsmöjligheten i mellanlagret kommer att vara mer begränsad än de 
nuvarande lagren. Detta mellanlager är dock endast tänkt som ett lager för 
knippor som kommer att bearbetas under dagen. För att säkerställa att 
maskinerna kan få sitt material och minska sårbarheten måste en viss mängd 
färdigkapade profiler placeras i ett säkerhetslager. Eftersom transporterna av 
dessa knippor kräver en manuell traversförflyttning bör detta säkerhetslager 
främst nyttjas om mairkapen inte har kapacitet att genomföra allt kaparbete eller 
drabbas av stillestånd. Kapaciteten i maskinerna i form av prima och sekunda 
bultar per bemannad timme uppgår enligt MPS systemet till värdena i tabell 20.  
 
Tabell 20: Maskinkapacitet i swellexlinjen 
Maskin Bemannad tid (h) Enheter / bemannad h 
Mairkapen 3911 308 
Swellex B 4249 154 
Japanlinjen 2180   98 
Robot 90 1889   69 
Swellex C    32 
 
Swellex C får i dagsläget hälften av sitt material från japanlinjen och den andra 
hälften från mairkapen eftersom bearbetningen ändrats sedan 2003. Om förslag 
4 genomförs kommer genomflödet per tidsenhet i denna maskin öka men allt 
material att komma från japanlinjen eller robot 90. Av denna anledning halveras 
denna maskins genomflöde för dagsläget i beräkningen. Detta eftersom hälften 
av materialet som kommer från ett mellanlager eller japanlinjen inte belastar 
mairkapen. Mairkapens kapacitet att producera i jämn takt mot en full 
produktion i de resterande maskinerna kan då beskrivas som: 
 

90,0
2/326998154

308
=

+++
 

 
Detta leder till att kapen teoretiskt kan förväntas hålla jämn takt med en 
produktionsnivå om 90 % av den totala kapaciteten i linjen (med förslag 4 
försvinner den sista faktorn i nämnaren vilket ger en kapacitet om 96 %) vilket 
bör vara fullt tillräckligt för alla normala situationer. Vid produktionstoppar kan 
det dock innebära att bemanningen måste ökas temporärt, vilket dock kommer 
att jämna ut sig över tiden. Det bör dock finnas i åtanke att ledtiderna ökar 
dramatiskt när utnyttjandegraden överstiger 90 %. Beräkningen ovan syftar dock 
inte till att beskriva denna produktionstakt som acceptabel. Utnyttjandegraden 
skall istället främst ses som en beskrivning av att kapen kan producera mot 
mellanlagret i samma takt som denna avhämtas för alla normala situationer, det 
vill säga när nyttjandegraden understiger 90 %. Mellanlagret kommer att rymma 
tillräckligt med profiler för att täcka maskinernas behov vid full produktion 
under: 
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I beräkningen anger den första faktorn antalet knippor som kommer ur 
mairkapen genom antalet knippor som kommer in, det vill säga antal knippor 
per lagerplats i mellanlagret. Den andra faktorn anger mellanlagrets bredd 
genom bredden på lagerplatserna, det vill säga antalet lagerplatser i 
mellanlagret. Den tredje faktorn anger medelstorlek i antal profiler per knippa 
och den sista faktorn anger kvoten av det maximala behovet från lagret per 
timme.  
 
Om mellanlagret skulle visa sig ha för liten lagringskapacitet kan även en 
lösning med ett lager i flera nivåer användas, se figur 21.  Detta lager kommer 
dock att kräva ett större planeringsarbete eller styras via prioriteringsregler för 
att inte bearbetningsorder skall komma till en bunt som är placerad i botten på 
lagret. Så länge samma typ av knippor finns under varandra eller det är säkert att 
produktionsorderna kommer att komma i en viss följd fungerar dock detta 
flernivålager bra. 
 

 
Figur 21: Flernivålager med höjning av underliggande knippor 

7.3.4 Robot 90 
 
Robot 90 är i dagsläget placerad längst in i produktionsskeppet bredvid 
ventilationssystemet. Denna maskin har i sin nuvarande form för stor bredd för 
att kunna passas in någon annanstans i produktionslinjen på ett bra sätt. Ett 
alternativ skulle kunna vara att låta denna maskin vara kvar i sin nuvarande form 
på sin nuvarande plats eftersom den passar in bra där och inte utgör något hinder 
för andra transporter. Den skulle då få sitt material via traversen som i dagsläget. 

Z
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Ett annat alternativ vore att bygga om maskinen för att dels passa enklare in i 
lokalen och dels passa bättre ihop med det planerade produktionsupplägget. 
 
Det senare skulle kunna åstadkommas genom att swellexbultarna skickas ut från 
den inhägnade delen av roboten åt sidan istället för som i dagsläget rakt fram, se 
figur 22. 
 

 
Figur 22: Robot 90 
 
Största delen av flödet till robot 90 utgörs av material som egentligen skall 
bearbetas i andra  maskiner. Med förändringen av de skarvbara swellexbultarna 
kommer dessa som är kortare än tre meter även att deltillverkas där.  
Robot 90 har i alternativ B förblivit i sin nuvarande placering vilket betyder att 
maskinen då inte behöver byggas om. Utrymmet där denna annars skulle ha 
placerats används istället som mellanlager för främst swellex C och utgör även 
en tom yta där framtida maskiner kan placeras. 

7.3.5 Swellex C 
 
I layouten (figur 17) ritas swellex C ut som den är tänkt att se ut om förslag 4 
genomförs. Placeringen är dock lämplig även om inte detta förslag genomförs, 
då med tillägget att de övriga stationerna för skarvbar swellex placeras bakom 
swellex C maskinen. Transporterna mellan stationerna sker då med den manuellt 
styrda traversen. Det är vidare troligt att de delmonterade knipporna med 
skarvbar swellex önskas mellanlagras i närheten av maskinen för att förkorta 
ledtiden i produktionen vilket gäller oavsett om förslag 4 genomförs eller ej. 
Detta mellanlager placeras lämpligast mellan robot 90 och swellex C åtkomligt 
för den automatiska traversen. Denna hämtar då de delbearbetade knipporna från 
japanlinjen och robot 90 och placerar dem i mellanlagret mellan maskinerna 
istället för att gå till vändbordet. Swellex C’s placering visas i figur 23 utan eller 
med förslag 4. 
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Figur 23: Swellex C’s layout utan och med förslag 4   

7.3.6 Traversen 
 
För att klara av transporterna av knippor till swellexmaskinerna behövs en 
traversbana införskaffas. Denna bör vara ungefär fem meter bred, röra sig under 
den nuvarande traversen och sträcka sig från mairkapen ned till truckvägen vid 
utlastningen. Den sköts automatiskt och styras via en dator som kan hanteras 
från alla linjemaskiner i swellexlinjen, samt mairkapen. Maskinoperatörerna 
beställer själva profiler från den och beställer även hämtning av färdiga buntar.  
 
När ett kapningsarbete är avslutat i mairkapen skickar operatören där via en 
dator en beställning om hämtning från traversen, operatören anger även vad det 
är för typ av knippor. Traversen hämtar knipporna en i taget som i dagsläget och 
för dem till en blåsningsstation som styrs via en fotocell. Eftersom vissa knippor 
kapas i två omgångar för att få fram kortare bitar måste även traversen kunna ta 
knipporna från mairkapens färdigfack till dess materialfack. Från blåsningen 
transporterar traversen knippan till ett mindre mellanlager mellan mairkapen och 
swellex B. Traversen håller själv reda på var i lagret den har placerat knipporna 
och hämtar dem från denna position när en beställning kommer från maskinerna. 
Swellexmaskinerna har egna terminaler där operatörerna kan hålla reda på 
lagernivåer och beställa profilknippen från mellanlagret eller hämtning av 
färdiga buntar. Traversen vet var änden på knipp och buntfacken ligger samt 
vilken längd knipporna eller buntarna har och orienterar sig därefter. Traversen 
hämtar buntarna från maskinerna och levererar dem till vändbordet där de 
hämtas av utlastningens travers. För operatörernas säkerhet sker transporterna 
mellan mellanlagret, maskinerna och vändbordet längs kanten mellan 
swellexlinjen och linje 2. En bild av hur traverstransporterna är tänkta att gå 
visas i figur 24. Eftersom mellanlagret endast kan lagra en begränsad mängd 
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material måste tillförsel kunna ske från säkerhetslagren längs väggen mot linje 
1. Denna tillförsel hanteras med hjälp av den manuella traversen vilken även 
hanterar transporter från mairkapen till vagnarna som går mellan 
produktionslinjerna och till galvaniseringen. Detta får till följd att traverserna 
kommer att röra sig i varandras arbetsområden. För att de inte ska kollidera med 
varandra bör det finnas ett kommando till den automatiska traversen som hindrar 
den från att passera in i det område där den manuella traversen arbetar. För att 
inte hindra den automatiska traversen alltför mycket innebär detta att materialet 
från säkerhetslagren bör placeras i mellanlagret istället för direkt i maskinerna. 
Knipporna som förs till mellanlagret från säkerhetslagret måste även kunna 
läggas in i den automatiska traversens minne. Detta för att traversen skall veta 
vad som har tillkommit till lagret och var i lagret detta är placerat. 
 
Under förflyttningarna fram till maskinerna transporteras profilerna i form av 
knippor för att undvika buntningsmoment i flödet. Detta åstadkoms genom att 
traversen är utrustad med en gripklo som sluter åt kring knipporna och håller 
fast dem. Vidare bör förflyttningarna längs produktionslinjen ske med traversen 
maximalt upphöjd för att minimera svängningarna som annars kan uppstå för 
lasten. 
 
Samtliga linjemaskiner och mairkapen är utrustade med terminaler där 
operatörerna lägger in beställningar om transporter. Dessa beställningar överförs 
till traversen via en radiosändare varvid traversen får göra en prioritering av 
transporterna om flera skulle hamna i kö.  
 
Upplägget i slutet på traverslinjen består av ett vridbord vilket fungerar som ett 
mellanlager. Mellanlagringen behövs för att dels kunna invänta att fler buntar 
kommer innan de lyfts iväg av utlastningens travers dels mellanlagra buntarna 
när utlastningstraversen är upptagen med att hantera lastning av lastbilar och 
järnvägsvagnar. Anledningen till att ett vridbord behövs är att hälften av 
buntarna vänds av utlastningen vilket i dagsläget hanteras genom två transporter. 
 

 
Figur 24: Schematisk bild över traverstransporterna 
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Eftersom traversen inte spänner över hela fabriksskeppet är kostnaden lägre för 
dess införskaffande än vid inköp av en vanlig travers. Dessutom är detta upplägg 
enklare att genomföra i swellexlinjen än i de andra linjerna eftersom 
produktionsflödet är enkelt och likformigt för alla maskiner. 

7.3.7 Vändbord 
 
Denna del är inte helt nödvändig men skulle vara praktisk för att inte den 
automatiska traversen och utlastningens travers skall arbeta inom samma 
område. Detta kan lösas med att den automatiska traversen lastar av buntarna på 
en kedjetransportör som sedan transporterar dem åt sidan där de kan hämtas av 
utlastningens manuella travers. Eftersom grovt räknat hälften av buntarna 
behöver vändas skulle det även vara lämpligt om kedjetransportören skickar 
över buntarna på ett vändbord som hanteras av swellexutlastningens 
traversförare, se figur 25. Vändningen hanteras i dagsläget av 
swellexutlastningens traversförare med hjälp av en kärra vilket dock innebär att 
en extra transport behöver ske.  
 

 
Figur 25: Schematisk bild av buntutförsel från den automatiska traversen 

7.3.8 Ekonomiska aspekter 
 
I dagsläget hanteras alla transporter av swellexbultar inom produktionsdelen av 
swellexlinjen av traversföraren. Denne gick under 2003 i mellan två och tre 
skift. Ruukki Production Virsbos efterkalkyler gör gällande att 
personalkostnaden för traversen var 1131 000 kronor. Besparingen för 
traversens transportkostnader blir då för layoutalternativ A och B 
 
         Layoutalternativ A            Layoutalternativ B 
 
1131-19-136 = 976 (tusen kronor)              1131-19-73-136 = 903 (tusen kronor) 
 
Eftersom förslag 4 är nära sammankopplat med, och har en transportkostnad 
som beror av detta förslag, redovisas besparingen om även förslag 4 genomförs. 
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         Layoutalternativ A            Layoutalternativ B 
 
1131-19-3 = 1109 (tusen kronor)                1131-19-73-7 = 1032 (tusen kronor) 
 
Transportkostnaderna som inte påverkas av den automatiska traversen 
(minusposterna) återfinns i bilaga 11, 12 och 16. För det fall då profilerna lastas 
in i mairkapen från linje 2 besparas ytterligare 155 000 kronor och med 
vändbordet som buntarna placeras på besparas swellexutlastningen årligen 37 
000 kronor eftersom buntarna inte behöver vändas med traversen. 
Kostnadsberäkningarna kommer från beräkningsmodellen se bilaga 12. 
Om reika och briokapen hanteras av samma operatör minskar personalkostnaden 
med ytterligare 382 000 kronor se bilaga 12. 
 
Den årliga besparingen av layoutförändringen i tusental kronor förväntas då bli 
värdena som framgår i tabell 21. 
 
Tabell 21: Årliga besparingar för förslag 3 
 
  Utan förslag 4 Med förslag 4 
  Alternativ A Alternativ B Alternativ A Alternativ B 
      
Transportkostnad 976 903 1109 1032 
Ilastning från linje 2 155 155 155 155 
Gemensam operatör 382 382 382 382 
Vridbord 37 37 37 37 
  1550 1477 1683 1606 
 
Kostnaden för förflyttningen av swellexlinjerna, deras elskåp och förlängning av 
ventilationssystemet kommer även att tillkomma. Under denna tid kan ingen 
bearbetning förväntas i maskinerna. Detta behöver dock inte vara ett alltför stort 
problem eftersom försäljningen är säsongsberoende med vinterhalvåret som 
lågsäsong. Om layoutförändringen genomförs då kan de få inkommande order 
som kommer vid denna tidpunkt hämtas från färdigvarulagret. Dessutom kan 
orderna bearbetas i fler maskiner än den ordinarie och utifall alternativ B 
genomförs kan order på produkter som inte finns i lager bearbetas i robot 90 
som inte flyttas. Om maskinerna inte flyttas samtidigt kan även produktionen 
bearbetas samtidigt som layoutförändringen genomförs vilket gäller både för 
layoutalternativ A och B. Medan de första maskinerna flyttas kan då 
bearbetningen ske i de som skall flyttas senare och när även dessa flyttas kan 
bearbetningen tas av de maskiner som flyttats tidigare och redan satts i drift. Om 
den automatiska traversen ännu inte är färdig är inte heller det något problem 
eftersom transporterna då sker med den manuella traversen som i dagsläget. Av 
denna orsak har ingen förlust av försäljning räknats med. Eftersom personalen 
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blir alltmer flytande mellan avdelningarna bedöms de som inte har några 
arbetsuppgifter i swellexlinjen medan layoutförändringen pågår kunna flyttas till 
andra avdelningar. Detta har gjort att inga förluster för overksam personal tas 
med. Kostnaden för förflyttning av maskinerna och ny elinstallation bedöms till 
400 000 kronor. 
 
