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Sammanfattning 
En hårdnande konkurrens inom försvarsindustrin medför att BAE Systems Hägg-

lunds AB står under ett effektiviseringsprojekt, Vehicles Production System. Projektet 
innebär att verksamheten ska samlas för att skapa ett störningsfritt flöde och syftet 
med projektet är; 

 minskade ytor,  

 ökad produktion med mindre resurser,  

 ökad flexibilitet vid varierad orderingång,  

 minskade ledtider, 

 ökad lönsamheten för att kunna satsa mer på egenutveckling. 
För att uppnå detta ska verksamhet samlas vilket bland annat innebär att tre tidi-

gare förråd för eftermarknad och produktion skall slås samman och nya produktions-
linjer skall tas i bruk. 

Syftet med examensarbetet är att analysera tänkt upplägg för detta nya förråd 
samt rekommendera materialförsörjningsmetod till slutmontage bandvagn vid varie-
rad produktmix och produktionstakt. Vid rekommendation av materialförsörjning togs 
sex case fram vilka baseras på varierad andel material som levereras som material-
kitt och som batch. 

Efter en omfattande studie för att skapa förståelse för det tänkta upplägget samt 
de aktiviteter som planerats i det nya förrådet genomfördes en flödessimulering. 
Denna simulering utfördes i programvaran Simul8 och resultaten låg som grund för 
analys och rekommendation. 

Resultaten visade att tänkt upplägg i förrådet inte klarade planerad produktion. Pa-
ternosterverk och hissautomater tillägnade material för produktion är en begränsande 
faktor. För att minska belastningen krävs utökade batchstorlekar vid leverans till övrig 
produktion där detta är möjligt, omstrukturering av material eller utökade förvarings-
möjligheter. Antalet resurser samt arbetstiderna för denna förvaring bör även ses 
över. 

Vid rekommendation av materialförsörjningsmetod till slutmontage av bandvagn 
togs två alternativa lösningar fram. Ett baseras på att material batchas från central-
förråd till decentraliserat förråd där materialkitt sammanställs innan leverans till slut-
montage. Det andra alternativet baseras på att materialkitt sammanställs i centralför-
råd med levereras direkt till slutmontage.  

Val av materialförsörjningsmetod bör baseras på var i produktionen utrymme för 
material finns tillgänglig. Leverans av materialkitt till slutmontage av bandvagn direkt 
från centralförråd kräver utökade batchstorlekar för övrig produktion för att minska 
belastningen på förrådet. Vid levarnas av materialkitt från decentraliserat förråd krävs 
mindre utrymme vid övrig produktion då mindre batchstorlekar kan plockas dock 
krävs utrymme och resurser för det decentraliserade förrådet. 

  



 
 



Abstract 
A growing competition in the defense industry has created a need for BAE Sys-

tems Hägglunds AB to go through an efficiency improvement project, the Vehicle 
Production System. The aims of the project are;  

• reduced need of floor area,  
• increased production with fewer resources,  
• greater flexibility,  
• reduced lead times,  
• increased profitability to be able to invest more in development.  
To achieve this, three existing storage facilities will be merged into one and new 

production lines will be used.  
The purpose of this study is to analyze the new storage facility and recommend a 

material supply method to the assembly line for their all-terrain vehicle. This will be 
done with varied product mix and production rate. Six cases were presented which 
were based on different amounts of material that was delivered as batches or materi-
al kits to the assembly line.  

In order to create an understanding of the planned layout and the planned activi-
ties of the new storage facility, a pilot study was carried out. The outcome from the 
pilot study resulted in a discrete event simulation in Simul8 which were used to ana-
lyze the new storage facility.  

The results showed that the planned layout of the storage could not ensure 
planned production. The dredging ladders and the elevators which dedicates material 
for production was a limiting factor. To be able to deliver material to the assembly line 
in time it requires the possibility to either increase the batch sizes to additional pro-
duction where possible, restructuring the material or expanded storage possibilities. 
The number of resources and working hours should also be reviewed.  

Based on the results from the simulation two recommended methods of material 
supply for the assembly line for all-terrain vehicles was presented. One is based on a 
decentralized storage facility. The need of material for the assembly line is delivered 
as batches from central storage to decentralized storage. Material kits are then put 
together before delivery to the assembly line. In the second option materials kits are 
compiled in central storage facility and delivered direct to the assembly line.  

Choice of material supply method should be based on where there is space avail-
able on the production floor. Delivery of material directly from the central storage fa-
cility requires larger batch sizes for additional production. Material kits delivered from 
decentralized storage facility requires less space for material for additional production 
when smaller batch sizes can be picked but the decentralized storage requires addi-
tional space itself.  

  



 
 

  



Innehållsförteckning 
 

1 Inledning .......................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund .................................................................................................. 1 
1.2 Problembeskrivning .................................................................................. 1 

1.3 Syfte och mål ............................................................................................ 1 
1.4 Avgränsningar........................................................................................... 2 
1.5 Företagspresentation ................................................................................ 2 

1.5.1 Produkter ........................................................................................... 3 
2 Teori ................................................................................................................. 5 

2.1 Simulering ................................................................................................. 5 
2.1.1 Varför simulera? ................................................................................ 5 
2.1.2 Datainsamling .................................................................................... 5 
2.1.3 För och nackdelar .............................................................................. 6 
2.1.4 Validering och verifiering ................................................................... 6 

2.1.5 Warm-up och initiala villkor ................................................................ 7 
2.1.6 Replikat.............................................................................................. 8 
2.1.7 Jämföra simuleringsresultar............................................................. 10 

2.2 Lean montering ....................................................................................... 11 

2.2.1 Takttid .............................................................................................. 12 
2.2.2 PIA, produkter i arbete ..................................................................... 12 

2.2.3 JIT, just in time ................................................................................ 13 
2.3 Materialförsörjning .................................................................................. 13 

2.3.1 Materialfasad vid montagelinan ....................................................... 13 

2.3.2 Materialtorg ...................................................................................... 15 
2.3.3 Kittning ............................................................................................ 15 

2.3.4 Materialpresentation ........................................................................ 16 
3 Genomförande ............................................................................................... 19 

3.1 Litteraturstudie ........................................................................................ 19 
3.2 Tänkt upplägg/konceptmodell ................................................................. 20 

3.3 Datainsamling ......................................................................................... 20 
3.4 Simulering ............................................................................................... 21 

3.4.1 Analys av tänkt upplägg .................................................................. 22 
3.4.2 Framtagning och test av case .......................................................... 22 

4 Tänkt upplägg för förråd samt materialhantering ........................................... 25 
4.1 Upplägg nya förrådet .............................................................................. 25 

4.1.1 Lagerindelning ................................................................................. 26 
4.1.2 Förvaringstyper och materialhantering inom förrådet ...................... 26 
4.1.3 Resurser och arbetsmoment ........................................................... 29 

4.2 Aktiviteter i förrådet ................................................................................. 30 
4.2.1 Produktion ....................................................................................... 30 
4.2.2 Eftermarknad ................................................................................... 33 

4.2.3 Överföringar ..................................................................................... 34 
4.2.4 Inleveranser ..................................................................................... 34 

5 Resultat .......................................................................................................... 35 
5.1 Känslighetsanalys ................................................................................... 35 



 
 

5.1.1 Eftermarknad ................................................................................... 35 

5.1.2 Inleveranser ..................................................................................... 35 
5.2 Warm-up och replikat .............................................................................. 35 
5.3 Case ....................................................................................................... 36 

5.3.1 Case 1- Tänkt upplägg .................................................................... 36 
5.3.2 Case 2 – störst andel batch ............................................................. 38 
5.3.3 Case 3 – störst andel kitt ................................................................. 40 
5.3.4 Case 4 – material från Grupp 1 som kitt .......................................... 42 
5.3.5 Case 5 – störst andel batch ............................................................. 44 

5.3.6 Case 6 – störst andel kitt ................................................................. 45 
6 Analys ............................................................................................................ 49 

6.1 Känslighetsanalys ................................................................................... 49 
6.2 Case 1, Case 2 samt Case 3 .................................................................. 49 

6.2.1 Resurser .......................................................................................... 50 

6.2.2 Förvaringstyper ................................................................................ 52 

6.2.3 Producerade fordon ......................................................................... 52 
6.2.4 Sammanfattning Case 1, Case 2 samt Case 3 ................................ 53 

6.3 Case 4, Case 5 samt Case 6 .................................................................. 54 
6.3.1 Resurser .......................................................................................... 54 
6.3.2 Förvaringstyper ................................................................................ 56 

6.3.3 Producerade fordon ......................................................................... 56 
6.3.4 Sammanfattning Case 4, Case 5 samt Case 6 ................................ 57 

6.4 Sammanfattning och rekommendation ................................................... 58 

6.4.1 Alternativ 1 ....................................................................................... 58 
6.4.2 Alternativ 2 ....................................................................................... 59 

7 Diskussion ..................................................................................................... 61 
7.1 Felkällor .................................................................................................. 61 
7.2 Framtida arbete ...................................................................................... 61 

8 Slutsats .......................................................................................................... 63 

9 Litteraturförteckning ....................................................................................... 65 
Bilagor .................................................................................................................. 67 

 
  



Figur 1.1. Verksamhetsindelning BAE System Plc. 
Figur 1.2. BvS10 MkII i drift. 
Figur 1.3. CV 9035 MkIII. 
Figur 2.1 Exempel vilket illustrerar grafisk metod för beräkning av antal replikat vid en 

simulering [1]. 
Figur 2.2 Exempel vilket illustrerar konfidensintervallmetoden för beräkning av antal 

replikat vid en simulering [1]. 
Figur 2.3. Möjliga utfall vid tolkning av konfidensintervall vid jämförelse av olika 

simuleringsfall [1]. 
Figur 2.4. Materialfasad vid monteringslinan. [9] 
Figur 2.5. Upplägg för kittning med decentraliserat förråd [9] 
Figur 2.6. Arbetsfördelning för montör vid materialfasad [9]. 
Figur 2.7. Arbetsfördelning för montör med materialkitt [9]. 
Figur 2.8. Illustration av EUR-pallställ samt tid för att hämta material i olika positioner. 

[2] 
Figur 3.1. Praktiskt tillvägagångssätt. 
Figur 4.1. Förrådets layout med förvaringstyper och materialplocksområde. 
Figur 4.2. Materialplocksområde med rullbanor. 
Figur 4.3. Layout produktion. 
Figur 4.4 . Montagestationer vid slutmontage av bandvagn. 
Figur 4.5. Montagestationer vid slutmontage av stridsvagn. 
Figur 6.1. Processbeskrivning, alternativ materialförsörjningsmetod. 

 



 
 

 



1 
 

1 Inledning 
Detta avsnitt beskriver projektets bakgrund vilket ger förståelse för givet problem 

och projektets målsättning. Vidare ges en presentation av det uppdragsgivande före-
taget. 

1.1 Bakgrund 

BAE Systems Hägglunds AB, härefter benämnt Hägglunds, står det aktuella året 
under ett effektiviseringsprojekt, Vehicles Production System, VPS. Projektet innebär 
att verksamheten ska samlas för att skapa ett störningsfritt flöde och syftet med pro-
jektet är; 

 minskade ytor,  

 ökad produktion med mindre resurser,  

 ökad flexibilitet vid varierad orderingång,  

 minskade ledtider, 

 ökad lönsamheten för att kunna satsa mer på egenutveckling. 
Målet är att minska ledtider med 30 %, minska kapitalbindningen med 50 % samt 

öka lönsamheten med 30 % och detta ska genomföras med fokus på kärnverksam-
het. Verksamhet som gör Hägglunds unikt ska utvecklas och resterande aktiviteter 
ska läggas på samarbetspartner som har kunskap inom de aktuella områdena. 

Hägglunds har verksamhet lokaliserat i två lokaler belägna cirka en kilometer ifrån 
varandra i Gullänget, Örnsköldsvik. VPS projektet består av tre faser och fas ett in-
nehåller en flytt av montage och förråd som ett första steg i att samla verksamheten. 
I och med flytten till nya lokaler kommer förråd för produktion samt eftermarknad att 
omstruktureras. Produktions samt eftermarknadsförråd var lokaliserade på tre olika 
platser i de tidigare lokalerna och i samband med flytten kommer dessa tre förråd att 
slås samman.  