Kostnaden för att förlänga ventilationssystemet från japanlinjens nuvarande 
position till swellex Cs tänkta position bedöms bli cirka 100 000 kronor varav en 
kanalfläkt står för en fjärdedel av kostnaden. Denna behövs för att bibehålla 
trycket längs hela sträckan. 
 
Kostnaden för att riva kontoret och bygga ett nytt uppskattas till 210 000 kronor. 
Om även provningen flyttas kommer byggnationen av denna att kosta 
uppskattningsvis 100 000 kronor.  
 
Kostnaden för att bygga om robot 90 för layoutalternativ A uppskattas till 350 
000 kronor. 
 
Dessa bedömningar av kostnaderna grundar sig på uppskattningar från den 
tekniska avdelningen vid Ruukki Production Virsbo. 
 
En förfrågan hos leverantören Lecab materialhantering AB gav ett grovt pris om 
300-340 000 kronor beroende på lösning för kedjetransportören och vändbordet 
som hanterar överföringen mellan den automatiska traversen och utlastningens 
travers. 
 
Vid en förfrågan hos leverantören ProCranes AB om en uppskattning av priset 
för den automatiska traversen gavs en grov preliminär offert som innefattade: 
 
1 styck helautomatisk travers med följande data 
 

• Last:   Max 5 ton 
• Spännvidd:  Cirka 4 meter 
• Åksträcka:  Mellan 90 – 110 meter 
• Hastigheter:  Definieras senare 
• Klassificering:  Definieras senare 
• Kapacitet:   Definieras senare 

 
Och med följande utrustning 
 

• Kranbana 
• PLC-system  Siemens cirka 150 positioner 
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• HMI-system  PC med Citect 
• Radiomanöverutrustning Åkerströms 
• Gripklo  Definieras senare 
• Installerad till fullt driftklart skick 

 
Leveranstiden uppskattades till 6-8 arbetsmånader och en grov uppskattning av 
priset hamnade på 2700 000 kronor. 
 
Kostnaden för maskinutrustningen som bedömts av den tekniska avdelningen 
räknas upp med 20 % som en säkerhetsmarginal vilket ger en uppskattning av 
den totala investeringskostnaden till tabell 22. 
 
Tabell 22: Kostnader för genomförandet av förslag 3 
 Alternativ A (tusen kronor) Alternativ B (tusen kronor)
Flytt av maskiner, elinstallation   400   400 
Ventilationssystem   100   100 
Ombyggnad robot 90   350     - 
   
Summa + 20% 1020   600 
Kontor   210   210 
Provning   100   100 
Vändbord   340   340 
Automatisk travers 2700 2700 
Summa  4370 3950 
 
Räntekostnaderna för alternativ A och B blir då: 
 
Ränta A = 17508,0

2
000.370.4

=× 000 kronor       Ränta B = 15808,0
2

000.950.3
=× 000 kronor 

 
När de totala besparingarna ställs mot kostnaderna för layoutändringen fås pay 
back tiden vilken för alternativ A och B om förslag 4 inte genomförs uppgår till:  
 
Pay back A = 2,3

)1751550(
4370

=
−

år   Pay back B = 0,3
)1581477(

3950
=

−
år  

 
Om även förslag 4 genomförs blir pay back tiden för alternativ A och B. 
 
Pay back A = 9,2

)1751683(
4370

=
−

år   Pay back B = 7,2
)1581606(

3950
=

−
år 

 
I fråga om personalbehov besparas tre traversförartjänster samt en 
operatörstjänst vid reika eller briokapen som hanteras av en gemensam operatör 
med detta upplägg. 
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7.3.9 Andra aspekter 
 
Layoutförändringen och ombyggnationen bör om den genomförs utföras under 
lågsäsong efter ett större lagerbyggande än normalt för att säkerställa att det 
finns tillräckligt med produkter för lågsäsongen och att lagren hinner byggas 
tillräckligt stora till högsäsongen. 
 
Förslaget är även väl anpassat för framtida beslut i och med att tillräckligt 
utrymme lämnas för endera införskaffandet av en ny maskin eller för att 
förlägga en hel profilformningsstation för swellex i denna linje. Införseln till den 
senare bör nämligen placeras vid öppningen mellan linje 1 och linje 2 vid 
avsyningsbänken / rörbehandlingslinje C. Denna lokalisering är lämpligast för 
införseln av smalband och profilerna kommer att föras ut direkt in i 
materialflödet i swellexlinjen. Reika- och briokaparna som är förlagda där kan 
även placeras till andra lägen, inklusive linje 2. 
 
Skulle det visa sig alltför svårt att flytta knipporna med gripklon utan att 
profilerna ramlar ur kan knipporna förses med en enklare buntning eller fästas i 
en hållare med ögla som de kan lyftas i vid transporterna. Denna buntning utförs 
förslagsvis av operatören vid reika- och briokapen eftersom dessa maskiner 
fungerar utan att operatören behöver övervaka dem kontinuerligt. Om alternativ 
B väljs kan även operatören vid robot 90 användas för detta arbete eftersom inte 
heller denna maskin behöver övervakas hela tiden. Kostnaden för att en operatör 
vid reika- och briokapen går ifrån sin ordinarie maskin för att bunta knipporna 
vid mairkapen blir med en lönekostnad om 225 kronor per timme, 4700 
swellexknippen och en buntningstid om en minut: 
 

17225
60

4700
=× 600 kronor 

 
Denna kostnad är dock enbart redovisningsmässig eftersom reika- och briokapen 
är i drift under själva buntningsarbetet. Detta innebär att inga kostnader kommer 
att tillkomma men däremot omfördelas. Eftersom buntningstiden tillkommer i 
ett sådant läge skulle det vara fördelaktigt om inte buntningen skedde i kapen för 
att inte denna skall belastas med en extra väntetid. Antalet timmar väntetid som 
skulle tillkomma är 4700x60/3600 = 78 timmar. Ett sätt att lösa detta och även 
spara in en del av den väntetid som finns i dagsläget i mairkapen skulle vara att 
lyfta ur samtliga knippor från mairkapen samtidigt, exempelvis med en 
gaffellyft.  Den väntetid från dagsläget som då skulle sparas in beror av att 
traversen hämtar ett knippe åt gången och kapen kan kapa fyra knippor ur ett 
knippe, vilket medför att de övriga knipporna ligger kvar och låser kapen under 
hämtningstiden. Denna tid kan uppskattas genom att: 
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Ett knippe som kapas i en längd får ingen väntetid 
Ett knippe som kapas i två längder får väntetid för ett kapat knippe  
Ett knippe som kapas i tre längder får väntetid för två kapade knippen osv. 
 
Eftersom en av de kapade knipporna från varje knippe som går in i kapen inte 
skapar någon väntetid kan antalet kapade knippor som låser kapen uppskattas 
till: antalet knippor som passerar ut från kapen minus antalet knippor som går in 
i kapen. Eller förenklat: 
 

Flöde ut – flöde in 
 
I beräkningsmodellen framgår hur många knippen som transporterats in i 
mairkapen och hur många som lämnat denna. Eftersom antalet profiler i 
knipporna inte ändras måste då antalet knippor som tillkommer bero av att ett 
knippe har kapats i flera delar. 
 
Antalet knippor som transporterades in i mairkapen var 2908 stycken och antalet 
som transporterades ut var 5202 år 2003. Antalet knippor som låser mair-kapen i 
swellexavdelningen blir alltså 5202-2908 = 2294 st. Om dessa transporter 
fördelas ut procentuellt över alla transporter som sker i dagsläget med dagslägets 
transporttider erhålls värdena till tabell 23.  
 
Tabell 23: Årlig väntetid för kapdelar i swellexlinjens mairkap 
  Förväntat antal Transporttid Tillbaka till Tidsåtgång för
Avgång Destination transporter enkel resa (s) kap mair (s) transporter (h)
kap mair kap mair 13,2 70 15 0,31
kap mair urblåsning 2294,3 60  38,24
urblåsning   2294,3 30  19,12
urblåsning mellanlager 2066,0 70 30 57,39
urblåsning vagn 1 läge 3 56,1 86 46 2,06
urblåsning vagn 2 läge 1 45,8 70 30 1,27
urblåsning packning kortrör 61,8 70 15 1,46

urblåsning 
packning 
pallgods 64,8 50 15 1,17

väntetid i kap mair       121,01
 
För profilerna som kapas och går till mellanlagret kommer tiderna att ändras 
med förslag 3 eftersom en annan travers kommer att utföra denna transport. Här 
används dock de nuvarande tiderna eftersom dessa är de enda som har kunnat 
undersökas. Kostnaden för väntetiden beräknas utifrån väntetid multiplicerat 
med lönekostnaden i mairkapen som är 240 kronor i timmen. Kostnaden för 
väntetiden som finns i dagsläget kan då uppskattas till 121x240 = 29 000 kronor 
och kostnaden för väntetiden som skulle tillkomma med buntningen till  
78x240 = 19 000 kronor per år. Kostnaden för att bygga gaffelhämtningen har 
uppskattats kosta ungefär 300 000 kronor av den tekniska avdelningen. I nuläget 
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har inte denna kostnad ansetts ursäktbar med besparingen den skulle medföra 
men situationen skulle kunna ändra sig om även buntning behöver ske eller 
mairkapen blir överlastad. 

7.4 Förslag 4: Swellex C 
 
Detta förslag utgörs av en utvärdering av ett på swellexavdelningen existerande 
förslag på omkonstruktion av kopplingen till de skarvbara swellexbultarna. 
Förslaget har därefter kompletterats med en ny layout avsedd för att passa in 
swellex C maskinen i transportflödet som är tänkt i förslag 3 samt sänka ledtiden 
på produktionen. Det bör noteras att den av swellexavdelningen föreslagna 
omkonstruktionen eller en liknande lösning är nödvändig för att 
ombyggnationen av maskinen i detta förslag skall vara möjlig att genomföra. 
Förslaget är tänkt att utföras i tre steg där omkonstruktionen först 
försökstillverkas för provning och utvärdering. Efter detta kommer den, om den 
uppfyller kvalitetskraven, att tillverkas i den befintliga maskinparken. I det sista 
steget sker en ombyggnation av swellex C maskinen för att bättre anpassa den 
till produktionen av skarvbar swellex. 

7.4.1 Lösning 
 
För att kunna producera artiklarna i en enhet bör överföring av produkterna ske 
enkelt och bearbetningstiden inte skilja sig alltför mycket åt i de olika 
delstationerna. Detta för att inte behovet av mellanlagringsstationer eller alltför 
kostsamma balanseringar av linan skall behöva ske. 
 
Vid undersökningen befanns det största hindret för att sammankoppla 
stationerna till en enhet vara att kopplingssvetsen trots en annorlunda snabbare 
svets och frånvaron av chuckinställning skulle ta betydligt längre tid som de 
föregående momenten vilket skulle kräva en balansering av linjen eller 
produktion mot mellanlager för de tidigare momenten. Om den manuella 
kopplingssvetsen dock byts ut mot en maskinell av samma typ som i dagsläget 
sker i rundsvetsningen skulle svetstiden kunna sänkas till den grad att 
mellanlagring inte blir nödvändig.  
 
Den bästa lösningen befanns vara att delproducera artiklar med en längd om tre 
meter eller längre i japanlinjen och kortare artiklar i robot 90 linjen. Därefter 
transportera rören till swellex C stationen där borrning, pluggpressning och 
pluggsvetsning sammanfogas i en delstation (där borrning och läppressning sker 
idag). Rören transporteras därefter via ett rullband till andra sidan av swellex C 
stationen där kopplingen sätts på och svetsas (där rundsvetsen är i dag). Efter 
kopplingssvetsen avsynas de varefter de rullas ned i ett lagerfack för vidare 
transport till utlastningen. Om den snabba avsyningen som sker efter svetsarna 
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av operatörerna bedöms som tillräcklig skulle packningspluggningen kunna 
byggas in efter kopplingssvetsen som ett moment som utförs maskinellt utan 
inblandning av operatören samtidigt som det efterföljande röret kopplingssvetas. 
Totalt sett kommer denna lösning förutom reduceringen i bearbetningstid och 
personalbehov även resultera i en drastisk sänkning av ledtiden, mer tillgängligt 
utrymme där läppsvetsning och kopplingssvetsning idag sker samt en flexiblare 
produktionsplanering. Anledningen till det sistnämnda är att ledtiden som i 
dagsläget är ett antal dagar medför att produktionen måste starta långt innan 
leverans. Den nya lösningen har färre mellanlager samtidigt som bearbetningen 
sker i följd vilket medför att produktion snabbt kan ske till kund. 

 
Figur 26: Swellex C förslagslayout utan förslag 3 
 

1) Mothåll för pluggpressning och pluggsvetsning 
2) Borrning, pluggsvetsning 
3) Pluggpressning 
4) Rullbana 
5) Kopplingspåsättning 
6) Kopplingssvetsning 
7) Sekundafack 
8) Färdigfack 
9) Möjlig placering av packningspluggning 

 
Lösningen i figur 26 är den som kräver minst ombyggnation av swellex C linjen. 
Mestadels används redan befintlig utrustning i denna layout som är tänkt att 
användas om förslag 3 ej genomförs. En lösning som bättre passar ihop med 
material och produktionsflödet i förslag 3 är istället den som framgår i figur 27. 
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Figur 27: Swellex C förslagslayout med förslag 3 
 
Maskinlayouten har då ändrats för att bättre passa ihop med materialflödet i 
förslag 3. De delmonterade knipporna transporteras från japanlinjen, robot 90 
eller ett mellanlager med den automatiska traversen. När bultarna är färdiga och 
buntade hämtas de av samma travers på samma sätt som de andra 
linjemaskinerna. Denna layout kräver dock mera ombyggnationer av maskinen 
även om mycket av de nuvarande delarna kan användas. 
 
Istället för att mellanlagra rören efter varje delmoment kommer dessa lösningar 
endast att kräva två mellanlagringar. Dessa kommer att inträffa innan 
transporten till utlastningen samt ett innan bearbetningen i swellex C för att 
produktionen där skall kunna pågå utan alltför stort beroende av beläggningen i 
japanlinjen och robot 90. Facket efter dagslägets läppressning behövs inte längre 
med detta upplägg men skulle ändå vara bra att behålla som en nödlösning om 
arbetsbelastning eller sjukfrånvaro skulle omöjliggöra full bemanning av 
maskinen.  
 
I båda dessa förslagslayouter kommer bemanningen att bestå av två operatörer i 
swellex C. Till detta kommer en viss del arbete att tillkomma i japanlinjen och 
robot 90. I dagsläget är behovet fyra till fem operatörer i de tre swellex C 
stationerna samt en som kalibrerar profilerna innan hylspressningen. 
Reduktionen av personalbehovet kan behövas eftersom personalstyrkan ändå 
kommer att skäras ned som en del av den rationalisering Ruukki Production 
Virsbo för närvarande genomgår. Även om en del stationer kan hanteras av färre 
operatörer och personalen blir mer flytande mellan avdelningarna kan det vara 
en fördel att även minska behovet av operatörer för att inte en personalbrist skall 
uppstå. 
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7.4.2 Ändringar som krävs för genomförandet 
 

Bultarna fästs i en chuck eller trumma varefter pluggen pressas in i bulten, se 
figur 28. Pressningsdonen dras ut varefter rundsvetsarna som flyttats till 
presstationen svetsar fast pluggen i hylsan. Detta sker genom att bulten roteras 
runt sin centrallinje samtidigt som en fast svets sammanfogar pluggen med 
hylsan, vilket kan ses i figur 29. För att genomföra detta krävs att en eller båda 
av rundsvetsarna flyttas samt att pressarna höjs upp för att komma i nivå med 
hylsans innerdiameter. Om rundsvetsen hanteras med två svetsar med 
tillhörande chuckar som i dagsläget och det även finns två pressdon behöver inte 
mittenbulten gå igenom stationen två gånger. 
 

 
Figur 28: Pluggpressningen i swellex C 
 

 
Figur 29: Pluggsvetsningen i swellex C 
 
Ett rullband som för över bultarna från rundsvetsen (där påpressningen är idag) 
till kopplingssvetsen (där rundsvetsen är i dagsläget).  
 
Hur kopplingssvetsen för den nya konstruktionen skall ske arbetas för 
närvarande på av den tekniska avdelningen varför detta delvis lämnas därhän i 
detta förslag. Tankegången i detta förslag är att kopplingssvetsen flyttas dit 
rundsvetsen sker i dagsläget samt byts ut mot en maskinell svets för att sänka 
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svetstiden. För kostnadsberäkningarna i detta förslag har det antagits att 
kopplingarna matas fram med rännor till en hållare varpå de trycks på bulten 
med en hydraulcylinder som även håller fast kopplingen under svetsningen. Om 
en chuck eller någon annan lösning skall användas överlåts åt den tekniska 
avdelningen även om en chuck har lagts till i kostnadsberäkningarna för den 
kostnad fasthållningsutrustningen har. Huruvida mittenbultarna skall gå genom 
stationen en gång eller två beror av utformningen av kopplingssvetsen varför 
även detta överlåts åt den tekniska avdelningen. Om mittenbultarna körs två 
gånger går produktionen långsammare men svetskvaliteten är enklare att 
kontrollera för operatören. Detta är vidare enkelt att genomföra genom att 
uppläggningsbordet bakom kopplingssvetsen behålls.  
 
Om även packningspluggningen skulle integreras i swellex C maskinen skulle 
denna placeras efter kopplingssvetsen som ett moment bultarna passerar innan 
de faller ned i buntfacket. Detta delmoment bör hanteras automatiskt för att inte 
operatören vid koppligssvetsen skall få alltför många moment att hantera. Till 
uppbyggnad bör den likna hylspåpressningen i dagsläget även om den 
kompletteras med magasin för pluggarna, se figur 30. Vad som sker är att bulten 
faller ned i en ränna varvid två hydraulbackar automatiskt greppar och håller fast 
den. En packningsplugg som ligger redo framför en hydraulcylinder pressas på 
varefter bulten kastas ur stationen med hjälp av två utkastare och rullar ned i 
färdigfacket. Om packningspluggningen byggs in i swellex C maskinen bör 
buntningen ske manuellt i färdigfacket, annars bör pluggning och buntning 
hanteras på ett bord i utlastningen som i dagsläget. 
 

 
Figur 30: Packningspluggningen i swellex C 
 
För kostnadsberäkningarna har det antagits att kopplingssvetsen enbart sker på 
en sida av bultarna varpå mittenbultarna vänds. Detta leder till att 
pluggpressningen också bara behövs på en sida. 
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En lösning som skulle ha krävt ännu mindre personal vore att ha stationerna 
placerade längs en bänk där rören rullar fram och bearbetas i flera steg. Eftersom 
båda svetsarna måste kontrolleras kontinuerligt bedömdes detta dock som alltför 
många moment för att kunna hanteras av en operatör.  

7.4.3 Ledtidsförändring 
 
Det har inte återfunnits några uppgifter på den nuvarande ledtiden för de 
skarvbara produkterna i swellexlinjen. Det faktum att produkterna mellanlagras 
mellan varje delstation för även med sig att ledtiden kan variera kraftigt. 
Produktionsledarna har heller inga närmare uppgifter än att det rör sig om dagar.  
 
Den ledtid som har betydelse för kunden är företagets förmåga att producera mot 
order. Mellanlagret innan swellex C antas ha tillräckligt med material för att 
täcka alla normala order samtidigt som en bunt från färdigvarulagret på kaj 4 i 
nödfall kan monteras till skarvbara swellexbultar med den nya kopplingen. 
Ledtiden som undersöks väljs därför som tiden efter det att bultarna har 
bearbetats i japanlinjen eller robot 90. 
 
Ledtiden vid en mer kontinuerlig linjeproduktion kan uppskattas som summan 
av tiderna i den delstation som tar längst tid multiplicerat med genomflödet. Den 
station som har längst bearbetningstid tar 30 sekunder i anspråk per bult. En 
normal order ligger på mellan 500 – 1000 bultar. Detta ger en ledtid från 
mellanlagren innan swellex C till swellexutlastningen på: 
 

25,6
3600

30750
=

×  timmar                   (Med 20 % säkerhetsmarginal = 7,5 timmar) 

 
Även om det är tänkbart att tiderna från det att bultarna förs in i svetsarna till 
dess att svetsarna startar är optimistiska bör en mindre order kunna bearbetas 
under ett skift och en normalstor under en produktionsdag. 

7.4.4 Ekonomiska aspekter 
 
Den omkonstruerade kopplingen skulle bespara Ruukki Production Virsbo 705 
000 kronor årligen givet 2003 års produktion och bearbetningskostnader. Denna 
siffra förutsätter även att de sänkningar i bearbetningstid som angivits av 
produktionspersonalen är rimliga. Med en ombyggnad av maskinen skulle 
besparingen bli 860 000 kronor, se tabell 24 nedan. Dessa besparingar är 
beräknade på bearbetningstiderna i maskinerna angivna av produktionsledarna 
på swellexavdelningen. En uppmärksam läsare kan konstatera att denna 
besparing endast är beräknad på Krajewski och Ritzmans (1999) normaltid. 
Detta sker eftersom avbrott och omställningstider inte finns inrapporterat för den 
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aktuella tidsperioden för alla moment och det är en osäkerhetsfaktor kring vad 
dessa skulle bli efter omkonstruktionen av bulten och ombyggnationen av 
maskinen. Även avbrott och omställningstider kommer att elimineras för de 
maskinelement som tas bort även om inte dessa tagits med i beräkningen. 
 
Förändringen i materialkostnad kommer av allt att döma vara ringa. Den nya 
kopplingen bör kosta ungefär detsamma som den nuvarande. Med den nya 
kopplingen kan den vanligare hylsan 1232 användas istället för ST52 som 
används i dagsläget och kräver mer bearbetning. Dock kommer kostnaderna för 
pluggen att tillkomma vilket bör leda till att kostnaderna jämnar ut varandra. 
 
Provkostnaderna kommer även att minska med den nya produktionsvägen som 
omkonstruktionen följer. Detta kommer sig av att grovt räknat fyra procent av 
produkterna i dagsläget avsätts för förstörande provning vid ideala förhållanden 
(fler prover tas ut om provvalsgruppen inte uppfyller kraven). Anledningen till 
dessa omfattande kvalitetskontroller är att produkterna svetsas manuellt vilket 
kan leda till variationer i processen beroende på bland annat skiftlag, svetsare 
och den mänskliga faktorn. Provvalsgrupperna tas ut som ett rör av femtio efter 
läppsvetsningen och efter kopplingssvetsningen. Eftersom rören med den nya 
flödesvägen passerar genom japanlinjen eller robot 90 kommer dessa linjers 
provfrekvens att användas på rören efter det att de har delmonterats där. 
Provfrekvensen i japanlinjen och robot 90 är på grund av mindre 
processvariationer ett rör av tvåhundra. Eftersom momentet med 
läppsvetsningen försvinner med den nya konstruktionen behöver rören därefter 
enbart provas efter kopplingssvetsen. Med samma provfrekvens som tidigare för 
kopplingssvetsen och provfrekvensen för de maskiner där delmontaget kommer 
att ske innebär det att 600 rör med 2003 års produktion kan undandras från 
förstörande provning årligen utan att påverka kvalitetskraven. Ekonomiskt 
innebär detta en besparing på 66 000 kronor, se bilaga 23. 
 
Det bör vidare noteras att tidsändringarna är en förutsättning för att rullbanan i 
layoutförändringen skall vara praktisk att införskaffa. Om tiden för 
kopplingssvetsen gravt överstiger tiden för bearbetningen i pluggsvetsstationen 
är det lämpligast att genomföra maskinförändringarna utan rullbanan och 
producera mot färdigfacken som i dagsläget. Den årliga besparingen från förslag 
4 kan enligt bilaga 22, 17 och 23 sammanfattas till tabell 24. 
 
Tabell 24: Årliga besparingar av förslag 4 
Besparingsdel Omkonstruktion Omkonstruktion + ombyggnation 
Bearbetning  619 000  747 000 
Transporter    20 000    47 000 
Provning    66 000    66 000 
Totalt  705 000  860 000 
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Kostnaden för de behövda detaljerna bedöms av den tekniska avdelningen bli 
enligt tabell 25. 
 
Tabell 25: Kostnader för att genomföra förslag 4 
Station Detalj Bedömd kostnad 
Rundsvets Pluggränna  20 000 
Hasbana 20 rullar, 4 motorer  70 000 
Kopplingssvets Kopplingsränna  20 000 
 Hydraulcylinder  15 000 
 Chuck till rundsvets  75 000 
Pluggning Hydraulcylinder  15 000 
 Hydraulback    6 000 
 Ränna  20 000 
 Utkastare    5 000 
Swellex C Ombyggnadsarbete  70 000 
   
Totalt + 20%  379 000 
  
Även fler detaljer som hör till kopplingssvetsen kan komma att behövas men 
eftersom denna befinner sig i konstruktionsfasen och sedan endast skall flyttas 
tas inte detta med här. Pluggpress och rundsvetsar finns redan i dagsläget och 
behöver förmodligen endast mindre ändringar. Kostnaden för en eventuell flytt 
av maskinen tas med i förslag 3. Om enbart omkonstruktionen genomförs 
kommer maskinkostnaderna för denna att vara ringa och kan enklast erhållas 
från den tekniska avdelningen vilken för närvarande skissar på en lösning för 
kopplingssvetsen. För ombyggnationen av swellex C tillkommer dock en del 
kostnader vilka bedöms ge en årlig ränta om: 
 

1508,0
2
000.379

=× 000 kronor/år 

 
Detta leder till att pay back tiden för omkonstruktionen och ombyggnationen 
blir: 
 

45,0
)15860(

379
=

−
år ≈ 5,4 månader 

 
Rekommendationen till Ruukki Production Virsbo är att så snart som möjligt 
producera en provserie med den nykonstruerade kopplingen för att kontrollera 
om den uppfyller alla krav som ställs på produkterna, genomföra de 
förhandlingar som behövs med Atlas Copco för att därefter starta upp 
produktionen i den befintliga produktionsutrustningen.  
 
Efter det att dessa moment genomförts bör bearbetningstiden kontrolleras för att 
kontrollera om, och i så fall med vilka tider, linjebalanseringen skall utföras. 
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Först därefter bör ombyggnationen av Swellex C maskinen genomföras endera 
när lågsäsongen börjar eller lagren byggts upp tillräckligt för att upprätthålla 
försäljningen under ombyggnadstiden. 
 
Detta är ett förslag på hur de skarvbara swellexbultarna skulle kunna tillverkas 
med en billigare metod. Ombyggnationen av swellex C är beroende av den nya 
konstruktionen för att kunna fungera och är ej genomförbar om 
nykonstruktionen skulle visa sig omöjlig att tillverka av en eller annan orsak. 

7.5 Övriga förslag och rekommendationer 
 
Dessa förslag och rekommendationer utgörs av mindre delar som fallit utanför 
uppgiften med rapporten eller inte har utretts noggrannare.  

7.5.1 Förlustgivande produkter 
 
När artiklarnas genomsnittliga försäljningspris ställdes mot deras kostnader för 
tillverkning (varvid deras förmodade påslag för transporter bröts ut och ersattes 
med transportkostnaderna från beräkningsmodellen) befanns en hel del 
produkter vara förlustbringande. Tursamt nog var det dock ytterst få produkter 
som även hade ett negativt täckningsbidrag. Detta kan utläsas som att en stor 
mängd produkter under 2003 betalade igen sitt materialpris och det arbete som 
lagts ned vid bearbetningen av dem. Dock kunde de inte betala igen kostnaderna 
för maskinerna de bearbetats i eller de fördelade administrativa kostnaderna som 
krävts för dem.  
 
Lösningen på detta problem anses dock falla utanför ramen för denna rapport 
varför detta problem endast omnämns för att dra uppmärksamhet mot det. 
Anledningen till att en produkt produceras behöver inte endast vara för att den 
skall vara vinstgivande utan även andra faktorer spelar in, dock måste produkten 
med alla andra faktorer invägda på sikt vara lönsam för att det skall finnas en 
anledning att producera den. Hur detta skall hanteras är dock en fråga som 
ledningen får ta ställning till under beaktande av även andra faktorer. 
 
Dessa andra faktorer kan vara att produkterna befinner sig i början av sin 
livscykel och ännu inte har nått upp till vinstgivande produktionsnivåer. 
Artiklarna kan även tillverkas som en service mot större kunder eftersom det kan 
vara mer lönsamt att tillverka en olönsam produkt åt dessa än att dessa börjar se 
sig om efter andra leverantörer. Ytterligare en faktor kan vara att priserna hålls 
låga för att det sker en inbrytning på en marknad. Det bör även nämnas att det 
inte kontrollerades i sammanställningen om förlusterna kom från specifika 
geografiska marknader eller gällde över lag för dessa produkter. 
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Rekommendationen är att upphöra med produktionen av alla rör med negativt 
täckningsbidrag, såtillvida de inte utgör en nödvändig del av produktsortimentet 
för större kunder eller är dörröppnare för andra mer vinstgivande försäljningar. 
Informationen om vilka dessa artiklar är kan hämtas från ekonomiavdelningen 
eller beräkningsmodellen. 
 