1.2 Problembeskrivning 

I samband med flytten kommer ett nytt sammanslaget förråd att bildas. Förrådet 
kommer att innehålla material till produktion samt eftermarknad för bandvagn samt 
stridsvagn. Flytten till nya lokaler medför att nya materialhanteringsmetoder kommer 
att användas och förrådets kapacitet måste undersökas. Problemet består av funder-
ingar kring den tänkta layouten; 

 finns kapacitet för den planerade produktionen? 

 vilka är de begränsade faktorerna vid högre produktionstakt? 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att undersöka materialflödet, från inläggning i förrådet till 
plock för produktion samt eftermarknad, för att avgöra om det tänkta upplägget klarar 
planerad produktion. Projektet ska även genom att ändra olika parametrar gällande 
upplägg för materialplock till slutmontage av bandvagn generera ett antal scenarion 
vilka skall jämföras och utvärderas. De olika scenariona ska baseras på olika  
produktionsmix och produktionstakt. I de scenarion planerad produktion ej uppnås 
ska förslag på åtgärder presenteras. 
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Målet är i första hand att avgöra om tänkt upplägg klarar planerad produktion, i 
annat fall presentera de förändringar som krävs för att uppnå denna. I andra hand 
ska alternativa materialförsörjningsmetoder rekommenderas för olika produktionsmix 
och produktionstakt. 

1.4 Avgränsningar 

Försörjning av hinkmaterial som skruv och mutter samt kemprodukter, hantering 
av material vid ankomst samt packning av eftermarknadsmaterial inkluderas inte i 
analysen. 

Alternativa materialplocksmetoder utreds endast för materialförsörjningen till slut-
montage bandvagn. 

Truckar för leverans av material från materialplocksområde till slutmontage samt 
detaljmontage av bandvagn och stridsvagn inkluderas ej. 

1.5 Företagspresentation 

BAE Systems Plc. är världens tredje största företag inom försvarsindustrin. De har 
sammanlagt 97 000 anställda fördelat i Australien, Indien, Saudiarabien, Syd Afrika, 
Sverige, England samt USA. Huvudkontoret ligger i England och de har kunder i över 
100 länder. Deras huvudsakliga verksamhet är att tillverka, sälja och underhålla mili-
tära fordon och vapensystem för luft, land och sjö. De har fokus på att leverera kun-
den en helhetsproduktlösning gällande system, program, support samt utbildning. 

Projektet är utfört vid BAE Systems Hägglunds AB, dotterbolag till BAE Systems 
AB vars yttersta ägare är BAE Systems Plc. Hägglunds är lokaliserat i Gullänget, 
Örnsköldsvik, och de tillhör gruppen Land & Armaments / Global Combat Systems/ 
Vichels, se Figur 1.1. 

 

Figur 1.1. Verksamhetsindelning BAE System Plc. 

Hägglunds har cirka 900 anställda och omnämns som ett företag med hög teknisk 
kompetens och stor utvecklingsavdelning. Företaget tillverkar kundanpassade  
produkter där kunden i hög grad bestämmer utseende och funktion. Detta ställer sto-
ra krav på produktionsavdelningen när de måste kunna hantera små serier med vari-
ationer gällande konstruktion och tillbehör. 
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1.5.1 Produkter 

Hägglunds huvudsakliga verksamhet är produktion och eftermarknadsstöd för 
bandvagn samt stridsvagn. 

 
BvS10 MkII  

Bandvagnar är kända för den goda terrängförmågan. De breda banden medför 
lågt bandtryck som tillsammans med midjestyrningen underlättar framfart på mjuka 
underlag som snö och sand, se Figur 1.2. De är även amfibiska vilket gör att fram-
komligheten är god även i vatten. 

Lastkapaciteten är kring sex ton och fordo-
net kan ta upp till tolv passagerare vilket med-
för att flexibiliteten är stor. De används bland 
annat som ambulans, bärgare, lastbärare eller 
ledningsvagn. Mer än 11 000 bandvagnar är 
tillverkade i 50 olika varianter och är i bruk i 
omkring 40 olika länder.  

Bandvagnen har utvecklats under 15 år och 
har genomgått en stor rad förändringar. Den 
senaste modellen i bandvagnsfamiljen är 
BvS10 MkII. Bandvagnen drivs av en rak sex 
cylinders motor med 275 HP och har en max-
imal hastighet på 65 km/h vid drift väg och 5 
km/h i vatten. 
 
CV9035 MkIII 

Stridsvagnen är likt bandvagnen känd för god terrängframkomlighet. Stridfordonen 
är framförallt framtagna för att bekämpa markfordon och trupp och går att utrusta 
med olika vapensystem utifrån kundens krav, 
se Figur 1.3. Fordonen har hög personsäker-
het i form av min- och splitterskydd och kan 
bland annat utrustas med aktivtpansar. 

Den senaste generationen stridsvagn heter 
CV9035 MkIII och där har fokus legat på 
skydd och framkomlighet. Fordonet drivs av 
en fyra cylinders diselmotor med 806 Hp. Be-
manningen är upp till 10 personer och den har 
en maximal hastighet på 70 km/h. 

 

Figur 1.2. BvS10 MkII i drift. 

 

 

Figur 1.3. CV 9035 MkIII. 
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2 Teori 
I detta avsnitt beskrivs de teorier som projektet bygger på och som är relevanta för 

förståelsen för använda metoder. Begrepp som beskrivs är simulering samt utvalda 
begrepp inom Lean och materialförsörjning.  

2.1 Simulering 

”Experimentation with a simplified imitation (on a computer) of an operations sys-
tem as it progresses through time, for the purpose of better understanding and/or 

improving that system” [1] 
 

Med en simulering menas en datamodell som imiterar ett systems uppförande un-
der en bestämd tidsperiod. System kan beskrivas som en samling resurser organise-
rade för ett speciellt ändamål  

Vid genomförande av en simulering av ett befintligt eller tänkt system ges möjlig-
het att få en uppfattning om hur systemet fungerar under givna förutsättningar [2]. 

2.1.1 Varför simulera? 

Alla system innehåller någon sorts variation, det kan vara förutsägbara eller icke 
förutsägbara variationer [2]. Förutsägbara variationer kan vara antalet resurser eller 
produkter och är ofta de parametrar som ligger som underlag för olika simulerings-
scenarion. Oförutsägbara variationer kan vara maskinhaverier eller frekvensen för 
orderintag. Alla element i ett system innehåller någon form av dessa variationer och 
alla element samspelar och påverkar varandra. Vissa effekter är svåra eller till och 
med omöjliga att förutspå och de är i dessa fall en simulering är ett bra verktyg. Si-
mulering ger en möjlighet att på ett strukturerat sätt förutse hur olika scenarion kom-
mer att bete sig i ett givet system. Vanliga användningsområden inom industrin är; [3] 

 tidiga funktionstest av nya produktionssystem, 

 funktionstest gällande förändring av utrustning, produkter, produktmixer eller 
ordersituation, 

 jämförelse mellan olika investeringsalternativ, 

 analys av materialflöde för att öka flödeseffektiviteten genom att hitta flaskhal-
sar och långa genomloppstider. 

2.1.2 Datainsamling 

Indata till en simuleringsmodell kan delas in i tre olika i kategorier A, B och C [1]; 

 Kategori A; data som finns tillgänglig, den är känd sedan tidigare eller nyligt 
insamlad. Kan vara processtider eller produktionslayout. 

 Kategori B; data som inte är tillgänglig men som går att samla in. Kan vara ti-
der för reparation av maskiner eller processtider för operationer i flödet. 

 Kategori C; data som inte finns tillgänglig och som inte går att samla in. Detta 
kan vara fallet vid simulering av ett ej existerande system. 

En simulerings trovärdighet är starkt beroende på fördelningen av de olika katego-
rierna av data. Okänd data behöver inte alltid innebära en osäkerhetskälla. Den kan 
används som en experimentparameter vilket leder till riktlinjer vilka talar om inom vil-
ket spann en specifik parameter bör befinna sig för att systemet ska fungera optimalt. 
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2.1.3 För och nackdelar 

Nedan presenteras för- samt nackdelar med att använda sig av en simulering för 
att analysera ett system [1] [4]; 

 
Fördelar 

 Kostnad; att genomföra förändringar i ett verkligt system medför inte enbart en 
kostnad för implementeringen av den tänkta förändringen utan det kan bli 
stopp i produktionen under implementeringsfasen. Det kan även visa sig att 
resultatet var sämre än innan förändringen. Genom att simulera ges möjlighet 
att se hur förändringar påverkar systemet innan implementering. 

 Tid; det är tidskrävande att genomföra förändringar i det verkliga systemet. 
Det kan ta lång tid, upp till flera månader, innan effekten blir mätbar. Med hjälp 
av en simulering kan effekten för längre tidsperioder kontrolleras under enbart 
ett par minuter eller timmar. Simulering underlättar också i de fall flera tänkta, 
ej existerande, scenarion skall utvärderas. 

 Kontroll över experimentets utformning; vid jämförelse mellan olika alternativa 
lösningar är det av stor vikt att kunna utföra försök med liknande förutsättning-
ar. Detta underlättar att se om det är slumpen eller om det är experimentfak-
torn som varieras som påverkar resultatet. I vissa fall kan det även vara omöj-
ligt att genomföra försök med samma förutsättningar mer än en gång i verklig-
heten. Simulering gör det möjligt att påverka indata och slumptal. 

 Ej existerande system; det kan gälla en helt ny produktionslinje eller ett nytt 
upplägg som ännu inte tagits i bruk. En simulering kan användas för att  avgö-
ra om det tänkta upplägget fungerar som det är planerat. 

 Tydlighet; om en studie genomförs matematiskt kan det vara svårt att förstå 
eller tro på resultatet. En simulering ger en klarar bild över hur försöket är ge-
nomfört och resultatet kan presenteras på ett sätt som gör det lättare att moti-
vera förslag på förändringar för tillexempel ledningen. 
 

Nackdelar 

 Dyrt; simuleringsprogramvara kan vara dyrt och om kompetens saknas i före-
taget kommer extra utgifter för nyanställning eller konsult. 

 Datakapacitet; för komplicerade simuleringar kan det krävas mycket dataka-
pacitet för att kunna genomföra simuleringar under rimlig tid. 

 Kunskap; att bygga en fungerande modell och köra en simulering är inte de 
enda kunskaperna som krävs för att genomföra ett komplett simuleringspro-
jekt. Det är även viktigt att kunna validera och verifiera samt samla rätt infor-
mation för att få relevanta resultat. Förståelse för problemet är av stor vikt för 
att simuleringen ska ge de resultat som efterfrågas. 

2.1.4 Validering och verifiering 

Validering och verifiering är en viktig del av en simuleringsstudie. Avsaknad av 
metoder för att säkerställa att modellen fungerar som det är tänkt kan medföra att 
resultaten saknar grund [1]. Det finns många olika metoder för att säkra modellen, 
vidare beskrivs begreppen verifiering och validering samt olika metoder för att 
genomföra dessa. 
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Verifiering 
Verifiering innebär kontroll av uppbyggnaden av simuleringsmodellen. Indata bör 

granskas för att fastställa att denna representerar den insamlade och är formaterad 
på rätt sätt, tillexempel att allt är specificerat i minuter om detta är önskvärt. Kontroll 
bör även genomföras för att se om modellen uppför sig önskvärt gällande bland an-
nat transport av material eller utnyttjande av resurser. Ytterligare en metod för att 
verifiera modellen är att kontrollera utdata, är den jämförbar med insamlad data. Bil-
das köer om ankomstintervall ökas och uppkommer dessa vid rimliga positioner i si-
muleringen. 

 
Validering 

Validering innebär kontroll om rätt modell är byggd. Representerar den byggda 
modellen verkligheten? Kontroll kan genomföras med extremvärdes test där kötider, 
genomloppstider eller utnyttjandegrad studeras vid ökat eller minskat input. Indata 
bör även kontrolleras i avseende av eventuella förändringar på det befintliga syste-
met. Frågor som bör ställas är; har en ny maskin eller operation lags till, har arbetsti-
der förändrats eller har nya produkter lagts till i flödet? Ytterligare en metod är att 
köra simuleringen med indata från tidigare produktion och se om samma resultat 
uppnås som i det verkliga fallet. 