De rör som har negativ vinst men positivt täckningsbidrag kan tillverkas, men 
detta bör i största möjliga mån bara ske när det finns outnyttjad kapacitet och det 
inte råder materialbrist. Anledningen till detta är att företaget faktiskt har en 
förtjänst på dessa rör, dock inte tillräckligt för att täcka de fasta kostnaderna. De 
fasta kostnaderna, och i viss mån även de rörliga, finns dock där även om inte 
anläggningen utnyttjas, det enda som händer är att de slås ut på färre produkter. 
Dock bör det även has i åtanke att de fasta kostnaderna till stor del består av 
maskinkostnader vilka är avsedda att betala igen maskinparken och finansiera 
nya maskiner vilka behövs för att behålla företaget konkurrenskraftigt. I de fall 
då det finns outnyttjad kapacitet och inga andra begränsande faktorer 
förekommer kan förlustgivande produkter dock produceras eftersom de ger ett 
visst bidrag över de rörliga kostnaderna. Anledningen till detta överseende 
kommer sig av det faktum att en så pass stor del av produktionen har en negativ 
vinst att det vore direkt skadligt att göra sig av med dessa produkter rakt av. Det 
är även möjligt att vissa artiklar som går med förlust kan vara vinstgivande mot 
vissa kunder eller marknader. Av denna anledning bör produkterna undersökas 
noggrannare för att se vad förlusterna beror av samt om problemet kan avhjälpas 
med prisförändringar eller om förlusterna är nödvändiga av marknadsorsaker. I 
de fall då inte kapaciteten räcker till för att möta efterfrågan bör de artiklar med 
störst negativ vinstmarginal avvaras först. På längre sikt bör nya produkter med 
bättre lönsamhet sökas vilka kan ta över i produktionen från de artiklar som har 
lägst vinstmarginal. Det bör även nämnas att totalt sett vinstgivande produkter 
kan vara olönsamma vid försäljning mot vissa kunder eller marknader vilket är 
ytterligare en anledning att närmare undersöka vad förlusterna beror av. 
Naturligtvis bör även de mest vinstgivande artiklarna undersökas samtidigt efter 
åtgärder som kan stimulera dessas försäljning. Detta kan dock innebära att 
prisjusteringar även kan behövas av dessa för att höja den totala vinsten genom 
ökad försäljning. 
 
Ruukki Production Virsbo kan sammanfattningsvis fortsätta med produktionen 
av artiklar med positivt täckningsbidrag men negativ vinst så länge som det 
finns överkapacitet i produktionen. Detta eftersom dessa artiklar trots allt ger ett 
visst bidrag. De bör dock inte syssla med detta om det finns något bättre att 
tillverka. Slutligen bör även prissättningen och marknadsfaktorerna för dessa 
artiklar utvärderas för eventuella prisjusteringar eller andra marknadsåtgärder. 
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7.5.2 Ny långrörsbuntningsstation i linje 1 
 
I dagsläget transporteras en hel del rör i linje 1 från färdigställningsskepp 1 till 
färdigställningsskepp 2 för buntning. Detta medför onödiga transporter mellan 
fabriksskeppen samtidigt som det uppstår svårigheter att lagra och lasta ut den 
stora mängden buntat material vid kaj 3. Detta skulle kunna lösas genom att 
materialet som produceras mot kundorder och inte skall ha någon bearbetning 
utanför färdigställningsskepp 1 buntas i långrörsbuntbänken och lastas ut vid kaj 
1. Anledningen till att inte detta sker är att långrörsbuntbänken arbetar saktare 
än mairbuntbänken samt även har en högre personalkostnad eftersom den i 
motsats mot mairbuntbänken kräver två operatörer. Det har under en längre tid 
funnits planer i företaget på att byta ut långrörsbuntbänken mot en snabbare 
buntbänk som kan hantera både längre rör samt rör som i dagsläget transporteras 
mellan fabriksskeppen för buntning. Detta är en utredning av de besparingar och 
ekonomiska aspekter detta skulle medföra. 
 
Eftersom antalet sexmetersrör som kan buntas i långrörsbunten även styrs av 
vilka övriga rör en kund beställer finns en viss osäkerhet i uppskattningen av 
transportkostnaden. Om en kund exempelvis beställer gängade rör som 
bearbetas i färdigställningsskepp 2 och obehandlade rör som kan buntas och 
lastas ut både i färdigställningsskepp 1 och 2 är det lämpligast att hantera all 
buntning och utlastning i samma färdigställningsskepp. Om samtliga 
obehandlade sexmetersrör antas buntas i den nya långrörsbunten kommer 
genomflödet i denna att gravt överstiga det i mairbunten. För enkelhets skull har 
det därför antagits att hälften av rören buntas i mairbunten och den andra hälften 
i den nya långrörsbunten. Minskningen av transportkostnaden blir enligt 
beräkningsmodellen i detta fall 191 000 kronor, se bilaga 24. 
 
Med en snabbare buntning i långrörsbänken kommer bearbetningskostnaden för 
buntningen att minska med 900 000 kronor, se bilaga 25. Denna siffra bör dock 
vara något pessimistiskt antagen eftersom bearbetningskostnaden kommer från 
en jämförelse där mairbuntens genomflödeshastighet överförs till långrörsbunten 
eftersom den tänkta nyanskaffningen har ett likadant arbetssätt som mairbunten. 
En stor del av tidsåtgången i mairbunten kommer dock från väntetider och 
problem som uppstår vid buntningen. Vid en tidsstudie av buntbänkarna 
framgick exempelvis att mairbunten som bäst kom upp i en 
genomsnittsgenomflöde av en bunt på 6,5 minuter varav själva buntningstiden, 
med väntetider och funktionsproblem frånräknat, endast uppgick till 2,1 minuter. 
En nyanskaffad långrörsbunt skulle dock inte drabbas av dessa problem i samma 
utsträckning. Detta kommer sig av att den skulle vara bättre placerad i 
förhållande till mellanlagren materialet hämtas från vilket skulle minska 
väntetiderna samtidigt som funktionsproblemen skulle minska för att 
buntmaskinen är nyare. 
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Eftersom buntningen i långrörsbänken sker med en lägre hastighet än rören kan 
komma ur rörbehandlingslinjerna uppstår en väntetid för knipporna innan 
bearbetning. Enligt produktionsledaren i linje 1 uppgår vanligen denna tid till ett 
dygn eller mer. Vid buntning av kundorder i mairbunten beställs lastbilen som 
skall transportera buntarna innan ordern är buntad eftersom buntningstiden är 
låg och välkänd. Detta förfarande gäller dock inte för långrörsbuntstationen 
eftersom buntningen där tar längre tid i anspråk och är behäftad med större 
osäkerhetsfaktorer. Detta betyder dels att produkterna mellanlagras längre än de 
borde och dels att leverans till kund skulle kunna ske snabbare än i dagsläget. 
Den ekonomiska inverkan av en minskad ledtid är svår att uppskatta eftersom 
även marknadsaspekter inverkar, exempelvis kan en kort ledtid vara en 
ordervinnande faktor mot vissa kunder.  
 
Den ekonomiska inverkan av en arbetsdags extra lagerhållning och senare 
fakturering kan dock beräknas enklare. Denna beräkning har genomförts med 
233 arbetsdagar per år och en räntesats på lagerhållet material på 15 % och för 
kapital på 9 % enligt de räntesatser som används vid företaget. Under 2003 
fakturerades de produkter som passerar genom långrörsbuntbänken för totalt 82 
miljoner kronor enligt beräkningsmodellen. Om detta material, och följaktligen 
även fakturorna, kan skickas en arbetsdag innan ger detta under ett år 
ränteintäkter som uppgår till: 
 
Ränteintäkter = 3209,0

233
000.974.81

=× 000 kronor 

 
Den sammantagna bearbetningskostnaden för dessa artiklar var 73,6 miljoner 
kronor om även de fasta kostnaderna räknas med. Långrörsbuntens 
sammantagna kostnader uppgår under samma tid till 2,2 miljoner kronor vilket 
gör att det material som mellanlagras innan långrörsbunten har en 
bearbetningskostnad på 73,6-2,2 = 71,4 miljoner kronor. Lagerräntan för att 
detta mellanlagras en arbetsdag extra uppgår under ett år till: 
 
Lagerränta = 4615,0

233
000.373.71

=× 000 kronor 

 
Den totala förtjänsten och inbesparingen av räntekostnader blir då 32 000 + 46 
000 = 78 000 kronor. 
 
Om långrörsbunten byts ut skulle främre delen av den nuvarande 
buntningsstationen kunna förses med fack och ersätta rörprovningsstationen i 
linje 1. Den skulle då kunna användas för provnings-, rillnings- och 
klassningsarbeten. Detta innebär att även besparingen från förslag 1 kan läggas 
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till förtjänsten vilken uppgår till 100 tusen kronor årligen. 
Investeringskostnaderna i förslag 1 behöver dock inte tas med eftersom redan 
befintlig utrustning används. 
 
De totala besparingarna vid ett byte av långrörsbuntstationen blir då: 
 
191 000 + 900 000 + 78 000 + 100 000 ≈ 1270 000 kronor 
 
Förutom dessa ekonomiska faktorer tillkommer även andra positiva effekter av 
ett byte av buntningsstationerna. Bland dessa kan nämnas att arbetsbelastningen 
och lagerhållningen fördelas jämnare över utlastningskajerna samt att 
produkternas ledtid minskar både för material som går genom långrörsbunten 
och genom de övriga buntningsstationerna. Anledningen till att ledtiden 
påverkas även för de övriga buntningsstationerna är att det i dagsläget uppstår 
väntetider för de externa transporterna på grund av överbelastning vid kaj 3. 
 
Investeringskostnaden för en ny buntningsstation har av leverantören av 
mairbunten i linje 1 angetts till 6500 000 kronor vilket ger en årlig räntekostnad 
och pay back tid om: 
 
Räntekostnad = 26008,0

2
000.500.6

=× 000 kronor 

 

Pay back tid =
)2601270(

6500
−

= 6,4 år 

 
Som synes överstiger investeringskostnaderna inbesparingarna alltför mycket 
för att detta skall kunna genomföras som en rationaliseringsinvestering. En 
investering kan dock även ske av andra orsaker än rationaliseringar och ett byte 
av långrörsbuntstationen har tidigare varit uppe för diskussion eftersom den är 
alltför föråldrad och långsam. Det är dock osäkert om besparingarna ett byte 
skulle ha resulterat i beräknades vid detta tillfälle. Med andra ord har ett byte 
övervägts även av andra orsaker än besparingsskäl. Vad denna beräkning 
således leder till är att ge extra indata till beslutsprocessen samt kvantifiera 
besparningarna som skulle uppstå som en extra fördel vid en 
ersättningsinvestering av långrörsbuntstationen. 

7.5.3 Omfördelning av arbetsorder 
 
I vissa fall läggs bearbetningsorder i andra maskiner än de ordinarie. Detta sker 
av två anledningar, endera för att den ordinarie är överbelagd eller för att skapa 
en bättre utnyttjandegrad i maskinerna och sysselsättning åt operatörerna i den 
maskin eller linje produkterna flyttas till. Eftersom personalstyrkan dock blir 



 100

alltmer flytande mellan maskinerna och linjerna bör det senare förfarandet 
avbrytas till förmån för att producera artiklarna i den maskin som är bäst lämpad 
för uppgiften givet att denna inte är överbelagd. Att de fasta kostnaderna per 
produkt som passerar igenom maskinerna sänks när utnyttjandegraden ökas är 
endast en bokföringsmässig vinst. Tas operatörens arbetstid med i beaktande kan 
detta vara en suboptimering där det är frågan om inte operatören kunde ha 
använts bättre någon annanstans. En viss flexibilitet måste dock behållas mellan 
maskinerna för de fall en maskin överbeläggs, går sönder eller avsätts för 
förebyggande underhåll. 
 
Detta förfarande i samband med det onödiga i att införskaffa en maskin med 
samma funktion som en redan existerande har även fått till följd att produkter 
kan börjas produceras i en linje för att sedan flyttas över för bearbetning i en 
annan. Eftersom transporterna mellan linjerna sker med överföringsvagnar och 
är relativt krångliga bör produkterna i möjligaste mån produceras i de linjer där 
de måste bearbetas. Detta innebär att rundrör från linje 2 som skall målas eller 
galvaniseras bör produceras i linje 1 där dessa stationer finns såtillvida ingen 
bearbetning i linje 2 är nödvändig för produkternas egenskaper eller linje 1 är 
överbelagd. 

7.5.4 Transporterna av omriktningsrör 
 
Enligt Meyers är kostnaden för tillbakaflöden tre gånger så hög som för ett 
materialflöde som enbart är riktat åt samma håll. Meyer grundar detta på 
antagandet att materialet först transporteras framåt i flödet en gång varefter det 
transporteras tillbaka för att därefter transporteras framåt igen vilket gör att det 
krävs tre transporter. För galvaniserade rör som omriktas vid Ruukki Production 
Virsbo är dock detta ett överdrivet optimistiskt antagande. Anledningen till detta 
är att materialflödet istället för att gå tillbaka snarare passerar runt. Detta får till 
följd att materialet först transporteras ännu längre fram än det behöver för att 
sedan hamna längre tillbaka än det behöver.  
 
Rören transporteras från galvaniseringen till utlastningen och sedan via tåg från 
port 3 till port 8, se bilaga 1. Därefter transporteras de genom hela svetsskeppet 
till rörbehandlingslinje A. 
 
Det har dock inte påträffats något enkelt sätt att åtgärda detta på. Mindre 
produktionsorder kan transporteras genom fabriken via överföringsvagnarna 
genom swellexavdelningen och linje 2 om en räls med överföringsvagn byggs 
för att gå genom en av portarna mellan linje 1 och 2. Om en av 
rörbehandlingslinjerna skulle behöva ges en ny riktutrustning och företaget av 
någon anledning inte vill sälja den gamla, exempelvis för att ha den i reserv, 
skulle denna kunna placeras i uttransporten från galvaniseringen innan rören 
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faller ned i facken. Rören skulle då kunna riktas alldeles efter galvaniseringen 
istället för att transporteras runt fabriken. Om riktutrustningen står i ett lager 
som reserv eller används samtidigt som den finns i reserv har ingen större 
betydelse för reservfunktionen. Om färdigfacken till rörbehandlingslinje B 
skulle behöva byggas om skulle transportlinjen fram till dessa kunna kortas av 
vilket skulle innebära att det skapas tillräckligt med utrymme för en 
överföringsvagn som kan passera mellan fabriksskeppen om den placeras där 
gångvägen mellan rörbehandlingslinje A och B ligger. Det skulle även vara 
möjligt att göra facken i rörbehandlingslinje B som vetter mot kontoret skjutbara 
in i det första fabriksskeppet i linje 1. Detta skulle leda till att facken kan 
användas som överföringsvagnar. Eftersom en stor andel av materialflödet i linje 
1 passerar genom rörbehandlingslinje B och kostnaden för de extra transporterna 
vid omriktningen inte är så höga totalt sett är detta något som endast bör ses 
över i händelse av att rörbehandlingslinje B behöver byggas om eller genomgå 
en längre tids reparation eftersom transportminskningen inte ger tilläckligt 
mycket för att det skall löna sig att stänga ned rörbehandlingslinje B under 
ombyggnationen. 

7.6 Sammanfattning 
 
I de förslag där flera varianter kan genomföras anses följande lösningar vara 
mest lämpliga att genomföra. I förslag 3 anses alternativ A vara lämpligast att 
genomföra eftersom denna är bättre anpassad efter produktionsflödena och för 
förslag 4 bör ombyggnationen genomföras för att få ned ledtiden och anpassa 
maskinen till flödet i förslag 3. 
 
Eftersom vissa av förslagen påverkar varandra behöver besparingarna räknas om 
vid en total uppskattning av besparingarna. Traverstransporterna av 
klassningsrör i linje 2 för förslag 1 kommer inte att påverkas. Eftersom 
bearbetningstiden i rörbehandlingslinje C kommer att öka något med förslag 2 är 
det snarast troligare att besparingen kommer att öka om båda förslagen 
genomförs eftersom det är troligare att rörbehandlingslinje C är upptagen och 
skulle drabbas av stillestånd. Besparingen av transportkostnaden i förslag 4 
behöver inte tas med eftersom denna besparing ingår i förslag 3 vilket gör 
besparingen i förslag 4 till 860 000 - 47 000 = 813 000 kronor.  
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Detta ger de totala besparingarna och investeringskostnaderna i förslagen till 
tabell 26. 
 
Tabell 26: Totala besparingar och investeringskostnader för förslagen 
Förslag Besparing (tusental kronor/år) Investering (tusental kronor) 
Förslag 1   100   250 
Förslag 2 1339  4480 
Förslag 3 1683 4370 
Förslag 4   813   379 
Summa 3935 9479 
 
Om swellexsortimentet styrs om mot mer kallkörda produkter uppskattas 
besparingen för förslag 2 bli 1508 000 kronor, vilket ger en total besparing om 
4104 000 kronor.  
 
Den del av besparing som kommer från transporter för de olika förslagen 
framgår i tabell 27. 
 
Tabell 27: Besparing som härrör från transportkostnader 
Förslag 1      49                 tusen kronor / år 
Förslag 2    640        tusen kronor / år 
Förslag 3  1112+115+37 tusen kronor / år 
Förslag 4  Tas ut av förslag 3 tusen kronor / år 
Summa  1953 tusen kronor / år 
 
De totala interna transportkostnaderna uppgick under år 2003 till 11056 000 
kronor om även transporter som ej redovisas i budget tas med, exempelvis 
traversföraren i galvaniseringen, vilket gör att transportbesparingarna uppgår 
till: 
 

18,0
000.056.11
000.953.1

=  = 18 % av den totala interna transportkostnaden.  

 
Om swellexsortimentet styrs om mot mer kallkörda profiler blir förslag 2s 
besparing 809 000 och den totala besparingen 2122 000 kronor vilket ger en 
procentsats om 19 %.  
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8 Diskussion 
 
Eftersom transportkostnaderna är beräknade genom att ta kostnaderna för 
transporterna och slå ut dem över antalet timmar transportörerna förflyttar sig 
medför detta att en ändrad produktion ger andra transportkostnader per bunt. 
Dessa parametrar är dock enkla att ändra i beräkningsmodellen vilken då 
automatiskt räknar fram en ny transportkostnad per bunt. Dock medför det att 
transportkostnaderna inte kan tas för givna mellan olika tidsperioder. 
 
Beräkningarna är även grundade på de maskiner som artiklarna skall passera 
enligt det interna datasystemet (prowir). Artiklarna bearbetas dock inte alltid i 
dessa maskiner. Om detta skulle tas hänsyn till skulle dock transporterna bli 
ohanterliga med ett flöde som grenar ut sig för varje artikel och ständigt ändrar 
sig. Av denna anledning har detta bortsetts från. 
 
I förslag 4 kommer den främsta delen av kostnadssänkningarna från sänkningen 
i bearbetningstid. Dessa nya tider är dock endast uppskattade efter samråd med 
produktionspersonalen i swellexlinjen. Vissa korrigeringar mellan uppskattad 
tidsåtgång och verklig kan därför förekomma. 
 
Investeringskostnaderna för att genomföra förändringarna i förslagen är endast 
grovt uppskattade av den tekniska avdelningen. Detta betyder att vid ett 
genomförande behöver både själva lösningen och kostnaderna för denna först 
undersökas noggrannare främst i avseende på den tekniska delen av lösningen. 
Om en längre tid har passerat mellan examensarbetet och ett genomförande kan 
det även vara aktuellt att undersöka om transporterna och produktionen har 
ändrats exempelvis genom en förändring av produktmixen. För transporternas 
del kan beräkningsmodellen användas för denna undersökning med mindre 
modifieringar om inga nya produkter har tillkommit eller om nytillkomna 
produkter följer en redan existerande flödesväg. Om nytillkomna produkter har 
en annan flödesväg än någon redan existerande produkt krävs dock ett större 
arbete. 
 
Det kan visserligen argumenteras att en insparad tid inte nödvändigtvis betyder 
det samma som en kostnadsbesparing. Regelrätta kostnadsbesparingar uppstår 
först när en hel tjänst har reducerats bort. För att det skall kunna antas att en 
reduktion av användandet av en bibehållen tjänst ska leda till en 
kostnadsbesparing måste den insparade tiden kunna användas till annan 
värdeskapande produktion. För att en insparad tid skall kunna användas till detta 
krävs att den är någorlunda sammanhållen. Dessa krav anses gälla för förslagen 
ovan eftersom arbetsrotationen leder till att traversförarna även kan arbeta som 
maskinoperatörer och med följande argumentation.  
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I förslag 1 utförs de eliminerade tågtransporterna av personalen i slittinglinjen 
vilka inte nödvändigtvis behöver vara anställda för att hantera transporter. Om 
bemanningen i slittinglinjen behövs till sina ordinarie arbetsuppgifter kan även 
en extra lokförare behövas kallas in under ett skift för att hantera dessa 
transporter. Vanligtvis hanteras nämligen tågtransporterna av en lokförare under 
ett skift som börjar tidigt och följaktligen även slutar tidigt. Huvuddelen av 
transporterna med travers utförs i linje 2 där de kommer att orsaka väntetider i 
de andra maskinerna på grund av prioriteringen av klassningstransporterna. 
 
I förslag 2 kommer de bortrationaliserade transporterna att vara lätta att 
förutsäga och även uppträda i under längre tidsspann. När kallkörda produkter 
tillverkas skulle således en av traversförarna kunna arbeta som operatör i 
produktionen. De resterande transporterna hanteras då endast av en traversförare 
samt i nödfall av maskinoperatörer. 
 
Med förslag 3 kommer traversförartjänsterna helt att kunna elimineras i 
swellexlinjen. De återstående transporterna kan hanteras av operatörer på samma 
sätt som i linje 1s svetsskepp. 
 
Förslag 4 betalar sig främst genom minskad bearbetningstid och antal 
operatörer. Om förslag 3 genomförs gäller dess besparing även för detta förslag 
men om detta inte sker kommer transportbesparingen endast att gälla vid 
produktionstoppar. Detta eftersom traversen inte hinner serva all produktion i 
dessa lägen varvid det kan uppstå väntetider i maskinerna. Den minskade 
transporttiden används således inte till någon annan produktion utan endast som 
en buffert mot produktionstoppar. 
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9 Förslag till fortsatta studier 
 
Detta avsnitt är avsett för att ange områden där vidare studier bör genomföras 
på företaget. 
 
För förslagen i denna rapport gäller att eftersom lösningarna endast är 
grovskissade behövs ett noggrannare studium av dem genomföras innan de 
genomförs. Exempelvis behöver layoutritningarna göras noggrannare med 
förslagsvis placeringar av elskåp och ställ i lagerplatserna samtidigt som 
maskinritningarna behöver förbättras av konstruktörerna på företaget. I de fall 
en längre tid har passerat mellan examensarbetet och funderingar på 
implementering bör även transportflöden, maskinanvändande och 
tillverkningsvolymer studeras igen för att upptäcka om förändringar av dessa 
påverkar utfallet eller hur lösningarna bör utformas. 
 
I övrigt uppmanas företaget att se över hur maskinerna används med avseende 
på genomflöde, ställtider, problemområden och drifttid. Vid undersökningen av 
mairbunten i linje 1, se kapitel 7.5.2, framkom att en stor andel av nyttjandetiden 
gick åt till onödiga problem i maskinen, detta är något som även kan gälla för 
andra maskiner i fabriken. På grundval av detta bör maskinparken undersökas 
noggrannare samtidigt som det vore en fördel om behovet och planeringen av 
förebyggande underhåll också undersöktes. 
 
Dessa undersökningar går till viss del även in i varandra i sådan mån att en 
undersökning av genomflöden och tidsanvändning kommer att vara användbart 
för att identifiera problemområden i maskinerna som behöver åtgärdas eller var 
underhållsbehovet är mest frekvent.  
 
Vidare borde bemanningen undersökas för att studera i vilken mån operatörerna 
kan bli flexiblare och var detta är bäst att uppnå. Den flexibilitet som bör 
eftersträvas är att operatörerna kan hantera fler maskiner, även i andra 
avdelningar än deras ordinarie. Detta för att bemanningen skall kunna nyttjas 
fullt ut samt för att hantera frånvaro, produktionstoppar och arbetsbrist i skilda 
delar av fabriken. Utbildningstiden borde inte behöva vara så lång eftersom 
operatörerna vanligen har erfarenhet av att hantera liknande system exempelvis 
rapporteringsdatorerna. Den eventuella brist i specialisering som detta skulle 
kunna medföra med avseende på de maskiner de nyutbildas i kommer 
förmodligen att uppvägas av ett mer stimulerande arbete i och med att 
arbetsuppgifterna blir flexiblare och fler moment hanteras. 
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10 Ordlista 
 
Avsyning = Kontroll i motljus innan klassning eller buntning efter skräp eller 
defekta rör 
 
Betning = Ett syrabad för att ta bort korrosionsangrepp  
 
Bredband = En bred rulle med valsad stålplåt 
 
Gradning = Bearbetning där rester från kapen tas bort från rörändarna. 
 
Kalla rör/ profiler = Rör eller profiler som inte värmebehandlats 
 
Moderlängd = Ursprungliga längden av ett rör eller en profil innan den kapas 
 
Multipelkap = Kap som samtidigt kan kapa flera bitar 
 
Profil = Benämningen på swellexartiklar innan de bearbetats i swellexlinjerna 
 
Riktning = Rör eller profiler som valsas raka 
 
Rullhärdugn = En ugn i linje 2 som trots sitt namn används för att normalisera 
material 
 
Rundrör = Rör 
 
Slittas = Skärs i smalare strimlor (gäller då bredband skärs till smalband) 
 
Smalband = En rulle med valsad stålplåt som slittats 
 
Swellexbult = Benämningen på swellexartiklar efter att de bearbetats i 
swellexlinjerna 
 
Swellexprofil = Benämningen på swellexartiklar innan de bearbetas i 
swellexlinjerna 
 
Teknisk kvalitet = Sekunda produkter som uppfyller vissa grundläggande krav 
 
Varma rör/ profiler = Rör eller profiler som värmebehandlats för att 
normaliseras 
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Kent Kettu   Produktionsledare Linje 1 färdigställning 
Walid El Turk  Samordnare Linje 1 färdigställning 
Henry Pekkonen  Samordnare galvaniseringen 
Roland Södergren  Produktionsledare Linje 2 svetssträcka 
Mauno Palosaari  Produktionsledare Linje 2 färdigställning 
Tina Blomqvist  Produktionsledare Swellexlinjen 
Martin Gejervall  Produktionsledare Swellexlinjen 
Rolf Axelsson  Tekniker Swellexlinjen 
Kjell Hellström  Kontrollingenjör 
Merja Kallio  IT-support 
Kennet Gerling  Systemkonsult 
Sven Holmer   Försäljningschef ProCranes AB 
Jesper Eriksson  Försäljning/projektledning Lecab AB 
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Bilaga 1. Avdelningar i fabriken 
 
För att läsaren skall förstå vilka delar av fabriken som omnämns i arbetet 
bifogas här en schematisk bild av de linjer och avdelningar som omtalas. 
Avdelningarna är utsatta enligt utseendet för organisationen under år 2003. 

 
Avdelningarna innehåller följande delar: 
 

1. Slittinglinjen 
2. Svetsskepp 1 
3. Färdigställningsskepp 1 och 2 samt galvaniseringen i linje 1 
4. Svetssträcka 2 
5. Svetsskepp och färdigställningsskepp i linje 2 
6. Swellexlinjen 
7. Utlastningen 

 
  

 

 

Svetsskepp 

Svetsskepp 

Färdigställningsskepp 1 

Slittinglinjen 

Linje 1 

Linje 2 

Swellexlinjen 

Utlastningen 

Vägg eller svårforcerat område 

Svetssträcka 2 

Galvanisering 

Port 1

Port 2

Port 3

Port 4

Port 5

Port 6

Port 7

Port 8

Färdigställningsskepp 2 

Färdigställningsskepp 
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Bilaga 2. Transportvägen för de tre varianterna av skarvbara swellexbultar 
 
Bottenbult Mittenbult Toppbult 
   
Svetssträcka 2 Svetssträcka 2 Svetssträcka 2 
Urblåsning Urblåsning Urblåsning 
Mellanlager svetssträcka 2 Mellanlager svetssträcka 2 Mellanlager svetssträcka 2 
Rullhärdugn Rullhärdugn Rullhärdugn 
Avsvalningslager Avsvalningslager Avsvalningslager 
Rörbehandlingslinje D Rörbehandlingslinje D Rörbehandlingslinje D 
Mellanlager Mellanlager Mellanlager 
Överföringsvagn Överföringsvagn Överföringsvagn 
Mairkapen swellex Mairkapen swellex Mairkapen swellex 
Urblåsning Urblåsning Urblåsning 
Mellanlager Mellanlager Mellanlager 
Kalibrerbord Kalibrerbord Kalibrering 
Vändvagn Vändvagn Vändvagn 
Kalibrerbord Kalibrerbord Kalibrering 
Swellex C Swellex C Swellex C 
Vändvagn Läppsvetsbord Läppsvetsbord 
Läppsvetsbord Vändvagn Swellex C 
Vändvagn Läppsvetsbord Vändvagn 
Swellex C Swellex C Skarvpåkopplingsbord 
Skarvpåkopplingsbord Skarvpåkopplingsbord Kalibrerbord (packning) 
Kalibrerbord (packning) Vändvagn Lager kaj 4 
Lager kaj 4 Skarvpåkopplingsbord Kaj 4 
Kaj 4 Kalibrerbord (packning) Extern transportör 
Extern transportör Lager kaj 4  
 Kaj 4  
 Extern transportör  

 
Conectible och Extendible finns i alla tre varianterna. Hanger produceras som ett 
topprör. De mellanlager som anges är de ställen där produkterna kan förväntas 
bli liggande mer än en dag. Förutom dessa mellanlagras produkterna efter alla 
bearbetningssteg i swellex C maskinerna (swellex C, läppsvetsbord och 
skarvpåkopplingsbord). 
 