2.1.5 Warm-up och initiala villkor 

En simuleringsmodell kan beskrivas som terminating eller non-terminating. En 
terminating simulering har en naturlig start och ett naturligt slut, tillexempel en simu-
lering över köerna i en lunchrestaurang under lunchtimmarna. En non-termination 
simulering saknar naturligt början och slut vilket medför att det är personen vilken 
genomför simuleringen, som avgör under hur lång tid resultat skall samlas in [1]. 

Vid resultatinsamling från en non-termination simuleringsmodell är det viktigt att ta 
hänsyn till störningar vilka kan uppkomma under den första tiden under simuleringen. 
Vid simuleringens start genereras resultat som inte alltid representerar det efterfrå-
gade tillståndet. I startskedet har tillexempel köer inte stabiliserat sig och maskinha-
verier har inte hunnit inträffa [5]. För att undvika dessa störningar finns ett flertal olika 
metoder att använda, nedan beskrivs warm up och initiala villkor; 

 
Warm-up 

Genom att avgöra vid hur lång tid det tar tills simuleringen befinner sig i steady 
state kan tidpunkten för start av insamling av resultat avgöras. Steady state innebär 
att intressanta resultat har stabiliserat sig eller eventuellt bara varierar kring ett värde. 
En metod vilken kan användas för detta ändamål är Welch’s [1].  

Tillvägagångssättet för att bestämma warm-up periodens längd med Welch’s me-
tod är; 

 Genomför en serie av replikat, minst fem, för att erhålla en tidsserie av re-
sultatdata. 

 Beräkna medelvärde för resultatdatat för varje period över de genomförda 
replikaten. 

 Beräkna det flytande medelvärdet baserat på en vald fönstervidd. 

 Plotta det flytande medelvärdet mot tidsserien. 
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 Identifiera warm-up periodens längd där kurvan jämnar ut sig. 
Se ekvation (1) för att beräkna det flytande medelvärdet; 

De första medelvärdena som beräknas innehåller inte data från ett fullt fönster vil-
ket medför att den övre ekvationen ovan används. Fönstrets vidd kan varieras bero-
ende på hur jämn kurvan som plottas blir. Vid större fönstervidd jämnas kurvan ut 
men det finns risk att warm-up perioden kommer att förskjutas i tiden vilket medför att 
den totala simuleringslängden blir längre än nödvändigt. Kortare fönstervidd medför 
att warm-up perioden blir mer exakt men kan vara svårare att avgöra när den plotta-
de kurvan jämnar ut sig. 

 
Initiala villkor 

Att använda initiala villkor innebär att köer fylls upp med ett startvärde vilket repre-
senterar att simuleringen körts under en tidsperiod innan start [1]. Data för nivåer på 
köer kan fås genom att studera det verkliga systemet. Denna metod är tidskrävande 
då det blir mer datainsamling och går endast att genomföra i de fall det verkliga sy-
stemet existerar och inte vid simulering av planerade, ej existerande, system. 

2.1.6 Replikat 

Simuleringar baseras på slumpvariabler vilket medför att resultat bör samlas in 
från mer än en körning för att undvika tursamma, eller otursamma, slumpvariabler. 
Flera resultatserier från samma simuleringsmodell medför att konfidensintervall kan 
beräknas och resultatets giltighet verifieras.  

För att avgöra hur många replikat som skall genomföras vid resultatinsamlingen 
kan olika metoder användas, vidare beskrivs en grafisk metod samt konfidensinter-
vallmetoden. 
 
Grafisk metod 

Denna metod innebär att data samlas in från minst tio replikat. Det kumulativa 
medelvärdet beräknas och plottas mot antalet genomförda replikat. I den tidpunkt 
vilken linjen jämnar ut sig talar om antalet replikat som bör genomföras för att undvi-
ka slumptalens oönskade påverkan på resultatet. Exempel på graf för bestämning av 
antal replikat ses i Figur 2.1. 

       

 
 
 

 
       

   
        

    
                                  

      
 
    

    
                            

      

                                             

                         

                
                                  

där: 

 

 

(1) 
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Figur 2.1 Exempel vilket illustrerar grafisk metod för beräkning av antal replikat vid en simu-
lering [1]. 

Konfidensintervall metoden 
Konfidensintervall innebär att beräkna hur väl medelvärdet för ett insamlat data 

stämmer. Desto smalare intervall desto bättre representerar det beräknade medel-
värdet det insamlade resultatet.  

För att beräkna antalet replikat utifrån konfidensintervallmetoden samlas resultat in 
från minst tio körningar baserade på olika slumptalsvarianter. Konfidensintervall be-
räknas utifrån varje körning och plottas med det beräknade medelvärdet, se Figur 
2.2. 

 

 

Figur 2.2 Exempel vilket illustrerar konfidensintervallmetoden för beräkning av antal replikat 
vid en simulering [1]. 

Konfidensintervallet väljs oftast till 95 % men kan variera mellan 90-99 %. Ett kon-
fidensintervall på 95 % innebär att det är 5 % sannolikhet att ett medelvärde ej ligger 
inom de beräknade intervallen. 

För att beräkna konfidensintervall och medelvärde används ekvation (2) samt (3),  
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2.1.7 Jämföra simuleringsresultar 

Olika simuleringsalternativ kan jämföras genom att titta på medelvärdet från ett an-
tal replikat för de beslutsfattande parametrarna i simuleringen. Detta kan tillexempel 
vara antalet producerade produkter per dag. Detta ger dock inte alltid en klar bild 
över vilket alternativ som är det mest fördelaktiga. I vissa fall kan det vara nödvändigt 
att jämföra resultat genom att beräkna skillnaden mellan dessa och kunna referera till 
ett konfidensintervall vilket tala om sannolikheten att de två alternativen skiljer sig åt 
eller ej [1]. 

För att beräkna konfidensintervall för att jämföra resultat används ekvation (4), (5) 
samt (6); 
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De beräknade konfidensintervallen ligger som grund för beslut om de olika scen-
ariorna skiljer sig åt eller ej. De tre möjliga olika utfallen ses i Figur 2.3.  

a) Hela konfidensintervallet är till vänster om nollpunkten; medför att scenario 1 
med 95 % (eller den valda konfidensgraden) säkerhet har ett resultat lägre 
än scenario 2. 

b) Konfidensintervallet inkluderar noll; medför att det med 95 % (eller den valda 
konfidensgraden) säkerhet inte går att säga att scenario 1 och scenario 2 har 
någon signifikant skillnad. 

c) Hela konfidensintervallet är till höger om nollpunkten medför att scenario 2 
med 95 % (eller den valda konfidensgraden) säkerhet har ett resultat lägre 
än scenario 1. 

 

Figur 2.3. Möjliga utfall vid tolkning av konfidensintervall vid jämförelse av olika simule-
ringsfall [1]. 

Vid jämförelse mellan fler än två olika fall krävs en korrigering av signifikansnivån 
för att kunna basera beslut på de beräknade konfidensintervallen. Genom att använ-
da sig av Bongerroni’s justeringsformel ges en justerad signifikansnivå vilken tar 
hänsyn till antalet simuleringsfall som skall jämföras samt den önskade totala signifi-
kansnivån [1]. Antal erforderliga konfidensintervall beräknas enligt ekvation 7, 

Vid en total önskad signifikansnivå på α innebär detta att de olika fallen skall jäm-
föras med α/c signifikansnivå. Jämförelse sker sedan med likande metod som be-
skrevs ovan, enligt Figur 2.3. 

2.2 Lean montering 

Begreppet Lean myntades av Taiichi Ohno i samband med utvecklingen av Toyota 
Production System. Det handlar om att eliminera slöseri i produktionen för att få ett 
mer effektivt flöde. Enligt leanfilosofin finns två olika sorters arbete, värdeskapande 
samt icke värdeskapande arbete. Det värdeskapande arbetet är då produkten bear-
betas för att uppnå kundens önskan/mål. Det icke värdeskapande arbetet är slöseri 
och kan tillexempel vara då montören letar efter material eller interna transporter av 
material eller färdig produkt. Slöserier går att finna i alla olika nivåer av  
organisationen och de var i grunden sju till antalet. Genom åren har ytterligare ett 
slöseri lagts till och de åtta slöserierna är nu [3]. 

 Överproduktion; tillverka mer eller tidigare än vad som krävs. 

 Väntan; tid mellan två operationer eller råmaterial som väntar på bearbetning 

 Lager; att lagra mer än vad som är nödvändigt.  

           

                                      

där: 

 

(7) 
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 Rörelse; onödiga rörelser när arbetarna utför sina jobb, leta eller hämta mate-
rial vid annat ställe än arbetsstationen. 

 Omarbete; reparationer och omarbete som inte tillför något värde för kunden  

 Överarbete; att göra mer arbete än vad kunden kräver. 

 Transporter; onödiga transporter. 

 Medarbetarnas outnyttjade kreativitet; att inte ta tillvara på de anställdas kun-
skap och engagemang. 

Lean med avseende på montering innebär bland annat att produktionsteknikerna i 
ett tidigt skede ska samverka med konstruktören och påverka artikelvariation och 
moduluppbyggnad. Dessa två aspekter underlättar vid montering och minskar antalet 
felplock. Andra aspekter är materialhanteringen, detta för att få rätt detalj vid rätt tid 
och på rätt plats. Genom att öka den värdeskapande tiden för en montör minskar 
kostnaderna och leveranssäkerheten blir högre.  

En rad olika begrepp och metoder används inom Lean, nedan ses en beskrivning 
av några delar som är relaterade till materialhantering, lagerhållning samt montering.  

2.2.1 Takttid 

Med takttid menas tillgänglig tid för att genomföra ett visst moment för att möta 
planerad produktion [6]. Takttid kan även beskrivas som det tidsintervall mellan varje 
färdig produkt lämnar produktionen och bestäms genom en fördelning av tillgänglig 
arbetstid på efterfrågan enligt ekvation 8;  

 
Med tillgänglig arbetstid menas de timmar montören arbetar exklusive raster och 

omställning, de är den tid montören kan lägga på monteringsmomentet. Formeln 
medför att det är efterfrågan som ska avgöra i vilken takt som produkterna ska pro-
duceras. Takttiden innebär att alla moment utförs i samma hastighet vilket eliminerar 
risken för att bygga upp buffertar efter produktionslinan och detta minskar kostnaden 
i form av bundet kapital. 

2.2.2 PIA, produkter i arbete  

Material som befinner sig i produktionen eller vilande mellan två operationer kallas 
PIA, produkter i arbete [7]. Dessa anses inte som lager men ligger till stor del stilla för 
att invänta nästa steg i produktionen.  

En hög nivå av PIA måste ifrågasättas då det kan vara ett tecken på att det finns 
problem i produktionen [3]. Genom att sänka PIA lyfts problem fram som annars inte 
hade upptäckts på grund av att det alltid funnits extra material till hands. Genom att 
se och åtgärda dessa problem kan PIA sänkas ytterligare och ytterligare förbättringar 
genomföras. En låg nivå på PIA medför att mindre kapital binds och produktionskost-
naden sänks. 

           
               

                
 

(8) 
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2.2.3 JIT, just in time 

De främsta målen med JIT, just in time, är att minimera PIA, öka produktkvalitén, 
maximera produktionseffektiviteten samt tillgodose bästa möjliga kundservice [8]. 
Rätt artikel ska levereras till rätt plats i rätt tid. 

 
”A method of inventory control with focus on waste elimination” [8] 

 
En av grundtankarna i JIT är att bygga ett system där allt som tillverkas över det 

maximalt nödvändiga ses som ett slöseri. Det är en stark kontrast till det traditionella 
synsättet som förespråkar säkerhetslager eller att producera extra som en metod att 
säkerställa leverans. 

Att använda JIT lämpar sig dock inte för alla företag. Vid långa ledtider och mycket 
varierande orderingång kan problem uppstå, i dessa fall krävs större lager för att kla-
ra efterfrågan. 