Under 2004 har produktionen av dessa ändrats så att skarvbara swellexbultar 
som är tre meter eller längre går från mellanlagret till japanlinjen och därifrån 
till swellex C. De bultar som är kortare än tre meter går från japanlinjen till 
mairkapen och därifrån till kalibrerbordet. Dessa bultar behöver dock endast 
kalibreras på en sida. I övrigt följer produktionsflödet samma transportvägar. 
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Bilaga 3: transporter i förslag 1 
 
Klassning av rör från linje 1 i linje 2     
       
Klassningsrör antal Personal  Klassningsrör antal Personal 
Ø > 76 mm trsp kostnad (kr)  Ø < 76 mm trsp kostnad (kr)
       
Provlinje B      Provlinje B     
Avsyning 52,1 2087  Avsyning 151,9 6087
Lager kaj 1 64,6 2254  Lager kaj 1 135,9 4745

tomvagnar spår 1 6,88 837  tomvagnar spår 1 22 2680
Järnvägsvagn spår 1 64,6 5153  Järnvägsvagn spår 1 135,9 10846
Järnvägsvagn spår 5 6,88 1846  Järnvägsvagn spår 5 22 5913
Kaj 5 64,6 1046  Kaj 5 135,9 2201
Mellanlager 64,6 1241  Mellanlager 135,9 2612
Klassning 64,6 3411  Klassning 135,9 7179
Lager kaj 5 62 1278  Packning buntbänk 130,5 7079

tomvagnar spår 5 6,6 586  Lagerplats sexkantbuntar 130,5 1356
Järnvägsvagn spår 5 62 5936  lager kaj 5 130,5 2568
Järnvägsvagn spår 1 6,6 1543  extern transportör 130,5 9197
Kaj 1 62 1036   Σ 62465
Buntning långrör 62 2164     
Lager kaj 1 62 1953     
Extern transportör 62 5019     
 Σ 37391     
       
Klassningsstation i linje 1      
       
Provlinje B       Förändring av 
Avsyning 204 9754   transportkostnad 
Mellanlager 204 7563    
Klassningsstation linje 1 204 7058    37391
Buntning långrör 196 5279  + 62465
Lager kaj 1 193 6064  - 51301
Extern transportör 193 15583    48555
 Σ 51301     
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Bilaga 4. Besparing i maskintid samt totala besparingar för förslag 1  
 
Ökad nyttjandetid i linje 2   
    
Antal rör från linje 1 (2003)  15486
Medelhastighet² för klassning (rör / h) 300
Lönekostnad¹ för rörbehandlingslinje C (kr/h) 220
Tillgänglighet i linje C under klassning (%) 0

 
Besparingen i form av ökad nyttjandetid för rörbehandlingslinje C blir alltså: 
 

11220
300

15486
=× 300 kronor 

 
Rörbehandlingslinje D och sexkantbunten kan servas med hjälp av utlastningens 
travers i linje 2 varför dessa bortses från här. En klassningsbänk i linje 1 skulle 
dock medföra att klassningsrören som avsynas internt i långrörsbuntbänken i 
dagsläget kan avsynas där istället.  
 
Ökad nyttjandetid i buntning långrör  
    
Ton klassningsrör som avsynas i linje 1 715,7
Medelhastighet² i buntning långrör (ton/h) 8,6
Antagen klassningshastighet i linje 1 (rör/h) 300
Lönekostnad¹ för buntning långrör (kr/h) 650
Personalkostnad för avsyning (kr/h) 252
 
Besparingen i form av ökad nyttjandetid i buntning långrör blir då: 
 

54650
6,8

7,715
=× 100 kronor 

 
Kostnaden för avsyningen i klassningsbänken i linje 1 blir: 
 

13252
300

15486
=× 000 kronor 

 
De totala besparingarna med en klassningsstation i linje 1 blir då: 
 

48 000 + 11 000 + 54 000 - 13 000 = 100 000 kronor 
 
 

 
 

1. Ur budget 2003. 
2. Från intervjuer med K. Hellström och K Kettu. 
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Bilaga 5. Tabell över antalet transporter av produkter i linje 2 år 2003 
 

 
            
              Ankomst 
 
 
 
      Avgång 

Sm
albandslager 

Svetssträcka 2 

U
rblåsning 

Lager svetssträcka 

R
ullhärdugn 

Lager avsvalning 

R
örbehandling C

 

R
örbehandling D

 

Lager buntskepp 

Lager sekunda 

V
agn 2 läge 3 

V
agn 2 läge 2 

Smalbandslager  15886           
Svetssträcka 2   6688          
Urblåsning    6289         
Lager svetssträcka     3860  2048 282   205  
Rullhärdugn      3860       
Lager avsvalning       1406 2455     
Rörbehandling C         3319 269   
Rörbehandling D         2554  79  105 
Lager buntskepp            2719
Lager sekunda       269      
Vagn 2 läge 3    107         
Vagn 2 läge 2         22  107  
Vagn 2 läge 1             
Avsyning         805 142   
Kapning övrigt             
Gängning inv.             
Klassning         360    
Sexkantbuntning          25   
Lager sexkant             
Rostskydd             
Lager reika             
             
             
Kaj 5         201    
Lager skrot             
Järnvägsvagn s 5             
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V
agn 2 läge 1 

A
vsyning 

K
apning övrigt 

G
ängning invändigt 

K
lassning 

Sexkantbuntning 

Lager sexkantbuntar 

R
ostskydd 

Lager reika 

K
ap reika 

Packning kortrör 

K
aj 5 

Lager skrot 

Järnvägsvagn spår 5 

Järnvägsvagn spår 8 

Lastbil port 5 

               
                
            399    
                
                
                
                
     4       73    
 811 11 20 375 2951   80  6 193     
     211   2    168  399  

205                
2719 22    240     126      
                
                
 11               
     20           
     162     6 193     
      2951          
       802    3549     
      802          
         82       
                
                
             547  3195
             168   
           201     
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Bilaga 6. Dagslägets transportflöden i linje 2 som påverkas av förslag 2 
 
Avgång Ankomst Antal trsp. Antal trsp. Minskning  Minskning pers.
    i dagsläget i förslag 2 trsp. tid (h) kostnad (kr) 
svetssträcka 2 urblåsning 6 289 0 284,1 206729
urblåsning  6 289 0 297,0 216095
urblåsning lager svetsskepp 6 289 3 860 75,6 55030
lager svetsskepp vagn 2 läge 3 205 0 9,9 7208
lager svetsskepp rörbehandling C 2 049 0 131,5 95664
lager svetsskepp rörbehandling D 176 0 9,1 6626
avsvalningslager rörbehandling C 1 406 3 860 -114,5 -83308
avsvalningslager rörbehandling D 2 455 0 170,5 124047
sortering linje C färdigställninglager 3 319 3 732 -13,3 -11347
sortering linje D färdigställninglager 2552 2139 26,3 27118
        
Sekunda       
sortering linje C färdigställninglager 269 207 3,3 2821
färdigställninglager provningslinje C 269 207 3,3 2821
sortering linje D vagn 2 läge 2 105 167 -4,3 -3643
vagn 2 läge 2 vagn 2 läge 3 105 167 -1,6 -1326
vagn 2 läge 3 lager svetsskepp 105 167 -3,0 -2190
lager svetsskepp rörbehandling D 105 167 -3,3 -2349
   Σ 870,6 639996

 
Om buntningsstationen kopplas samman med rörbehandlingslinje D kommer 
flödet mellan denna och mellanlagret i buntningsskeppet minska till 730 
transporter och flödet mellan mellanlagret och buntningsstationen till 1000 
transporter vilket minskar personalkostnaderna med ytterligare 189 000 kronor. 
Om planerna att styra om swellexproduktionen mot mera kalla profiler realiseras 
kommer vid en halvering av andelen varm swellex till förmån för kall följande 
transporter ändras.  
 
Avgång Ankomst Minskning av Minskning Minskning pers. 
    transporter (st) trsp. tid (h) kostnad (kr) 
urblåsning lager svetsskepp 1 227,50 41,4 30132
lager svetsskepp rullhärdugn 1 227,50 64,4 46877
sortering rullhärdugn avsvalningslager 1 227,50 52,2 37998
avsvalningslager rörbehandling C 1 227,50 62 52848
rörbehandlingslinje C lager färdigställning 1 190,60 63,3 53996
rörbehandlingslinje D lager färdigställning -1 190,60 -62,5 -53313
  Σ 220,8 168538
 
Besparingen i personalkostnad blir då: 640 000+169 000 = 809 000 kronor / år 
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Bilaga 7. Ändring av bearbetningskostnader med förslag 2 
 
Enligt beräkningsmodellen passerade 11940,6 ton rörbehandlingslinje C under 
2003 till detta skall sedan läggas 931,4 ton som omprovas. Detta skulle ge en 
bearbetningstid om: 
 

timmar
timmeton

tonton 2860
/5,4

93111941
=

+  

 
Enligt beräkningsmodellen gick under 2003 8542,6 ton in i rörbehandlingslinje 
D till detta har sedan lagts 340 ton sekunda som omprovas. Detta skulle ge en 
bearbetningstid om: 
 

timmar
timmeton

tonton 4038
/2,2

3408543
=

+  

 
Kostnaderna för linjerna redovisas nedan. Uppgifterna kommer från det interna 
datamaterialet och budget för år 2003. Om förslag 2 och omställningen mot en 
större andel kall swellex genomförs blir genomflödet i rörbehandlingslinje C: 
 
Rörbehandlingslinje C Prima produktion (ton) Sekunda produktion (ton) 
Rundrör 5100 931 / 11940 x 5100 = 398 
Swellex 4000 340 / 8543 x 4000 = 159 
 
Genomflödet i rörbehandlingslinje D blir: 
 
Rörbehandlingslinje D Prima produktion (ton) Sekunda produktion (ton) 
Nuvarande rundrör   540 340 / 8543 x 540 = 22 
Rundrör 6800 931 / 11940 x 6800 = 530 
Swellex 4000 340 / 8543 x 4000 = 159 
 
Bearbetningstiden blir då med förslag 2 för rörbehandlingslinje C: 
 

timmar
timmeton

tonton
timmeton

tonton 3112
/2,2

1594000
/5,4

3985100
=

+
+

+        

 
Bearbetningstiden blir då i rörbehandlingslinje D med förslag 2: 
 

timmar
timmeton

tontontontonton 1918
/0,6

1594000530226800
=

++++         

 
Lönekostnaden är 220 kronor/timme i rörbehandlingslinje C och 356 kronor 
/timme i rörbehandlingslinje D. Detta gör besparingen i bearbetningskostnad till: 
 
220x(2860-3112)+356x(4038-1918) = 699 000 kronor. 
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Bilaga 8. Tabell över antalet transporter av produkter i swellexlinjen år 2003 
 
 
 
 
           Ankomst 
 
 
     Avgång 

V
agn 2 läge 2 

V
agn 1 läge 3 

M
airkap 

U
rblåsning 

M
ellanlager 

Sw
ellex B

 

Japanlinjen 

R
obot 90 

K
alibrering 

V
ändvagn 

Vagn 2 läge 2  2 2695        
Vagn 1 läge 3 161  107        
Mairkap    5205       
Urblåsning 104 127   4688      
Mellanlager      2702 1407 224 355  
Swellex B           
Japanlinjen           
Robot 90           
Kalibrering          482 
Vändvagn         482  
Swellex C           
Läppsvets           
Kopplingssvets           
Reikakapen           
Utlastning           
Vändvagn utl.           
Rostskydd           
Lager pallgods           
Lager kaj 4           
Kaj 4           
Extern transport           
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Sw
ellex C

 

Läppsvets 

K
opplingssvets 

G
alvningsvagn 

2 läge 2 

U
tlastning 

V
ändvagn 

utlastning 

R
ostskydd 

Lager pallgods 

Lager kaj 4 

K
aj 4 

Extern 
transport 

Linje 1 

Linje 2 

   211 15        265 
           129  
             
    194   81      
             
    2380  324       
    1259  172       
    187  26       
482             
235 294 245           
 245 294  183         
245             
    834         
       230      
     2343   2292     
        2082     
        522     
          448   
         5034    
          5034   
        138     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skillnaden mot transporterna i mitten av 2004 är att profilerna som går från 
mellanlagret till kalibreringen istället går till japanlinjen varefter ungefär hälften 
går till swellex C och den andra hälften till mairkapen och vidare till 
kalibreringen och swellex C. 
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Bilaga 9. Sambandsschema 
 

                  1 Linje 2  A                
 1 A               2 Vagn  E 1 U              
 1 E - U             3 Mairkap  A 1 U - U            
 1 U - E - U           4 Lager  A - I 5 U - U          
 1 U 1 O - U - U         5 Linje  U - O 4 O - U - U        
 - E 4 O 4 O - I - E       6 Truckgång  E 1 E 4 O 4 O 1 U 1 I      
 1 E 1 E 4 O 4 U - I 1 U     7 Swellex B  U 1 E 1 E 4 U - U 1 U - U    
 - U 1 E 1 U - U - O - U - U   8 Japan   U - U 1 A - U - U 2 U - U - I  
 - I - U 1 A - U - U - U - U 5  9 Robot 90  I 1 U - U 1 U - U - U - U -   
 1 U - U - O - U - E - U -    10 Swellex C  U - U - O 2 I - I 1 A -     
 - U - O 2 I 1 U 1 A 1      11 Reikakap  E - O 2 I 1 U - O 1       
 3 O 2 I 1 U - O 4        12 Briokap  O 2 U 1 U - O 4         
 2 U - U - O 4          13 Kontor  U - U - O 4           
 - X - O 1            14 Provning  U 6 U 1             
 - U -              15 Rostskydd  E -               
 1                16 Utlastning                  

 
 
Där bokstäverna och siffrorna står för: 
 
A Absolut nödvändigt 
E Extra viktigt 
 I Inflytelserikt 
O Ordinär betydelse 
U Utan betydelse 
X Oönskat 
  
1 Materialflöde 
2 Övervakning, socialt 
3 Samma personal 
4 Andra önskemål  
5 Framkomlighet 
6 Ångor 

 



 120

Bilaga 10. Sambandsdiagram 

 
Vilka stationer som anges med siffrorna återfinns i bilaga 9. 
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11 
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Bilaga 11. Transportkostnader för förslag 3 
 

De transporter under 2003 som ej kan utföras av den automatiska traversen är 
följande där kostnaden är beräknad utifrån transporttiden multiplicerat med 
lönen för en operatör. 
 
Transporter mellan avdelningarna     
Avtransport Ankomst Traverslaster Avstånd (m) Tid (h) Personal kost. (kr)
vagn 1 läge 3 Mairkap swellex 107,3 19 4,5 1237
vagn 1 läge 3 vagn 2 läge 1 161 35 8,3 2278
vagn 1 läge 3 vagn 1 läge 1 124 30 3,4 948
vagn 1 läge 3 vagn 1 läge 2 5,1 15 0,1 27
vagn 2 läge 1 vagn 1 läge 3 2 35 0,1 29
vagn 2 läge 1 vagn 2 läge 2 264,6 20 5,9 1617
vagn 2 läge 1 utlastning 15,2 93 1,3 361
vagn 2 läge 1 galvningsvagn 2 211,2 18 8,7 2399
urblåsning vagn 1 läge 3 127,1 26 5,9 1611
urblåsning vagn 2 läge 1 103,6 9 3,7 1024
urblåsning galvningsvagn 2  0 27 0 0
packning kortrör utlastning 194,3 85 15,8 4346
Omarbeten      
mellanlager kapat mairkap swellex 105,1 14 4,1 3359
robot 90 mellanlager 0,6 35 0 24
swellex B mellanlager 1,9 19 0,1 66
lager kaj 4 packning skarvbar 3,3 30 0,2 84
packning skarvbar lager kaj 4 3,3 30 0,2 84
   Σ 62,2 19494
Transportkostnader som uppstår med lösning B 
 
Mairkap Robot 90 568,9 35 29,3 24051
Robot 90 Utlastning 539,0 132 59 48446
    Σ 72497
Ändring av transportkostnad med vridbord: 
 
Avtransport Ankomst Traverslaster Avstånd (m) Tid (h) Personalkostnad. (kr) 
Försvinner      
utlastning lager kaj 4 2680,4 25 119,1 64364 
utlastning vändkärra 2343,2 10 65,1 35167 
vändning  2343,2 0 13,0 7033 
vändkärra lager kaj 4 2343,2 33 95,0 51343 
Tillkommer      
utlastning  lager kaj 4 5023,5 25 223,3 120630 
    Skillnad 37277 
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Bilaga 12. Transporter för delmoment i förslag 3 
 
Transporter inom swellex C  
 
Nyligen har de skarvbara swellexbultarna börjar tillverkas med kalibrering i 
japanlinjen, kortare bultar som i förslag 4 bearbetas i robot 90 kapas därefter i 
mairkapen varvid endast en sida behöver kalibreras. Detta ger en 
transportkostnad för skarvbar swellex på 
 
Avgång från Ankomst till Traverslaster Avstånd (m) Tid (h) Personal kostnad (kr)
mairkap swellex kalibrering 158 88 11,9 9787
kalibrering swellex C 158 61 8,1 6684
        
resterande flödesväg 9   71,3 58612
        
resterande flödesväg 10   21,0 17243
        
resterande flödesväg 11     53,2 43665
   Σ 135991
 
Kostnadsändringar med ilastning av mairkapen från linje 2 
 
Ämne Avgång Ankomst Transporter Tonnage Avstånd Tid Personal 
          (m) (h) kost. (kr)
kall swellex vagn 2 läge 3 vagn 2 läge 1 204,7 760,3 45 7,4 5379
rundrör vagn 2 läge 2 vagn 2 läge 1 848,9 6695,2 20 17,5 14883
varm swellex vagn 2 läge 2 vagn 2 läge 1 2556,4 30191,2 20 52,6 44822
         
rundrör vagn 2 läge 1 Mairkap 124,5 433,3 17 5,1 4165
swellex vagn 2 läge 1 Mairkap 2570,8 8482,3 17 104,7 85975
      Σ 155224
 
Dessa transporter sparas in om mairkapen kan lastas från linje 2. Tiden och 
kostnaden för att lasta materialet på vagnen uppskattas vara ungefärligen 
detsamma som att lasta det i mairkapen eftersom de befinner sig i närheten av 
varandra varför detta bortses från. 
 
Kostnadsbesparing med en operatör till reika och briokapen 
 
Maskin Drifttid 2003 (h) Lönekostnad (kr/h)
Reikakapen 1832 192 
Briokapen 2740 225 
 
Om dessa maskiner hanteras av samma operatör bör besparingen bli 
 
Besparing: 1832x(192+225)/2 ≈ 382 000 kronor 
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Bilaga 13. Gemensamma transporter för skarvbar swellex under år 2003 
 
Konsekvenser för transportkostnaden av förslag 4 
 

Gemensamt flöde Antal Tonnage Transport Personal 
för allt skarvbart transporter   tid (h) kostnad (kr) 
     
Slitt   482,3 25,5 6925 
Svetssträcka 2 314,7 470,2 7,0 1762 
Urblåsning 98,8 433,5 4,5 3249 
Mellanlager svetssträcka 2 98,8 433,5 3,1 2239 
Rullhärd ugn 98,8 433,5 5,2 3774 
Avsvalningslager 98,8 433,5 4,2 3059 
Rörbehandlingslinje D 98,8 433,5 6,9 4994 
Mellanlager 95,9 420,5 1,5 1297 
Vagn 2 läge 2 95,9 420,5 4,6 3949 
Vagn 2 läge 1 95,9 420,5 2,1 1816 
Mairkapen swellex 95,9 420,5 3,9 3206 
Urblåsning 303,1 420,5 10,7 8799 
Mellanlager 303,1 420,5 10,7 8799 
     
   Σ 53870 

 
Tabellen ovan avser det gemensamma flödet som är likartat för alla produkterna. 
Anledningen till ändringarna i tonnaget är att kassationer plockas ut på skilda 
ställen längs flödet. Ändringarna i antalet transporter beror främst på att 
storleken på knipporna ändras vid olika stationer. Denna tabell och de följande 
avser alla transporterna, dess tidsåtgång och kostnad under ett år (2003). 
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Bilaga 14. Transporter för skarvbara swellexbultar under 2003 
 

Flödesväg 9 (bottenbult) 
Antal  
transporter Tonnage

Transport
tid (h) 

Personal 
kostnad (kr) 

Swellex kalibrering 147,8 209,6 13,3 10965 
Vändvagn 188,3 209,6 2,7 2181 
Swellex kalibrering 188,3 209,6 2,7 2181 
Swellex C påpressning 188,3 209,6 12,5 10271 
Vändvagn 235,4 209,6 3,2 2611 
Läppsvetsbord 235,4 209,6 3,0 2495 
Vändvagn 235,4 209,6 3,3 2726 
Swellex C rundsvets 235,4 209,6 4,0 3304 
Kopplingssvetsbord 235,4 209,6 9,2 7526 
Packning skarvbara 434,0 209,6 23,9 19626 
Lager kaj 4 144,7 209,6 8,0 4342 
Kaj 4 144,7 209,6 5,1 2757 
Extern transportör 144,7 209,6 24,5 13226 
  Σ 115,4 84211 
Flödesväg 10 (mittenbult)     
Swellex kalibrering 36,8 51,1 3,3 2732 
Vändvagn 47,2 51,1 0,7 547 
Swellex kalibrering 47,2 51,1 0,7 547 
Swellex C påpressning 47,2 51,1 3,1 2576 
Läppsvetsbord 59,0 51,1 2,0 1655 
Vändvagn 59,0 51,1 0,8 684 
Läppsvetsbord 59,0 51,1 0,8 626 
Swellex C rundsvets 59,0 51,1 2,2 1800 
Kopplingssvetsbord 59,0 51,1 2,3 1887 
Vändvagn 59,0 51,1 0,9 770 
Kopplingssvetsbord 59,0 51,1 0,9 770 
Packning skarvbara 97,0 51,1 5,3 4386 
Lager kaj 4 32,3 51,1 2,0 1092 
Kaj 4 32,3 51,1 1,1 616 
Extern transportör 32,3 51,1 5,5 2956 
  Σ 31,7 23645 
Flödesväg 11 (toppbult)     
Swellex kalibrering 118,5 159,9 10,7 8788 
Vändvagn 148,9 159,9 2,1 1725 
Swellex kalibrering 148,9 159,9 2,1 1725 
Swellex C påpressning 148,9 159,9 9,9 8123 
Läppsvetsbord 186,2 159,9 6,4 5221 
Swellex C rundsvets 186,2 159,9 6,9 5678 
Vändvagn 186,2 159,9 2,5 2065 
Kopplingssvetsbord 186,2 159,9 3,0 2430 
Packning skarvbara 303,0 159,9 16,7 13702 
Lager kaj 4 101,0 159,9 6,3 3411 
Kaj 4 101,0 159,9 3,6 1925 
Extern transportör 101,0 159,9 17,1 9234 
  Σ 87,2 64025 
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Bilaga 15. Transporter med omkonstruktionen i förslag 4 
 
Med den nya kopplingen som reducerar antalet moment blir transportkostnaden 
för de olika varianterna med 2003 års produktion och transportkostnader: 
 
Flödesväg 9 bottenbult Antal transporter Tonnage Transporttid (h) Personalkostnad (kr)
Japanlinjen 78,2 121,7 3,1 2576
Robot 90 69,7 87,9 3,7 3014
Mellanlager från japan 78,2 121,7 5,5 4494
Mellanlager från robot 90 69,7 87,9 5,3 4381
Swellex C pluggpress 147,8 209,6 10,9 8934
Swellex C pluggsvets 147,8 209,6 5,3 4364
Kopplingssvetsbord 235,4 209,6 9,2 7526
Packning skarvbara 434,0 209,6 23,9 19626
Lager kaj 4 144,7 209,6 5,3 4342
Kaj 4 144,7 209,6 5,1 2757
Extern transportör 144,7 209,6 24,4 13226
  Σ 101,6 75239
     
Flödesväg 10 mittenbult Antal transporter Tonnage Transporttid (h) Personalkostnad (kr)
Japanlinjen 14 21,7 0,6 462
Robot 90 22,8 29,4 1,2 987
Mellanlager från japan 14 21,7 1,0 806
Mellanlager från robot 90 22,8 29,4 1,7 1435
Swellex C pluggpress 36,8 51,1 2,7 2226
Swellex C pluggsvets 36,8 51,1 1,3 1087
Kopplingssvetsbord 59 51,1 2,3 1887
Vändvagn 59 51,1 0,9 770
Kopplingssvetsbord 59 51,1 2,3 1887
Packning skarvbara 97 51,1 5,3 4386
Lager kaj 4 32,3 51,1 1,2 971
Kaj 4 32,3 51,1 1,1 616
Extern transportör 32,3 51,1 5,4 2956
  Σ 27,2 20477
       
Flödesväg 11 toppbult Antal transporter Tonnage Transporttid (h) Personalkostnad (kr)
Japanlinjen 65,9 100,6 2,6 2173
Robot 90 52,5 59,3 2,8 2272
Mellanlager från japan 65,9 100,6 4,6 3791
Mellanlager från robot 90 52,5 59,3 4,0 3303
Swellex C pluggpress 118,5 159,9 8,7 7160
Swellex C pluggsvets 118,5 159,9 4,3 3497
Kopplingssvetsbord 186,2 159,9 7,2 5952
Packning skarvbara 303 159,9 16,7 13702
Lager kaj 4 101 159,9 3,7 3032
Kaj 4 101 159,9 3,5 1925
Extern transportör 101 159,9 17,0 9234
  Σ 75,2 56041
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Bilaga 16. Transporter med ombyggnationen i förslag 4 
 
Efter ombyggnation av swellex C blir transportkostnaderna: 
 

Flödesväg (ny layout) Antal Tonnage Transport Personal 
skarvbart (nykonstruktion)transporter   tid (h) kostnad (kr) 
Japanlinjen 158,1 244,0 6,3 5211 
Robot 90 145,0 176,5 7,6 6273 
Mellanlager från japan 158,1 244,0 11,1 9091 
Mellanlager från robot 90 145,0 176,5 11,1 9119 
Swellex C 303,1 420,5 22,3 18320 
Utlastningen swellex 834,0 420,5 45,9 37714 
Lager kaj 4 278,0 420,5 10,2 8345 
Kaj 4 278,0 420,5 9,8 5299 
Extern transportör 278,0 420,5 46,8 25415 
  Σ 171,1 124787 

 

Om förslag 3 genomförs kommer teoretiskt sett personalkostnaden för 
traverstransporterna att helt försvinna för alternativ A. Delmontagen från 
japanlinjen och robot 90 kommer dock att mellanlagras innan bearbetningen i 
swellex C för att förkorta ledtiden. En viss del av dessa transporter hanteras 
antagligen av den manuella traversen. För dessa beräkningar har det antagits att 
hälften av materialet hanteras av den manuella traversen och resten av den 
automatiska vilket gör den årliga transportkostnaden för alternativ A till: 
 

Avgång Ankomst Transporter Tonnage Avstånd (m) Tid (h) Personalkostnad (kr)
Japanlinjen Mellanlager 79,1 122,0 21 3,4 767
Robot 90 Mellanlager 72,5 88,3 15 2,9 645
Mellanlager Swellex C 151,6 210,3 12 5,7 1286
     Σ 2698

 

För alternativ B kommer hela transporten från robot 90 att utföras med traversen 
eftersom denna maskin inte är kopplad till den automatiska traversen. De årliga 
kostnaderna för detta blir: 
 

Avgång Ankomst Transporter Tonnage Avstånd (m) Tid (h) Personalkostnad (kr)
Mairkap Robot 90 145 176,5 36 7,5 1698
Robot 90 Kranlager 72,5 88,3 126 7,7 1726
Robot 90 Mellanlager 72,5 88,3 107 6,8 1541
Japanlinjen Mellanlager 79,05 122,0 21 3,4 767
Mellanlager Swellex C 151,6 210,3 12 5,7 1286
     Σ 7019

 

Den energiske läsaren kanske noterar att timkostnaden för personalen stämmer 
dåligt överens med timkostnaden i de tidigare beräkningarna. Detta är helt i sin 
ordning eftersom traversföraren saknas om förslag 3 genomförs varför 
timkostnaden för en operatör har valts. 
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Bilaga 17. Sammanställning av transportkostnader för förslag 4 
 
Transportkostnaderna för det nuvarande upplägget är följande: 

  
 53870 

+ 84211 
+ 23645 
+ 64025 

 225751 
 
Transportkostnaderna för nykonstruktionen i den befintliga layouten blir: 

  
 53870 

+ 75239 
+ 20477 
+ 56041 

 205627 
 
Transportkostnaderna för nykonstruktionen med en ombyggd swellex C blir: 

  
 53870 

+ 124787 
 178657 
 
För nykonstruktion, ombyggnation samt layoutändringen i förslag 3 blir 
transportkostnaden: 
    
      Alternativ A   Alternativ B 
 53870    53870

- 17598   - 17598
+ 2698   + 7019

 38970    43291
 
Beräkningarna är baserade på personalkostnaden räknat i kronor eftersom 
maskinkostnaden endast kommer att omfördelas medan traversföraren även kan 
arbeta med andra uppgifter.  
 
Skillnaden i transportkostnad blir då för den nya konstruktionen: 226 - 206 = 20 000 kronor. 
 
Skillnaden i transportkostnad blir då för den ombyggnationen: 226 - 179 = 47 000 kronor. 
 
Skillnaden i transportkostnad blir då med förslag 3s layout A: 226 - 34 = 192 000 kronor. 
 