2.3 Materialförsörjning 

Med materialförsörjning menas olika metoder att leverera material till montören vid 
montagelinan. Genom att ha ett effektivt materialflöde kan JIT uppnås vilket i sin tur 
medför bättre leveranssäkerhet och mindre produktionskostnader. Vid felaktig eller 
missledande presentation av material vid linan kan tidskrävande fel uppstå. Montörer 
vid en montagelina arbetar i serie vilket medför att det är extra viktigt att undvika pro-
blem då dessa påverkar hela linan [6]. Med anledning av detta bör allt material vid 
montagelinan vara tydligt märkt och placerat på ett sådant sätt att det underlättar för 
montören att genomföra sitt arbete.  

Materialförsörjningen till en montagelina kan utformas på många olika sätt bero-
ende på antal varianter som produceras på linan, takttid samt storlek och vikt på ar-
tiklar [3]. Hänsyn bör även tas till de fall en lastbärare krävs då det skapas ett resurs-
flöde vilket till skillnad från materialflödet är dubbelriktat. 

Nedan diskuteras olika materialförsörjningsmetoder; materialfasad vid montageli-
nan, materialtorg samt kittning, väl medveten om att endast ett fåtal av alla befintliga 
är nämnda. Vidare beskrivs olika metoder för att presentera materialet vid montageli-
nan för att maximera utnyttjandet av yta och maximera den värdeskapande tiden.  

2.3.1 Materialfasad vid montagelinan 

Med materialfasad menas att behovet av material för monteringen finns uppställd 
utmed montagelinan, se Figur 2.4. Denna metod medför att artiklarna finns i närheten 
av montören men kräver någon form av transport. Montören kan behöva leta för att 
hitta de rätta artiklarna. Om avståndet från montagelinan till material är för lång kan 
det hända att montören tar med sig flera artiklar varje gång, detta resulterar i att artik-
larna hanteras mer än nödvändigt och att montören endast har en hand att jobba 
med vid monteringsmomentet [6].  
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Figur 2.4. Materialfasad vid monteringslinan. [9] 

Denna metod kräver stort utrymme då flera varianter av samma artikel kan behö-
vas när flera olika modeller monteras vid linan. Det förekommer även att samma arti-
kel finns vid flera stationer utmed montagelinan vilket skapar problem när det ofta är 
det fysiska monteringsobjektet som dimensionerar linans längd, platsbrist kan upp-
stå. 

Materialet kan fraktas till linan från förråd eller underleverantör på många olika 
sätt, nedan presenteras kontinuerlig försörjning/batchning, sekvensplock samt två-
binge systemet. 
 
Kontinuerlig försörjning/batchning 

Kontinuerlig materialförsörjning innebär att material alltid finns tillgängligt vid mon-
tagelinan och fylls på när låg nivå nås [3]. Materialet är inte specificerat till en speciell 
order eller ett specifikt objekt och fylls på i de kvantiteter som är hanterigtmässigt för-
delaktiga, ofta desamma som vid leverans från underleverantör eller en förutbestämd 
batchstorlek baserad på produktionstakt eller produktvariation. 

 
Sekvensplock 

När många olika varianter tillverkas vid samma montagelina kan det vara fördelak-
tigt att sekvensplocka material, det vill säga försörja linan med material för en serie 
objekt åt gången, i den följd de monteras [3]. Att sekvenslägga olika varianter av en 
komponent i den ordning de monteras medför att mindre utrymme krävs vid linan.  

 
Tvåbinge system 

Vid tvåbinge systemet har varje artikel vid montagelinan två lastbärare, exempel-
vis pallar eller lådor. När en lastbärare är tom signalerar detta till en materialhantera-
re att fylla på det tomma kärlet och sedan returnera det till rätt montagestation vid 
linan. Detta medför att operatören hela tiden har tillgång till material [5]. Kärlen är 
märkta med nödvändig information som artikelnummer, kvantitet och liggplats för att 
underlätta påfyllnad och transport. Antalet artiklar i lastbäraren bestäms utifrån olika 
parametrar som tillexempel produktionstakt och produktvariation. 
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2.3.2 Materialtorg 

I de fall där samma artiklar används vid ett flertal montagestationer kan ett materi-
altorg vara ett alternativ. Materialtorg innebär att artiklar relaterade till ett antal närlig-
gande montagestationer distribueras från centralförråd eller underleverantör till de-
centraliserat förråd i närheten av montagelinan [3]. Montören kan sedan, eventuellt 
med hjälp av enklare hanteringsredskap, hämta de artiklar som krävs för montering 
av nästa objekt. Denna metod har stor risk för plockfel då artiklar från ett flertal mon-
tagestationer är lokaliserade på samma ställe men kravet på yta vid linan minskar. 
Påfyllnad av materialtorget sker oftast med kontinuerlig försörjning i de förpackningar 
som kommer från underleverantör. 

2.3.3 Kittning 

Kittning (eng. kitting) innebär att behovet av artiklar för en specifik arbetsstation 
plockas samman och levereras som en materialsats till montagelinan. Materialsatsen 
innehåller alla artiklar som krävs för en fullständig montering av en hel eller del av en 
produkt. Enligt Baudin (2002) bör montörer vid montagelinan inte lägga ned tid för 
uppackning av detaljer eller hantering av emballage, tiden ska istället läggas på de 
aktiviteter som ökar värdet för den slutgiltiga produkten. Genom att leverera en mate-
rialsats till montören kan andelen värdeskapande tid maximeras då materialet pre-
senteras på ett sätt som gör att rätt artikel finns på rätt plats i rätt tid.  

Sammanställningen av kitt kan ske både i centralförråd eller i decentraliserat för-
råd vid montagelinan. SPS (Set Pallet System) är en metod av kittning där SPS per-
sonal sätter samman materialkitt i ett förråd i anslutning till montagelinan och levere-
rar till montörerna i den takt behovet finns [9], se Figur 2.5.  

 

Figur 2.5. Upplägg för kittning med decentraliserat förråd [9] 

Enligt Smallery (2009) kommer antalet materialhanterare att öka jämfört med den 
traditionella materialfasaden men i sin helhet kommer effektiviteten vid monteringen 
bli högre när montörerna kan ägna 100 % av sin tid till sin huvudsakliga uppgift, mon-
tering, se Figur 2.6 och Figur 2.7.  
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Figur 2.6. Arbetsfördelning för montör vid materialfasad [9]. 

 

Figur 2.7. Arbetsfördelning för montör med materialkitt [9]. 

Materialhanteraren bör vara en person med god förståelse för monteringssekven-
sen för att undvika fel vid sammanställningen av material. Denna person förstår be-
tydelsen av att kompletta kitt med rätt material levereras i rätt tid [6]. Kitten bör vara 
konstruerade med klara liggplatser och märkningar för de ingående artiklarna för att 
minska risken för felplock.  

Fördelar med kittning är att de artiklar som används vid flera olika montagestatio-
ner kräver färre liggplatser vilket minskar PIA samt att upplärningstiden för nya mon-
törer blir betydligt kortare. Kittning innebär att kvalitén ökar då endast en variant av 
varje artikel finns tillgänglig för montören och risken för felplock blir minimal. 

I de fall fel artikel eller fel antal av någon artikel plockas till kitten krävs dock extra 
lång tid att åtgärda felet om materialet plockas från förråd ej beläget i närheten av 
montagelinan. Vid ändrad takttid kan det även vara svårt att dra ned eller öka på an-
talet materialhanterare vilket medför att systemet blir oflexibelt [9]. 

2.3.4 Materialpresentation 

Vid materialpresentationen är den sista gången material hanteras innan monte-
ring, detta innebär att det är av stor vikt att detta ser på ett fördelaktigt sätt för montö-
ren [6]. Material bör placeras på armlängds avstånd och på ett sätt som underlättar 
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för montören att välja rätt artikel och lätt kunna montera den. Förpackningsmaterial 
bör vara avlägsnat och artiklar ska inte behöva hanteras mer än nödvändigt innan 
montering.  

En metod för att underlätta detta är enstyckespresentation, detta innebär att ytan 
där materialet hämtas endast exponerar ett stycke av varje artikel med den minsta 
dimensionen mot montören. När ett stycke är plockat presenteras nästa på samma 
vis och påfyllning sker bakifrån med principen FIFO, first in first out. Denna metod 
skandaliserar tiden för hämtning av material och medför att fler artiklar får plats vid 
monteringslinan [6]. 

Medbo och Wänström (2009) menar att materialpresentationen har stor betydelse 
för effektiviteten vid montagelinan. Svenska bilindustrin använder i stor utsträckning 
pallställ för EUR-pall till förvaring av material vid montagelinan. Detta medför att anta-
let varianter på förpackningar för materialpresentationen blir begränsat och att artik-
larna till stor del är sorterade efter förpackningsstorlek istället för monteringssekvens. 
Detta resulterar i att det är svårt att hitta artiklar och att de är tidskrävande att sträcka 
sig efter dem. Artiklar placerade i midjehöjd nära kroppen är lätta att nå medan artik-
lar längre ned och lägre bort är mer tidskrävande att hämta, 1,8 sekunder respektive 
5,3 sekunder, se Figur 2.8. 

 

Figur 2.8. Illustration av EUR-pallställ samt tid för att hämta material i olika positioner. [2] 

Det är av stor vikt att använda rätt förpackning till rätt artikel, flera förpackningsal-
ternativ underlättar att presentera artiklarna i den form de är lätta att hitta och gripa.  
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3 Genomförande 
I detta avsnitt beskrivs projektats upplägg, hur de olika faserna hanterats samt re-

liabilitet och validitet. Figur 3.1 visar det praktiska tillvägagångssättet för projektet. 
 

 

Figur 3.1. Praktiskt tillvägagångssätt. 

Projektets inledande arbete skapade förståelse för problemet varefter syfte och 
mål kunde formuleras. Litteraturstudien genomarbetades parallellt med undersökning 
av det tänkta upplägget av materialhanteringen i de nya lokalerna. Efterföljande steg 
var datainsamling, analys av tänkt upplägg, framtagning och test av case, slutsatser 
och rekommendationer samt redovisning av resultat. Rapporten skrevs kontinuerligt 
under hela projekttiden. Nedan ses en mer detaljerad beskrivning av de olika ingå-
ende faserna samt hur arbetet var upplagt. 

3.1 Litteraturstudie 

För att fördjupa kunskaperna i intern logistik och olika metoder gällande material-
försörjning till montagelinor gjordes en omfattande litteraturstudie. Denna studie låg 
som grund till rapportens teoridel. Studien genomfördes både i form av böcker samt 
Internet, sökorden som användes var huvudsakligen; material handing, kitting, kit-
supply system, batching, line-side storage, lean-assembly. 

Projektstart 

Introduktion/förberedelse 

Litteraturstudie 
Tänkt upplägg /  
konceptmodell 

R
a
p
p

o
rt

 Datainsamling 

Simulering 

Slutsatser och 
 rekommendationer 

 

Redovisning 
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3.2 Tänkt upplägg/konceptmodell 

För att få förståelse för det tänkta upplägget av det nya förrådet samt materialhan-
teringsmetoderna studerades ritningar samt beredningsunderlag. Stora delar av in-
formationen inhämtades från anställda vid företagets produktions- och logistikavdel-
ning samt medverkande i VPS projektet. 

En konceptmodell togs fram vilken låg som grund till simulering av materialflödet. 
Modellen innehöll en översättning av det tänkta upplägget med de förenklingar som 
krävdes för att göra en enkel men realistisk simulering samt för att fastställa vilken 
data som krävdes för att genomföra analysen. Förenklingarna som genomfördes var; 

 överföringar enligt historik utan förändring, 

 inleveranser enligt historik utan förändring, 

 inga maskinhaverier för truckar, paternosterverk, hissautomater eller rullba-
nor, 

 inga raster under arbetsdagen, 

 ej inkludering av hantering av skruv mutter samt kemprodukter, 

 inga brister av material i förråd. 
Utifrån konceptmodellen samt med ovan givna förenklingar samlades data in vilket 

krävdes för att genomföra analys av tänkt upplägg. 

3.3 Datainsamling  

Data samlades in från företagets affärssystem Baan, beredningsunderlag för mon-
tering från Moses samt från personal vid produktions- samt logistikavdelningen på 
Hägglunds. Data som ej fanns tillgänglig uppmättes, uppskattades eller baserades 
på prognoser eller historik. För att genomföra analysen krävdes data gällande; 

 Processtider för inläggning och utplock av artiklar i respektive förvarings-
typ; paternosterverk, hissautomater, höglager samt område för skrymman-
de material. 

 Processtider för materialhantering i materialplocksområde, avlastning av 
material från pall. 

 Planerade metoder för respektive materialplock; eftermarknad, inleveran-
ser samt överföringar. 

 Data gällande produktion; 
o montagelistor samt montagetider per montagestation och montör för 

slutmontage av bandvagn, 
o montagelistor per station för slutmontage av stridsvagn, 
o montagelistor för produktion av skrov för bandvagn och stridsvagn, 
o Montagelistor för detaljmontage till bandvagn och stridsvagn. 

 uppskattad förvaringstyp för vardera artikel i det nya förrådet 

 antal ordrar, orderrader samt frekvens för kundordrar 

 antal och frekvens för överföringar mellan de olika lageradresserna i förrå-
det 

 antal resurser och arbetsfördelning samt arbetstider 
Indata bearbetades för att erhålla ett format anpassat till ett kommande tänkt till-

stånd. Information från olika källor matchades och kombinerades för att representera 
det tänkta upplägget i förrådet. 
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Under projektets gång bearbetades underlag för montering av bandvagn och inda-
ta uppdaterades kontinuerligt under projektets gång för att matcha det tänka uppläg-
get. 

Historik för aktiviteter i förrådet är baserat på en tre års period för att undvika data 
från specifikt hög eller låg produktion eller andra faktorer som kunnat medföra att his-
toriken innehåller missvisande data. Intervall mellan händelser i simuleringen base-
rades på ett medelvärde per månad för respektive aktivitet. Gällande aktiviteten över-
föringar valdes data från 2009 samt 2010 bort på grund av att stora mängder överfö-
ringar genomförts med anledning av flytt av verksamhet till nya lokaler samt magasi-
nering av artiklar hos externt företag under denna tidsperiod. Dessa överföringar an-
sågs inte representera aktiviteten av ett kommande tillstånd. 

Processtider fastställdes med tidsstudier i de fall detta var möjligt. I de fall aktivite-
ten ej tagits i bruk eller att de ej fungerade likt det tänkta upplägget uppskattades ti-
der i samråd med personal vid Hägglunds. Tidsstudier för hantering av material 
genomfördes vid olika dagar, med olika personal samt vid olika placering av artiklar 
för att erhålla ett realistiskt värde vilket representerade den verkliga tidsåtgången för 
materialhanteringen. 

Analysen av det tänkta upplägget var starkt beroende på artiklars placering i förrå-
det. Artiklar förvaras i förrådet på olika områden beroende på storlek, orderkvantitet 
samt vikt. I och med att flytten inte var genomförd användes en klassning av förva-
ringstyp för de artiklar som skulle hanteras i förrådet. Klassningen genomfördes av 
personal vid Hägglunds innan flytt till nytt förråd och visade om artikeln skulle förva-
ras i paternosterverk, hissautomat, höglager eller i område för skrymmande material. 
Med anledning av att alla artiklar inte fanns fysiskt vid tidpunkten då klassning 
genomfördes gjordes en uppskattning av fördelningen mellan de olika förvaringsty-
perna för de oklassade artiklarna. Denna uppskattning baserades på de redan klas-
sade artiklarna. 

3.4 Simulering 

Analysen av det tänka upplägget samt olika case gjordes med hjälp av flödessimu-
lering. Simuleringen genomfördes i programvaran Simul8 [10], för mer detaljerad in-
formation om uppbyggnad av simulering se Bilaga 1. Antalet replikat, warm-up tid 
samt simuleringslängd fastställdes utifrån simulering av tänkt upplägg. Warm-up ti-
den bestämdes utifrån Welch’s metod medan antalet replikat baserades på en gra-
fisk metod, se 2.1.5 samt 2.1.6 Warm up tid samt antalet replikat bestämdes utifrån 
den genomsnittliga tiden en överföring hanteras i systemet, utnyttjandegraden på 
truckarna för hantering av material i höglager samt för personal vid paternosterverk 
och hissautomater och materialplocksområde. Dessa faktorer valdes för att de sker 
kontinuerligt under hela simuleringesperioden vilket medför att de ligger som bra 
grund för beslut av warm-up och replikat. De anses även vara viktiga faktorer vid be-
slut av vilken materialförsörjningsmetod som ska rekommenderas. Vidare beskrivs 
genomförande av analys av tänkt upplägg samt framtagning och jämförelse av simu-
leringscase. 
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3.4.1 Analys av tänkt upplägg 

Analysen baserades på de indata som samlats in och utifrån dessa avgjordes om 
det tänka materialhanteringsupplägget klarade den planerade produktionen. Simule-
ringsmodellen verifierades genom att kontrollera ett antal ledvärden för olika typer av 
aktiviteter i förrådet; 

 antal producerade bandvagnar samt uppnådd takttid, 

 antal producerade stridsvagnar samt uppnådd takttid, 

 leveransprecision för kitt till montagelinan för bandvagn, 

 antal genomförda inleveranser, 

 antal genomförda överföringar, 

 antal genomförda plock till produktion av skrov för bandvagn och strids-
vagn, 

 antal genomförda plock till detaljmontage för bandvagn och stridsvagn. 
Insamlad data från simuleringen jämfördes och kontrollerades med historik för att 

avgöra om alla aktiviteter kunde genomföras i rätt tid och i rätt kvantitet under simule-
ringsperioden. I det fall antalet producerade fordon ej uppnådde det planerade anta-
let analyserades resultatet för att fastställa de begränsande faktorerna. De föränd-
ringar som fanns till förfogande vid ej uppnådd produktion var nedanstående med 
prioritering enligt listan; 

 ändrad batchstorlek vid leverans till detaljmontage, 

 ändrad batchstorlek vid leverans till c-hall, 

 exkludering av artiklar vilka plockas för produktion av skrov för bandvagn, 

 ändrad batchstorlek vid leverans till slutmontage stridsvagn, 

 ändrad batchstorlek vid leverans till slutmontage bandvagn, 

 ändrat antal resurser samt arbetstid. 
Med anledning av att data gällande inleveranser och kundordrar baseras på histo-

rik och utfallet på dessa kommande år var svåra att förutspå genomfördes en käns-
lighetsanalys. Analysen genomfördes med 10 % ökad samt minskad antal plock för 
inleveranser och kundordrar för att se dess påverkan på systemet. 

3.4.2 Framtagning och test av case 

Sex olika case togs fram för att jämföra olika materialförsörjningsmetoder till slut-
montage av bandvagn vid olika produktmix och produktionstakt. Det tänkta upplägget 
valdes som Case 1 och i de ytterligare fem casen varierades andelen artiklar som 
kitt- och batchplockades till slutmontage för bandvagn. De olika casen baserades på 
planerad produktion det kommande året. 

De sex olika casen resulterade i följande konfigurationer, se Tabell 3.1.  
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Tabell 3.1 Beskrivning av case. 

  Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 Case 5 Case 6 

B
a
n

d
-

v
a
g

n
 

Produktionstakt 2 dagar 2 dagar 2 dagar 1 dag 1 dag 1 dag 

Andel artiklar kitt 83 % 20 % 94 % 83 % 20 % 94% 

Andel artiklar batch 16 % 79 % 5 % 16 % 79 % 5% 

Andel artiklar skrymmande 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1% 

S
tr

id
s
-

v
a
g

n
 Produktionstakt 2 dagar 2 dagar 2 dagar    

Andel artiklar kitt 0 % 0 % 0 %    

Andel artiklar batch 96 % 96 % 96 %    

Andel artiklar skrymmande 4 % 4 % 4 %    

Detaljerad information av materialets fördelning gällande kitt- samt batchplock för 
slutmontage av bandvagn kan ses i Bilaga 2. 

 
Case 1 

Två dagars produktionstakt för bandvagn och stridsvagn. Allt material tillhörande 
slutmontage av bandvagn placerat i paternosterverk och hissautomater plockas som 
materialkitt vilka levereras till montör fyra gånger per takt, detta motsvarar totalt 83 % 
av alla artiklar vilka krävs vid slutmontage av en bandvagn. Material placerat i högla-
ger batchas för att täcka behovet för fem produktionstakter, vilket motsvarar 16 % av 
det totala antalet artiklar. Den återstående procenten av skrymmande material leve-
reras en gång per takt för att täcka behovet för montering av en bandvagn. 

För stridsvagn batchas allt material till slutmontage vilket ej är klassat som skrym-
mande, batchstorleken skall täcka fem produktionstakter. Skrymmande material leve-
reras en gång per produktionstakt, vilket är varannan dag. 

För detaljerad information om Case 1, se avsnitt 4. 
Case 2 

Två dagars produktionstakt för bandvagn och stridsvagn. Case 2 är tänkt att re-
presentera att allt material gemensamt för alla varianter av bandvagnen batchas ut till 
slutmontage för att täcka behovet för fem produktionstakter. Material vilket är unikt 
för de olika fordonsmodellerna plockas som materialkitt. Fördelningen av batch re-
spektive kittplock är 79 % samt 20 %. Skrymmande material levereras även här en 
gång per produktionstakt. 

För stridsvagn batchas allt material till slutmontage vilket ej är klassat som skrym-
mande, batchstorleken skall täcka fem produktionstakter. Skrymmande material leve-
reras en gång per produktionstakt. 
Case 3 

Två dagars produktionstakt för bandvagn och stridsvagn. Case 3 har utökad andel 
material som plockas som materialkitt till slutmontage av bandvagn. I detta case in-
nehåller materailkitten förutom artiklar från paternosterverk och hissautomater även 
artiklar från höglager. Andelen artiklar som plockas som materialkitt är 94 %. 5 % 
batchas ut till slutmontage av bandvagn, batchen skall täcka fem produktionstakter. 
Skrymmande material levereras även här en gång per produktionstakt. 

För stridsvagn batchas allt material till slutmontage vilket ej är klassat som skrym-
mande, batchstorleken skall täcka fem produktionstakter. Skrymmande material leve-
reras en gång per produktionstakt. 
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Case 4 
En dags produktionstakt för bandvagn. Allt material tillhörande slutmontage av 

bandvagn placerat i paternosterverk och hissautomater plockas som materialkitt vilka 
levereras fyra gånger per takt, detta motsvarar totalt 83 % av alla artiklar vilka krävs 
vid slutmontage av en bandvagn. Material placerat i höglager batchas för att täcka 
behovet för fem produktionstakter, vilket motsvarar 16 % av det totala antalet artiklar. 
Den återstående procenten av skrymmande material levereras en gång per takt för 
att täcka behovet för en bandvagn. 
Case 5 

En dags produktionstakt för bandvagn. Case 5 är tänkt att representera att allt ma-
terial gemensamt för alla varianter av bandvagnen batchas ut till slutmontage för att 
täcka behovet för fem produktionstakter. Material vilket är unikt för de olika fordons-
modellerna plockas som materialkitt. Fördelningen av batch respektive kittplock är 79 
% samt 20 %. Skrymmande material levereras även här en gång per produktionstakt. 
Case 6 

En dags produktionstakt för bandvagn. Case 6 har ökad andel material som 
plockas som materialkitt till slutmontage av bandvagn. I detta case innehåller matera-
ilkitten förutom artiklar från paternosterverk och hissautomater även artiklar från hög-
lager. Andelen artiklar som plockas som materialkitt är 94 %. 5 % batchas ut till slut-
montage av bandvagn, batchen skall täcka fem produktionstakter. Skrymmande ma-
terial levereras även här en gång per produktionstakt  
 

I de case planerad produktion ej gick att uppnå genomfördes analys för att identifi-
era de begränsande faktorerna och förändringar genomfördes utifrån detta. De fakto-
rer som låg som underlag för förändring var desamma som för tänkt upplägg, se av-
snitt 3.4.1. 

Med anledning av att Case 1, Case 2 samt Case 3 hade samma produktmix samt 
produktionstakt jämfördes dessa för sig för att avgöra vilken av dem som skulle re-
kommenderas för framtida produktion.  

Även Case 4, Case 5 samt Case 6 jämfördes med varandra då dessa hade sam-
ma produktmix och produktionstakt.  
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4 Tänkt upplägg för förråd samt materialhantering 
Detta avsnitt beskriver det tänkta upplägget för förrådet gällande layout och mate-

rialhantering. Vidare diskuteras materialförsörjning till produktion av bandvagn och 
stridsvagn samt upplägg för hantering av inleveranser, överföringar samt kundordrar.   