Skillnaden i transportkostnad blir då med förslag 3s layout B: 226 - 38 = 188 000 kronor. 
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Bilaga 18. Bearbetningskostnad för skarvbar swellex under 2003 
 
I det ekonomiska datamaterialet vid företaget återfinns timkostnaderna för de 
olika maskinerna i fabriken. Dessa timkostnader utgörs dock av summan av de 
direkta kostnaderna hos maskinerna samt en större mängd kostnader som 
fördelats ut på maskinerna. I de här följande beräkningarna har endast 
personalkostnaderna använts eftersom de fördelade rörliga kostnaderna främst 
avser material-, underhålls- och transportkostnader vilka endera är oförändrade 
eller behandlas på annat ställe. De fördelade fasta kostnaderna kommer även de 
vara oförändrade totalt sett även om de kan komma att omfördelas till andra 
maskiner. Personalkostnaden per timme för de olika maskinerna som behandlas 
är: 
 
 Maskin Personalkostnad Tidsåtgång Tidsåtgång 
 nummer (kr/h) nuvarande nykonstruktion 
Robot 90 33880 215 49  
Rundsvetsbänk 33901 275 12   
Swellexlinje C 33902 702    
Kalibrerbänk 33903 275 29  - 
Packning skarvbara 33904 275 10  - 
Påpressningsbänk 33905 275 73  - 
Påpressning (2 pers) 33905 550 44  - 
Pluggpressning     8 
Pluggsvetsning     8 
Swellexlinje japan 33940 381 24   
Chuck  33950 220 58 - 
Chuck (Hanger) 33950 220 102 - 
Kopplingssvets 33950 220 42 15 
Kopplingsmontering     2 
Läppsvetsbord 33970 209 115  - 
Borrning  33905   3   
 
I de följande beräkningarna baseras kostnaden för bearbetningen på antalet 
färdiga produkter. Detta innebär att bearbetning av skrotade artiklar och artiklar 
som tas ut för förstörande provning bortses från. För provningens del återfinns 
denna bearbetningskostnad istället i bilaga 23. 
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Bilaga 19. Bearbetningen av skarvbar swellex under 2003 
 
Bottenbult (nuvarande)     
Delstation Bearbetning Antal bultar Tidsåtgång (s) Tid (h) Kostnad (kr)
Kalibrerbänk kalibrering 18831 29 151,7 41716
Vändvagn  18831     
Kalibrerbänk kalibrering 18831 29 151,7 41716
Swellex C påpressning 18831 73 381,9 105009
  borrning 18831 3 15,7 4315
Läppsvetsbord läppsvetsning 18831 115 601,5 125723
Swellex C rundsvets 18831 12 62,8 17262
Kopplingssvetsbord kopplingssvets 18831 100 523,1 115078
Kalibrerbänk pluggning 18831 10 52,3 14385
    Σ 465204
Mittenbult (nuvarande)     
Delstation Bearbetning Antal bultar Tidsåtgång (s) Tid (h) Kostnad (kr)
Kalibrerbänk kalibrering 4722 29 38,0 10461
Vändvagn  4722     
Kalibrerbänk kalibrering 4722 29 38,0 10461
Swellex C påpressning 4722 73 95,8 26332
Läppsvetsbord läppsvetsning 4722 115 150,8 31526
Vändvagn  4722     
Läppsvetsbord läppsvetsning 4722 115 150,8 31526
Swellex C rundsvets 4722 12 15,7 4329
Kopplingssvetsbord kopplingssvets 4722 100 131,2 28857
Vändvagn  4722     
Kopplingssvetsbord kopplingssvets 4722 100 131,2 28857
Kalibrerbänk pluggning 4722 10 13,1 3607
    Σ 175954
Toppbult (nuvarande)     

Delstation Bearbetning Antal bultar Tidsåtgång (s) Tid (h) Kostnad (kr)
Kalibrerbänk kalibrering 14893 29 120,0 32992
Vändvagn  14893     
Kalibrerbänk kalibrering 14893 29 120,0 32992
Swellex C påpressning 14893 73 302,0 83049
Läppsvetsning läppsvetsning 14893 115 475,7 99431
Swellex C rundsvets 14893 12 49,6 13652
Vändvagn  14893     
Kopplingssvetsbord kopplingssvets H 2681 144 107,2 23593
Kopplingssvetsbord kopplingssvets C,E 12212 100 339,2 74629
Kalibrerbänk pluggning 14893 10 41,4 11377
    Σ 371715
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Bilaga 20. Bearbetning av botten- och mittbultar vid omkonstruktion 
     

Bottenbult delstation Bearbetning Antal bultar Tid (s) Total tid (h) Kostnad (kr) 
Japanlinjen   9774 24 65,2 24826
Robot 90  9057 49 123,3 26504
Swellex C del 1 införsel/fästning 18831 7 36,6 10069
 borrning 18831 3 15,7 4315
  isättning av plugg 18831 2 10,5 2877
  pluggpressning 18831 8 41,8 11508
  lossning/utförsel 18831 5 26,2 7192
swellex C del 2 införsel/fästning 18831 7 36,6 10069
 pluggsvets 18831 8 41,8 11508
 lossning/utförsel 18831 5 26,2 7192
Kopplingssvetsbord införsel/fästning 18831 7 36,6 8055
 kopplingsmontage 18831 4 20,9 4603
  kopplingssvets 18831 30 156,9 34524
  lossning/utförsel 18831 5 26,2 5754
Kalibrerbänk pluggning 18831 10 52,3 14385
    Σ 183383
     
Mittenbult delstation Bearbetning Antal bultar Tid (s) Total tid (h) Kostnad (kr) 
Japanlinjen   1756 24 11,7 4460
Robot 90  2966 49 40,4 8680
Swellex C del 1 införsel/fästning 4722 7 9,2 2525
  borrning 4722 3 3,9 1082
  isättning av plugg 4722 2 2,6 721
  pluggpress 4722 25 32,8 9018
  lossning/utförsel 4722 5 6,6 1804
swellex C del 2 införsel/fästning 4722 7 9,2 2525
  pluggsvets 4722 8 10,5 2886
  lossning/utförsel 4722 5 6,6 1804
Kopplingssvetsbord införsel/fästning 4722 7 9,2 2020
  kopplingsmontage 4722 4 5,2 1154
  kopplingssvets 4722 30 39,4 8657
  lossning/utförsel 4722 5 6,6 1443
Vändvagn vändning 4722   0
Kopplingssvetsbord införsel/fästning 4722 7 9,2 2020
  kopplingsmontage 4722 4 5,2 1154
  kopplingssvets 4722 30 39,4 8657
  lossning/utförsel 4722 5 6,6 1443
Kalibrerbänk pluggning 4722 10 13,1 3607
  pluggning sida 2 4722 10 13,1 3607
    Σ 69266
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Bilaga 21. Bearbetningen för toppbultarna med omkonstruktionen 
 
Toppbult (nykonstruktion)     
Delstation Bearbetning Antal bultar Tid (s) Total tid (h) Kostnad (kr) 
Japanlinjen  8246 24 55 20945
Robot 90  6647 49 90,5 19452
Swellex C del 1 införsel/fästning 14893 7 29 7964
  isättning av plugg 14893 2 8,3 2275
  pluggpress 14893 8 33,1 9101
  lossning/utförsel 14893 5 20,7 5688
swellex C del 2 införsel/fästning 14893 7 29 7964
  pluggsvets 14893 8 33,1 9101
  lossning/utförsel 14893 5 20,7 5688
Kopplingssvetsbord införsel/fästning 14893 7 29 6371
  kopplingsmontage 14893 4 16,5 3641
  kopplingssvets 14893 30 124,1 27304
  lossning/utförsel 14893 5 20,7 4551
Kalibrerbänk pluggning 14893 10 41,4 11377
    Σ 141421

 
Anledningen till de andra tiderna för mittenbulten vid pressningsstationen är att 
operatören måste gå runt stationen för att lägga en plugg i pressningsstationen på 
motsatt sida. Kopplingssvetsen för omkonstruktionen är även enklare att utföra 
varför tidsåtgången har dragits ned från 42 sekunder till 30. 
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Bilaga 22. Bearbetningskostnaden för förslag 4 med ombyggnation 
 
Delstation Bearbetning Antal bultar Tidsåtgång (s) Total tid (h) Kostnad (kr)
Japanlinjen   19776 24 131,8 50231
Robot 90  18670 49 254,1 54636
Swellex C del 1 införsel/fästning 38446 7 74,8 20558
  pluggplacering 38446 2 21,4 5873
  borrning/pluggning 38446 8 85,4 23495
  pluggsvets 38446 8 85,4 23495
  lossning/utförsel 38446 5 53,4 14684
Swellex C del 2 införsel/fästning 41127 7 80,0 17593
  kopplingsmontage 41127 2 22,8 5027
  kopplingssvets 41127 15 171,4 37700
  bultlossning 41127 5 57,1 12567
Pluggstation pluggning 41127 0 0 0
    Σ 265859

 
Anledningen till det ökade flödet av bultar i swellex C del 2 är att mittenbultarna 
körs två gånger genom maskinen. Anledningen till att pluggstationen har 
värdena 0 är att den fungerar helt automatisk utan inblandning av operatören. 
 
De bearbetningstider som redovisats och ändrats kommer från diskussioner och 
statistikkontroller med operatörerna på swellexavdelningen. Om samma 
svetsmetoder och hastigheter bibehålls fås något annorlunda värden. Dessa 
värden kan fås genom att höja tidsåtgången för pluggsvetsningen till 12 
sekunder och höja tidsåtgången för kopplingssvetsen från 30 sekunder till 42 
samt anpassa bearbetningskostnaden efter detta. Kopplingssvetsen kommer dock 
att ha en enklare svetsgeometri med den nya konstruktionen viket gör att 
svetshastigheten kan ökas. Eftersom bearbetningen ännu inte har provats 
praktiskt ges kostnaderna både för de nuvarande och för de teoretiskt 
uppskattade produktionstiderna för att ge ett spann på besparingspotentialen. 
Sammantaget blir med 2003 års volym bearbetningskostnaderna för de olika 
produktionssätten: 
 
Detalj Nuvarande 

produktion 
Ny koppling 
samma tider 

Ny koppling 
ändrade tider

Ombyggnation 
samma tider 

Ombyggnation 
ändrade tider 

Bottenbult 465 000 203 000 183 000   
Mittenbult 176 000   77 000   69 000   
Toppbult 372 000 157 000 141 000   
Summa 1013 000 437 000 394 000 345 000 266 000 
 
Besparingen i bearbetningskostnad av att gå över till den nya kopplingen kan då uppskattas 
till: 1013 000 - 394 000 = 619 000 kronor 
 
Om även maskinlayouten ändras blir besparingen: 1013 000 – 266 000 = 747 000 kronor 
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Bilaga 23. Konsekvenser för provningen av skarvbar swellex med förslag 4 
 
Eftersom andelen kvalitetsprover som tas ut kommer att ändras vid delmontage 
japanlinjen och robot 90 undersöks de ekonomiska konsekvenserna för detta. 
Om provurvalet ges sin andel av bearbetningskostnaden från bilaga 19 och 22 
och adderas med kostnaden för bearbetningen fram till swellexlinjen erhålls 
bearbetningskostnaden för de skarvbara swellexbultar som tas ut för förstörande 
provning. Bearbetningskostnaden som inte finns med i bilagorna ovan har satts 
till 1380 kronor per ton med en genomsnittlig vikt per bult om 10,9 kg. Till detta 
läggs även provernas andel av transportkostnaderna. 
 
Nuvarande produktion     

Bottenbultar Provfrekvens 
Genomflöde 
(st) 

Antal prov 
(st) 

Bearbetnings 
kostnad (kr) 

Transport 
kostnad (kr) 

svets 2 1 / 50 19607 392 12730 1150
kopplingssvets 1 / 50 19215 384 15242 1420
Färdiga   18831       
Mittenbultar      
svets 2 1 / 50 4917 98 3789 319
kopplingssvets 1 / 50 4818 96 4992 423
Färdiga   4722       
Toppbultar      
svets 2 1 / 50 15507 310 9908 919
kopplingssvets 1 / 50 15197 304 12142 1123
Färdiga   14893       
  Σ 1585 58804 5356
Produktion vid ombyggnation    
Japanlinjen 1 / 200 20281 101 1889 120
Robot 90 linjen 1 / 200 19147 96 1832 118
Kopplingssvets 1 / 50 39231 785 17801 1686
Färdiga   38446       
  Σ 982 21523 1924
 
Besparing i bearbetnings- och transportkostnad: 58,8+5,4-21,5-1,9 = 40 700 kronor. 
 
Antalet insparade bultar blir: 1585-982 = 603 stycken. 

 
 
 
 

Besparingen i provkostnad bedöms till: 25300
60
10603252 =××  

 
Den totala besparingen av provkostnader blir då: 40 700 + 25 300 = 66 000 kronor. 

Personalkostnad (kr / h) 252 
Tidsåtgång provning (min) 10 
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Bilaga 24. Ändring av transportkostnad vid byte av långrörsbuntbänken 
 
Den nuvarande transportkostnaden för de artiklar som buntas i 
långrörsbuntbänken samt som buntas i mairbunten men skulle flyttas om 
långrörsbuntbänken byts ut mot en snabbare är: 
 

Avgång Ankomst 
Antal 
transporter Tonnage

Avstånd 
(m) 

Transporttid 
(h) 

Personal 
kostnad (kr)

rörbehandling A mellanlager 28 76 17,5 1,4 342
rörbehandling B mellanlager 1179 5129 25 62,2 15684
kap mair mellanlager 62 222 17,5 3,0 761
         
mellanlager vagn 1 läge 1 1269 5427 37 75,4 19013
vagn 1 läge 1 vagn 1 läge 2 1269 5427 15 38,8 9773
vagn 1 läge 2 bunt mair 1269 5427 27 74,6 30366
bunt mair kaj 3 1793 5318 56 127,6 51936
kaj 3 extern transportör 1793 5318 15 310,2 118886
       
rörbehandling A mellanlager 415,4 1 709,5 17,5 20,2 5088
rörbehandling B mellanlager 1 357,5 2 331,9 25 71,6 18054
mellanlager bunt långrör 1 772,8 4 041,5 51 119,2 30032
bunt långrör kaj 1 4 029,5 15 979,7 42 250,7 63183
kaj 1 extern transportör 4 029,5 15 979,7 10 115,3 55713
     ∑ 418831
 
Om långrörsbuntstationen byts ut mot en snabbare där dessa buntas blir 
transportkostnaden: 
 

Avgång Ankomst 
Antal 
transporter Tonnage

Avstånd 
(m) 

Transporttid 
(h) 

Personal 
kostnad (kr)

rörbehandling A bunt långrör 443 1785 42,5 27,7 6982
rörbehandling B bunt långrör 2537 7461 84 217,0 54691
kap mair bunt långrör 62 222 41,5 3,8 969
         
bunt långrör kaj 1 5822 21298 42 362,3 91293
kaj 1 extern transportör 5822 21298 10 153,6 74255
     ∑ 228190
 
Skillnaden i transportkostnad blir alltså: 419 000 - 228 000 = 191 000 kronor. 
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Bilaga 25. Bearbetingskostnad vid byte av långrörsbuntbänken 
 
För att beräkna bearbetningstiden i buntningsstationerna måste antalet rör som 
buntas användas. Anledningen till detta är att de artiklar som kommer att flyttas 
till långrörsbunten väger väsentligt mindre än de som buntas där i dagsläget. Det 
finns dock ingen orsak till varför buntningstiden skulle ändras utifrån rörens vikt 
varför den normalt använda bearbetningskvoten ton per timme måste ändras till 
rör per timme. Tiden antalet rör divideras med har valts efter bemannad tid för 
att kompensera för skillnader i omställnings- och reparationstid. Med både 
prima och sekunda rör inräknat gäller då för år 2003 följande: 
 
Antal rör som buntas i mairbunten  939860 
Antal rör som buntas i långrörsbuntbänken 264480 
Antal rör som skulle kunna flyttas mellan buntstationerna 699250 
Buntningshastighet mairbunt (rör/h) 534 
Buntningshastighet långrörsbunt (rör/h) 167 
Personalkostnad mairbunt (kronor/h) 262 
Personalkostnad långrörsbunt (kronor/h) 650 
 
Nuvarande buntningstid och bearbetningskostnad blir då i mairbunten: 
 
Tid = timmar1760

534
939860

=        Kostnad = 461/2621760 =× hkrh 000 kronor. 

 
Och för långrörsbunten gäller: 
 
Tid = timmar1584

167
264480

=        Kostnad = 1029/6501584 =× hkrh 000 kronor. 

 
Vid ett byte av långrörsbunten och flytt av buntningsarbetet förutsetts 
buntningstiden och personalkostnaden bli det samma i bägge stationerna vilket 
gör buntningskostnaden till: 
 
Tid = timmar2255

534
264480939860

=
+          Kostnad = 591/2622255 =× hkrh 000 kronor. 

 
Skillnaden i bearbetningskostnad: 461 000 + 1029 000 – 591 000 ≈ 900 000 kronor. 
 
  