4.1 Upplägg nya förrådet 

Förrådet kan beskrivas av fyra områden, höglager, paternosterverk/hissautomater, 
område för skrymmande material samt ett materialplockområde, se Figur 4.1. Hög-
lagret har en kapacitet på 4310 pallplatser fördelat på sex gångar, fem gångar på 17 
nivåer samt en gång med 13 nivåer. Vardera gång med en höjd på 13,5 meter. Pa-
ternosterverken och hissautomaterna är indelade i två grupper vilka har 4600-8500 
liggplatser i vardera gruppen, se 4.1.2. Antalet liggplatser i dessa grupper är beroen-
de av storlek på valda förvaringskärl. Område för skrymmande material har kapacitet 
för cirka 700 liggplatser. Totalt har förrådet cirka 22000 liggplatser. 

 

Figur 4.1. Förrådets layout med förvaringstyper och materialplocksområde. 

Material avbokas med hjälp av streckkodsavläsning och saldot är kontrollerat ut-
ifrån varje enskild liggplats. Detta underlättar kontroll av lagersaldon samt var artiklar 
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befinner sig. I och med detta ökar leveranssäkerheten och förekomsten av brister i 
produktionen kan minskas.  

Nedan beskrivs förrådets indelning med förrådsadresser, förvaringstyper samt 
planerade materialhanteringsmetoder. 

4.1.1 Lagerindelning 

Förrådet består av olika lageradresser för att skilja artiklar som tillhör produktion, 
eftermarknad eller som har produktion och eftermarknad gemensamt. Utöver tillhö-
righet är artikelns dimensioner, vikt samt orderkvantitet avgörande för hur den förva-
ras. 

Mindre artiklar förvaras i hissautomater eller i paternosterverk medan tyngre, stör-
re artiklar eller artiklar med stora inköpskvantiteter förvaras i pallar vilka placeras i 
höglager. Skrymmande artiklar förvaras beroende på komplexitet i område tillägnat 
dessa material. Lagertillhörighet samt lagernamn ses i Tabell 4.1. 

Tabell 4.1. Lageradresser och lageradresser i förrådet. 

Lagertillhörighet Förrådsadress 

Produktion  
Paternosterverk och hissautomater 001 

Höglager 011 

Skrymmande 021 

Eftermarknad produktion gemensamt  
Paternosterverk och hissautomater 002 

Höglager 012 

Skrymmande 022 

Eftermarknad unikt  
Paternosterverk och hissautomater 003 

Höglager 013 

Skrymmande 023 

4.1.2 Förvaringstyper och materialhantering inom förrådet 

För förrådets olika förvaringstyper; höglager, hissautomater/paternosterverk samt 
område för skrymmande material, används olika arbetsmetoder vid hantering av in-
läggning samt utplock. Nedan beskrivs dessa arbetsmetoder samt hanteringen av 
material i materialplocksområdet.  

 
Paternosterverk och hissautomater 

De tre hissautomaterna och de tre paternosterverken är indelade i två grupper. En 
grupp, Grupp 1, består av en hissautomat samt två paternosterverk vilka är tillägnade 
produktion av bandvagn och stridsvagn. Denna grupp innehåller material tillhörande 
lager 001. De två övriga hissautomaterna samt det återstående paternosterverket är 
tillägnat eftermarknad och innehåller material tillhörande lager 002 samt 003 och bil-
dar en grupp, Grupp 2, se Tabell 4.2.  
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Tabell 4.2. Gruppindelning av paternosterverk samt hissautomater. 

Grupp 1, produktion Grupp 2, eftermarknad och produktion gemensamt 

Hissautomat 1 Hissautomat 2 

Paternosterverk 1 Hissautomat 3 

Paternosterverk 2 Paternosterverk 3 

 
Varje enskild grupp behandlar en order, innehållande ett varierande antal orderra-

der, i taget. När en artikel hämtas ut ur ett verk i gruppen matas nästa artikel fram i 
något av de två övriga. Detta leder till att väntetiden tills nästa artikel är redo för att 
plockas minimeras och antalet plock per timme maximeras. Detta sker i den ut-
sträckning material finns fördelat mellan de olika verken i gruppen. I annat fall upp-
står väntetid då verket matar fram nästa artikel från ordern.  

En gång om dagen stoppas uttagen av material för att lägga in inkommande mate-
rial från ankomsten. Stoppet sker i båda grupperna samtidigt och pågår tills allt in-
kommande material är inlagt. Vid inläggning i vardera gruppen föreslås lämplig ligg-
plats utifrån artikelns storlek, vikt samt kvantitet.  

Processtider för hantering av material i paternosterverk och hissautomater base-
rades på underlag från inläggning av material i samband med flytten. Vid inlägg av 
varje artikel i paternosterverk eller hissautomat registrerades datum samt tid. Dessa 
inlagringstider användes för att beräkna tidsintervallet mellan varje inläggning vilket 
representerade; 

 frammatning av rätt hylla/låda,  

 inläggning av artikel, 

 registrering av liggplats. 
De insamlade tiderna representerar inläggning av material i både paternosterverk 

och hissautomater på alla nivåer. Tiden för uttag av artiklar i grupperna ansågs vara 
densamma som tiden för inläggning då liknande arbetsmoment ingår. 

Tiden för inläggning och utplock av en artikel varierar från strax under en halv mi-
nut upp till strax över två minuter beroende på hur artiklarna är placerade i paternos-
terverken och hissautomaterna. Tidsåtgången för inläggning eller uttag av en artikel 
representeras av den statistiska fördelningen Pearson VI, se Bilaga 3. 
 
Höglager 

Höglagret har flytande liggplatser, material läggs in i höglagret på valfri tom plats 
och innehåller material från lager 011, 012 samt 013. Inkommande pallar placeras i 
anslutning till höglagret innan den lyfts in på liggplats, detta ställer krav på utrymme 
tillägnat dessa pallar.  

Material som plockas ur höglagret lastas av på en rullbana vilken transporterar 
materialet till materialplocksområdet.  

Processtider för materialhantering med truck i höglagret bestämdes utifrån tidsstu-
dier efter att förrådet togs i bruk. Tidsmätningar för hantering av pall i höglagret inne-
höll följande moment; 

 lastning av pall på truck i anslutning till höglager, 

 inläggning av pall vid ledig liggplats i höglagret, 

 registrering av liggplats, 

 köra truck till startposition utanför höglagret. 
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Tiden för uttag av artikel från höglager ansågs vara densamma som tiden för in-
läggning då liknande arbetsmoment ingår.  

Tidsåtgången för inläggning eller uttag av pall från höglagret varierar från cirka en 
till fyra och en halv minut beroende på i vilken gång samt vid vilken nivå pallen förva-
ras. Tidsmätningarna representeras av statistiska fördelningen Pearson V, se Bilaga 
4. 

 
Skrymmande 

Området för skrymmande material har flytande liggplatser och innehåller material 
från lager 021, 022 samt 023. Inkommande skrymmande material läggs in på ligg-
plats av truck som transporterar materialet från ankomsten. Det krävs inga avlast-
ningsytor i anslutning till område för skrymmande material. Uttag av skrymmande 
material belastar truck vilken även levererar färdigställda kundordrar från material-
plocksområde till packning. 

Processtiden för plock av skrymmande material uppskattades i samråd med per-
sonal vid logistikavdelningen då plock för material i detta område inte hade startat vid 
tiden för simuleringen. Tiden för plock av skrymmande material representeras av; 

 körning av truck till pallställ för skrymmande material, 

 lastning av pall, 

 registrering av artikel, 

 leverans av pall till packning/ materialplocksområde. 
Processtiden uppskattades till tre till fem minuter vilket representerades av den 

statistiska triangulära fördelningen med medelvärde fyra. 
 

Materialplocksområde 
Materialplocksområdet är utrustat med rullbanor som länk till höglager och pater-

nosterverk samt hissautomater, se Figur 4.2. Pallar plockas av truck från höglager 
och transporteras med hjälp av rullbanor till materialplocksområdet. Där töms pallar-
na på material innan den tomma pallen lyfts av rullbanan eller erforderligt antal 
plockas innan pallen returneras för att åter ställas in i höglagret.  

 

 

Figur 4.2. Materialplocksområde med rullbanor. 
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Antalet pallar som kan hanteras i materialplocksområdet begränsas fysiskt av rull-
banorna. Det totala antalet pallar som kan hanteras är 17 stycken. Detta inklusive 
inkommande pallar samt de pallar som ska levereras tillbaka till höglagret. 

Rullbanor från paternosterverk samt hissautomater transporterar pallar med mate-
rial som plockats till fullständig eller del av kundorder. I materialplocksområdet sam-
manställs fullständiga kundordrar med material från olika lageradresser, i de fall detta 
är nödvändigt, innan de levereras till packning. 

Processtider för hantering av material i materialplocksområde var ej möjlig att 
mäta på grund av att denna del av förrådet ej togs i bruk under projekttiden. Tiden 
uppskattades i samråd med personal vid logistikavdelningen och representerar; 

 utplock av hela eller delar av saldo från pall, 

 eventuellt utskrivning av märklappar för artiklar vilka kräver mer än en pall. 
 Plocktiden uppskattades till tre till fem minuter beroende på vilken kvantitet som 

skall plockas samt artikelns storlek och representeras av den triangulära statistiska 
fördelningen med medelvärde fyra. 

4.1.3 Resurser och arbetsmoment 

Det totala antalet resurser inom förrådet är sex personer samt tre truckar. Arbets-
uppgifter består av att sköta inläggning och utplock av material i de olika förvarings-
typerna samt leveranser av färdigställda kundordrar från materialplocksområde till 
packning. Nedan beskrivs hur resurserna är fördelade mellan de olika arbetsområ-
dena i förrådet samt dess arbetsuppgifter. 

 
Paternosterverk och hissautomater samt höglager 

Vid Grupp 1 och Grupp 2 bestående av paternosterverk och hissautomater samt 
vid höglagret arbetar totalt fyra personer dagtid. Dessa personer ansvarar för;  

 plock av kund- och tillverkningsordrar samt överföringar som ligger i kö för 
respektive förvaringstyp, 

 inläggning av överföringar samt inkommande material från ankomsten. 
Materialplock från höglager sker med en midjestyrd kombitruck, BT VCE150. Ytterli-
gare en truck som hyrs på timbasis finns tillgänglig. Denna truck, en BT CTX , har 
dock begränsad lyfthöjd och klarar lyft upp till 10 meter och kan således inte hantera 
gods från alla nivåer i höglagret. 

 
Materialplocksområde 

I materialplockområdet arbetar två personer dagtid. Arbetsuppgifterna är; 

 plock av artiklar från pallar vilka inkommer på rullbana från höglagret, 

 sammanställning av fullständiga kundordrar med material plockat från olika 
förvaringstyper, 

 transport av färdigställda kundordrar med hjälp av truck till packning, 

 plock av skrymmande material med hjälp av truck. 
För uttag av skrymmande material, transport av pallar från materialplocksområde 

till packning samt hantering av pallar i materialplocksområde finns en skjutstativs-
truck tillgänglig. 
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4.2 Aktiviteter i förrådet 

I förrådet sker uttag samt inläggning av artiklar för olika ändamål. Följande aktivite-
ter sker, se Tabell 4.3 

Tabell 4.3. Aktiviteter i förråd. 

Inläggning Utplock 

 Tillverkningsorder; 
o Detaljmontage 

 Överföringar 

 Inkommande, inköpt material 
 

 Tillverkningsorder: 
o Slutmontage 
o Detaljmontage 
o C-hall 

 Överföringar 

 Kundorder 

 
Nedan beskrivs materialplock för produktion, eftermarknad samt överföringar i de-

talj. 

4.2.1 Produktion 

Produktionen består av slutmontage, detaljmontage samt tillverkning av skrov för 
bandvagn och stridsvagn, se Figur 4.3. Nedan beskrivs dessa aktiviteter i detalj. 

 

 

Figur 4.3. Layout produktion. 
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Slutmontage 
Montagelinan för bandvagn består av nio stationer, en kallad ’montage efter mål-

ning’, två för bakvagnen, tre för framvagn samt två stationer gemensamma för fram 
och bakvagn innan färdigställning och slutkontroll, se Figur 4.4.  

 
 

 
 
 

Figur 4.4 . Montagestationer vid slutmontage av bandvagn. 

Varje station är bemannad med två montörer som arbetar parallellt utifrån en ar-
betsbeskrivning som består av 8-22 block. Varje block motsvarar en monteringsse-
kvens med tillhörande materiallista. 

Data angående antalet artiklar per station och montör erhölls av sekvenslista gäl-
lande förserie för kommande bandvagnsmodell. 
För att underlätta saldokontroll samt leveranser från centralförråd har varje montage-
station en unik lageradress, se Tabell 4.4.  

Tabell 4.4. Lageradresser vid slutmontage bandvagn. 

Station Lager namn 

Montage efter målning Ej fastställt 

Framvagn Station 1 721 

Framvagn Station 2 722 

Framvagn Station 3 723 

Station 4 724 

Station 5 725 

Bakvagn Station 1 726 

Bakvagn Station 2 727 

Färdigställning och slutkontroll Ej fastställt 

 
Materialet försörjs till linan beroende på förvaringstyp i förrådet, detta sker genom 

materialkitt per montör och station, batcher, materialtorg samt styckeleverans per 
takt. 

 Materialkitt; Artiklar som förvaras i paternosterverk samt hissautomater i förrådet 
plockas som materialkitt per montör och station. Dessa sätts samman i centralför-
rådet och levereras till montören två gånger per dag, för- samt eftermiddag. Varje 
leverans innehåller material för att täcka behovet för en halv dag. Vid produktion 
av förserie för kommande bandvagnsmodell genomfördes en tidsstudie vid slut-
montagelinan. Tidstudien innehöll montagetider för de olika monteringsmomenten 
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per station och montör och dessa var underlag för leveransintervall av kitt till 
slutmontage. 

 Batch; Batchning sker av artiklar som i förrådet förvaras i höglager. I det tänkta 
upplägget batchas materialet för att täcka fem produktionstakter. Batchen fylls på 
vid låg nivå som motsvarar material till två takters produktion. Montagestationerna 
är fördelade i tre grupper och material fylls på till en grupp åt gången. Detta med-
för att belastningen på förrådet jämnas ut. Materialet förvaras i pallställ samt hyl-
lor utmed monteringslinan efter leverans från förråd. 

 Materialtorg; Utmed montagelinan för bandvagn finns även totalt tre materialtorg 
och dessa består av hinkmaterial, skruv och mutter. Tre montagestationer delar 
på ett materialtorg och detta fylls på av extern firma. I och med att flera stationer 
delar samma materialtorg är materialet lokaliserat på sådant sätt att montören 
måste transportera materialet ett antal meter från materialtorget fram till monte-
ringslinan. 

 Styckeleverans; Skrymmande material levereras från förrådet en gång per takt för 
att täcka båda montörernas behov för den kommande takten. 

 
För sammanfattning av antalet artiklar som plockas till varje montagestation samt 

indelning av leverans för batcher till slutmontage av bandvagn, se Bilaga 5. 
 

Slutmontage av stridsvagn sker parallellt med bandvagn. Med anledning av att det 
ej fanns planerad produktion för stridsvagn det kommande året baserades upplägget 
för slutmontage på tidigare producerade fordon. Information gällande upplägg för 
tidigare produktion inhämtades från logistikavdelning samt beredningsunderlag. An-
talet artiklar per station baserades på en sekvenslista över produktion av senast till-
verkade stridsvagnsmodell, CV3035 NL. Denna talade om behovet av artiklar till re-
spektive montagestation. 

Stridsvagnen monteras utifrån en montagelina med sju stationer. Varje station är 
bemannad med två montörer som arbetar parallellt, se Figur 4.5. 

 
 

 
 

Figur 4.5. Montagestationer vid slutmontage av stridsvagn. 

Allt material, förutom skrymmande levereras i form av batcher som förvaras i pall-
ställ och hyllor utmed montagelinan. Batchen ska täcka fem produktionstakter och 
fylls på vid låg nivå vilket motsvarar material till två takter. Även här är montagesta-
tionerna indelade i tre grupper och försörjning av material sker till en grupp åt gång-
en. Gruppernas fördelning samt antalet plock för respektive förvaringstyp per monta-
gestation ses i Bilaga 6. Skrymmande material levereras även för stridsvagnen till 
montagestationerna en gång per produktionstakt. 
Detaljmontage 
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Detaljmontaget är lokaliserat utmed montagelinorna för bandvagn och stridsvagn. 
De är indelade i olika produktionsgrupper beroende på vilken artikel som monteras. 
Varje produktionsgrupp har material lokaliserat vid varsin montagestation men tillhör 
det gemensamma lagret 008. Produktionsgrupperna levererar respektive monterad 
artikel direkt till slutmontagelinan utan hantering i centralförråd med en takttid syn-
kroniserad med slutmontage. I de fall någon av produktionsgrupperna tillverkar artik-
lar för kundordrar läses dessa in i centralförråd innan de plockas och levereras till 
packning. 

Materialförsörjning till detaljmontage för bandvagn och stridsvagn baserades på 
metoder använda innan flytt till nya lokaler. Inga förändringar var planerade angåen-
de upplägg och information inhämtades från logistikavdelning samt medverkande vid 
VPS projektet. Materialet till detaljmontage batchas ut för att täcka behovet av fem 
takters produktion och fylls på vid låg nivå vilket representerar material för två takter. 
De olika detaljerna som monteras i de olika produktionsgrupperna är indelade i fyra 
delar vilket medför att en fjärdedel av materialet fylls på vid varje tillfälle, se Bilaga 7. 

Antalet artiklar som monteras i någon av produktionsgrupperna och som tillhör en 
kundorder baserades på en 600 dagars prognos. Denna prognos innehåller skarpa 
registrerade kundordrar de kommande 600 dagarna. Prognosen visade en 6 % ök-
ning för antalet plock tillägnat detaljmontage för att täcka behovet för eftermarknad. 
De artiklar som detaljmonterades för försäljning till kund plockas i kitt per lagd kund-
order för respektive artikel. 
 
Produktion i c-hall 

Till produktion av skrov för bandvagn samt stridsvagn plockas material från grup-
pen av paternosterverk och hissautomater tillhörande produktion. Svetsning av skrov 
sker med två dagars produktionstakt och materialet batchas ut för att täcka behovet 
för fyra takters produktion. Påfyllnad sker av en fjärdedel av den totala mängden ma-
terial vid varje tillfälle. 

För att fastställa vilket material tillhörande stridsvagn som skulle hanteras i det nya 
förrådet krävdes framtagning av materiallista med liggplatsanvisning. De artiklar som 
i tidigare förråd i anslutning till c-hall hanterats i paternosterverk förflyttades och skul-
le plockas i nytt förråd.  

För bandvagn fanns underlag med antalet plock per operation från tillverkning av 
förserie. Informationen inhämtades från personal vid tidigare förråd i c-hall. 

Förteckning av material som plockas inklusive gruppindelning för leverans till c-hall 
för bandvagn och stridsvagn ses i Bilaga 8. 

4.2.2 Eftermarknad 

Kundordrar plockas ur förrådets olika förvaringstyper; höglager, paternoster-
verk/hissautomater samt område för skrymmande material innan de sammanställs i 
materialplocksområdet. Kundordrar inkommer kontinuerligt under arbetsdagen. 

Antalet kundordrar uppskattades utifrån historik från 2010 med en ökning på 50 %, 
enligt avdelningen för materialförsörjning vid Hägglunds. Antalet kundordrar uppskat-
tades till 4500 stycken under 2011. Antalet orderrader per order samt fördelning mel-
lan de olika förvaringstyperna baserades på en lista av registrerade skarpa ordrar de 
kommande 600 dagarna. Dessa artiklar matchades med klassningen genomförd med 
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anledning av flytt av förråd och talade om vilka delar av förrådet som skulle belastas 
vid uttag av varje specifik kundorder.  

4.2.3 Överföringar 

Överföringar sker huvudsakligen från lager tillhörande produktion till lager med ef-
termarknad och produktion gemensamt. Överföringar innebär att hela eller del av 
saldo för artikel flyttas mellan olika lageradresser i förrådet. Överföringar av artiklar i 
paternosterverk/hissautomater innebär alltid fysisk flytt av material. I de fall hela sal-
dot ska överföras för material i höglager krävs endast ändring av lageradress i data-
systemet. 

För att få en uppfattning om antalet överföringar mellan olika förrådstyper samt 
frekvensen för dessa samlades data in från affärssystemet Baan. Data innehöll in-
formation om artikel, datum för överföring samt mellan vilka lageradesser överföring-
arna genomförts. Underlaget baseras på alla överföringar från 2005 -2008. 

För att bestämma antalet planerade överföringar för respektive förrådsadress i det 
nya förrådet matchades lageradresser från tidigare lager innan flytt med nya lager-
adresser i nytt förråd samt klassning av material i samband med flytt. Uppskattat an-
tal överföringar per förvaringstyp och år ses i Tabell 4.5. 

Tabell 4.5 Uppskattat antal överföringar per förvaringstyp och år. 

 Uppskattat antal inläggningar Uppskattat antal utplock 

Grupp 2, eftm 3380 270 
Grupp 1, prod 260 2980 
Höglager 1100 1020 
Skrymmande 180 160 

4.2.4 Inleveranser 

Inleveranser avser inköpta artiklar som levereras till förrådet från ankomsten. Inle-
veranser baserades på historik från ankomstavdelningen och sker kontinuerligt under 
arbetsdagen.  

Antalet uppskattade inleveranser i förrådet baseras på historik från 2007-2009 ba-
serat på data från Baan. Klassning av artiklar i samband med flytt av förråd matcha-
des med insamlad data för att bestämma vilken förvaringstyp de inkommande artik-
larna skulle komma att ha. Antalet inleveranser per månad låg som grund för beräk-
ning av ankomstintervall i simuleringen. Uppskattat antal inleveranser per förvarings-
typ och år ses i Tabell 4.6. 

Tabell 4.6. Uppskattat antal inleveranser per förvaringstyp och år. 

 Uppskattat antal inleveranser 

Grupp 2, eftm 4800 
Grupp 1, prod 20420 
Höglager 7720 
Skrymmande 1540 
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5 Resultat 
I detta avsnitt ses resultatet från simuleringsstudien. Först presenteras underlag 

för val av warm-up periodens längd och antalet replikat samt resultat från känslig-
hetsanalysen. 

Vidare ses resultat från de olika casen vilka representerar olika materialförsörj-
ningsmetoder till slutmontage av bandvagn vid olika produktmix samt produktions-
takt. I de fall casen inte uppfyller antalet producerade fordon presenteras resultat ef-
ter de förändringar vilka krävdes för att uppnå planerad produktion. 

5.1 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen genomfördes med ökad samt minskat antal eftermarknad-
sordrar och inleveranser från ankomstavdelningen. Ökningen och minskningen var 
10 % för vardera aktiviteten i förrådet, nedan visas resultat från genomförda simule-
ringar baserade på Case 1- Tänkt upplägg. 

5.1.1 Eftermarknad 

Känslighetsanalysen för ökning samt minskning av antalet eftermarknadsordrar 
gav oförändrat antal producerade bandvagnar samt stridsvagnar. Detta tyder på att 
resursernas belastning ej ökar mer än att planerade aktiviteter hinner genomföras 
och leveranser till produktionen ej blir försenade. Utnyttjandegraden för personal vid 
paternosterverk och hissautomater tillägnade produktion förblev oförändrad. 

Utnyttjandegraden för truckar vilka hanterar material i höglager ökade 2,9 procent-
enheter och för personal i materialplocksområde ökade utnyttjandegraden med 2,4 
procentenheter. För personal vid paternosterverk och hissautomater tillägnade ef-
termarknad sågs en ökningen på 4 procentenheter. 

För grafer gällande alla analyserade faktorer vid känslighetsanalysen vid förändrat 
antal eftermarknadsordrar, se Bilaga 9. 

5.1.2 Inleveranser 

Känslighetsanalysen för ökning samt minskning av antalet inleveranser från an-
komstavdelningen gav oförändrat antal producerade bandvagnar samt stridsvagnar. 
Detta tyder på att resursernas belastning ej ökar mer än att planerade aktiviteter hin-
ner genomföras och leveranser till produktionen ej blir försenade.  

För truckar vilka hanterar material i höglager ökade utnyttjandegraden 3,3 pro-
centenheter och för personal vid paternosterverk och hissautomater tillägnade efter-
marknad samt produktion var ökningen 4 respektive 1 procentenheter. 

För grafer gällande alla analyserade faktorer vid känslighetsanalysen vid förändrat 
antal inleveranser, se Bilaga 10. 

5.2 Warm-up och replikat 

Längden på warm-up perioden för simuleringen bestämdes till fem veckor. Under-
lag för beslut av warm-up periodens längd ses i Bilaga 11. 

Antalet replikat bestämdes till fyra utifrån resultat presenterat i Bilaga 12. 
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5.3 Case 

Vid simulering av de sex olika casen erhölls resultat gällande resurser, aktiviteter i 
kö för de olika förvaringstyperna samt antalet producerade fordon. Alla resultat pre-
senteras som ett medel för fyra genomförda replikat. För resurser presenteras den 
andel av arbetstiden vilken varje enskild resurs ägnar åt den specificerade arbets-
uppgiften. I alla genomförda case uppnåddes det efterfrågade antalet producerade 
fordon, 125 stycken, dock efter förändringar för Case 1 samt Case 3. Nedan ses pre-
sentation av eventuella förändringar samt resultat från de olika casen.  

5.3.1 Case 1- Tänkt upplägg 

Vid simulering av tänkt upplägg utan förändringar producerades 120 bandvagnar 
varav 9 % inom den efterfrågade takttiden. Antalet producerade stridsvagnar var 96 
stycken varav 31 % inom den efterfrågade taktiden. 

Den begränsade faktorn vilken medförde att planerad produktion ej uppnåddes var 
gruppen av paternosterverk och hissautomater tillägnade produktion. Personalen 
arbetade 100 % av tiden och kön av aktiviteter för denna grupp ökade konstant under 
simuleringstiden. Antalet aktiviteter var i medel 6170, där en aktivitet representerar 
plock av erforderligt antal av en artikel för produktion, överföring eller kundorder samt 
inläggning av en artikel.  

 
Simulering efter genomförda förändringar 

Med anledning av att efterfrågat antal producerade fordon ej uppnåddes vid tänkt 
upplägg genomfördes simuleringar med följande förändringar; 

 Ändrad batchstorlek vid leverans till detaljmontage från fem till tio. 

 Ändrad batchstorlek vid leverans till tillverkning av skrov för stridsvagn från 
fyra till tio. 

 Exkludering av material för produktion av skrov, c-hall, för bandvagn. 
Vid simulering av ovan nämnda förändringar producerades 125 bandvagnar samt 

125 stridsvagnar, alla inom efterfrågad takttid. För resultat gällande antal producera-
de fordon för tänkt upplägg samt efter genomförda förändringar se Tabell 5.1. 

Tabell 5.1. Case 1 före och efter förändringar, antal producerade fordon. 

  Tänkt upplägg Efter förändringar 

Bandvagn Taktid uppnådd 11 stycken 125 stycken 

Antal producerade 120 stycken 125 stycken 

Max differens takttid 741 minuter 0 minuter 

Färdiga bandvagnar i tid 9 % 100 % 

Stridsvagn Taktid uppnådd 30 stycken 125 stycken 

Antal producerade 96 stycken 125 stycken 

Max differens takttid 31215 minuter 0 minuter 

Färdiga stridsvagnar i tid 31 % 100 % 
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Utnyttjandet av resurser för Case 1 efter genomförda förändringar; 

 De två truckarna vilka används i höglager för hantering av pallar utnyttjades 
55 % av arbetstiden, i snitt var 1,1 truckar aktiva för hantering av material i 
höglager. 

 Personal vid paternosterverk och hissautomater tillägnade eftermarknad ut-
nyttjades 24 % av arbetstiden för plock och inläggning av artiklar. 

 För personal vid paternosterverk och hissautomater tillägnade produktion 
låg utnyttjandet på 95 %. 

 Personal vid materialhanteringsområdet utnyttjades 64 % av arbetstiden för 
hantering av material. Detta innefattar lyfta av artiklar från pall vilken in-
kommer från höglagret samt att köra truck för att hämta skrymmande mate-
rial. 

 Truck för hantering av skrymmande material utnyttjades 32 % av arbetsti-
den. 

En sammanfattning av resursernas utnyttjandegrader med tillhörande konfidensin-
tervall på 95 % efter genomförda förändringar ses i Tabell 5.2. 

Tabell 5.2. Case 1 efter genomförda förändringar, resurser. 

  Low 95% Average High 95% 

Truckar höglager Utnyttjandegrad, % 53,31 55,26 57,22 

Antal aktiva i medel 1,07 1,11 1,14 

Personal Grupp 1, prod Utnyttjandegrad, % 94,64 95,32 96,00 

Personal Grupp 2, eftm Utnyttjandegrad, % 22,93 23,97 25,01 

Personal materialplocksområde Utnyttjandegrad,,% 61,97 63,61 65,25 

Antal aktiva i medel 1,24 1,27 1,31 

Truck för skrymmande material Utnyttjandegrad, % 31,72 32,27 32,81 

 
Resultat gällande antal aktiviteter i kö för förvaringstyperna i förrådet för Case1; 

 Medelantalet orderrader i kö för höglager var 18 stycken med ett minimum 
på noll samt ett maximum på 220. Antalet pallar på kö för inlagring i höglag-
ret var i medel fyra med ett minimum på noll samt ett maximum på 51. Me-
deltiden varje pall väntade på inlagring i höglagret var 61 minuter. 

 För gruppen av paternosterverk och hissautomater tillägnade eftermarknad 
var antalet aktiviteter i kö 21 stycken i medel med ett minimum på noll samt 
ett maximum på 546. 

 För gruppen av paternosterverk och hissautomater tillägnade produktion 
var antalet aktiviteter i kö i medel 273 med ett minimum på noll samt ett 
maximum på 806. 

En sammanfattning av resultat gällande de olika förvaringstyperna med tillhörande 
konfidensintervall på 95 % efter genomförda förändringar ses i Tabell 5.3. 
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Tabell 5.3. Case 1 efter genomförda förändringar, aktiviteter för förvaringstyper. 

   Low 95% Average High 95% 
H

ö
g

la
g

e
r 

Antal orderrader i kö Min 0,00 0,00 0,00 

Medel 16,44 17,88 19,32 

Max 178,17 219,75 261,33 

Antal pallar kö för inlagring Min 0,00 0,00 0,00 

Medel 3,83 4,26 4,68 

Max 45,55 50,50 55,45 

Väntetid för pallar i kö för inlagring Medel 55,08 60,52 65,96 

G
ru

p
p

 2
, 

e
ft

m
 

Antal aktiviteter i kö Min 0,00 0,00 0,00 

Medel 17,61 20,64 23,67 

Max 365,42 545,50 725,58 

G
ru

p
p

 1
 

p
ro

d
 

Antal aktiviteter i kö Min 0,00 0,00 0,00 

Medel 261,58 272,76 283,95 

Max 804,95 805,75 806,55 

5.3.2 Case 2 – störst andel batch 

Vid simulering av Case 2 producerades 125 stycken bandvagnar samt 125 styck-
en stridsvagnar alla inom efterfrågad takttid, se Tabell 5.4 

Tabell 5.4. Case 2, antal producerade fordon 

  Tänkt upplägg 

Bandvagn Taktid uppnådd 125 stycken 

Antal producerade 125 stycken 

Max differens takttid 0 minuter 

%färdiga bandvagnar i tid 100 % 

Stridsvagn Taktid uppnådd 125 stycken 

Antal producerade 125 stycken 

Max differens takttid 0 minuter 

% färdiga stridsvagnar i tid 100 % 

 
Utnyttjandet av resurser för Case 2; 

 De två truckarna vilka används i höglager för hantering av pallar utnyttjades 
60 % av arbetstiden, i snitt var 1,2 truckar aktiva för hantering av material i 
höglager. 

 Personal vid paternosterverk och hissautomater tillägnade eftermarknad ut-
nyttjades 24 % av arbetstiden för plock och inläggning av artiklar. 

 För personal vid paternosterverk och hissautomater tillägnade produktion 
låg utnyttjandet på 73 %. 

 Personal vid materialhanteringsområdet utnyttjades 68 % av arbetstiden för 
hantering av material. Detta innefattar att lyfta artiklar från pall vilken in-
kommer från höglagret samt att köra truck för att hämta skrymmande mate-
rial. 
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 Truck för hantering av skrymmande material utnyttjades 33 % av arbetsti-
den. 

En sammanfattning av resursernas utnyttjandegrader samt tillhörande konfidensin-
tervall på 95 % efter genomförda förändringar ses i Tabell 5.5. 

Tabell 5.5. Case 2, resurser. 

  Low 95% Average High 95% 

Truckar höglager Utnyttjandegrad, % 57,89 59,85 61,81 

Antal aktiva i medel 1,16 1,20 1,24 

Personal Grupp 1, prod Utnyttjandegrad, % 22,93 23,97 25,01 

Personal Grupp 2, eftm Utnyttjandegrad, % 72,44 73,04 73,64 

Personal materialplocksområde Utnyttjandegrad, % 66,13 67,76 69,39 

Antal aktiva i medel 1,32 1,36 1,39 

Truck för skrymmande material Utnyttjandegrad, % 32,46 33,01 33,56 

 
Resultat gällande antal aktiviteter i kö för förvaringstyperna i förrådet för Case 2; 

 Medelantalet orderrader i kö för höglager var 25 stycken med ett minimum 
på noll samt ett maximum på 245. Antalet pallar på kö för inlagring i höglag-
ret var i medel sex stycken med ett minimum på noll samt ett maximum på 
50. Medeltiden varje pall väntade på inlagring i höglagret var 84 minuter. 

 För gruppen av paternosterverk och hissautomater tillägnade eftermarknad 
var antalet aktiviteter i kö 21 stycken i medel med ett minimum på noll samt 
ett maximum på 546. 

 För gruppen av paternosterverk och hissautomater tillägnade produktion 
var antalet aktiviteter i kö 155 stycken i medel med ett minimum på noll 
samt ett maximum på 729. 

En sammanfattning av resultat gällande de olika förvaringstyperna samt tillhöran-
de konfidensintervall på 95 % efter genomförda förändringar ses i Tabell 5.6 

Tabell 5.6. Case 2, aktiviteter för förvaringstyper. 

   Low 95% Average High 95% 

H
ö

g
la

g
e
r 

Antal orderrader i kö Min 0,00 0,00 0,00 

Medel 22,86 24,65 26,44 

Max 186,59 245,25 303,91 

Antal pallar kö för inlagring Min 0,00 0,00 0,00 

Medel 5,25 5,88 6,51 

Max 44,34 50,00 55,66 

 Väntetid för pallar i kö för inlagring Medel 75,87 83,54 91,21 

G
ru

p
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, 

e
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m
 

Antal aktiviteter i kö Min 0,00 0,00 0,00 

Medel 17,61 20,65 23,68 

Max 365,42 545,50 725,58 

G
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p
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, 
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Antal aktiviteter i kö Min 0,00 0,00 0,00 

Medel 152,18 154,65 157,13 

Max 712,56 728,50 744,44 



40 
 

5.3.3 Case 3 – störst andel kitt 

Vid simulering av Case 3 utan förändringar producerades 120 bandvagnar varav 
13 % inom den efterfrågade takttiden. Antalet producerade stridsvagnar var 94 
stycken varav 31 % inom den efterfrågade takttiden. 

Den begränsade faktorn vilken medförde att planerad produktion ej uppnåddes var 
även i detta fall gruppen av paternosterverk och hissautomater tillägnade produktion. 
Personalen arbetade 100 % av tiden och kön av aktiviteter för denna grupp ökade 
konstant under simuleringstiden. Antalet aktiviteter var i medel 6422, där en aktivitet 
representerar plock av erforderligt antal av en artikel för produktion, överföring eller 
kundorder samt inläggning av en artikel. Sena leveranser förekom även för material 
placerat i höglager på grund av resursbrist i materialplocksområdet. 

 
Simuleringar efter förändringar 

Med anledning av att efterfrågat antal producerade fordon ej uppnåddes vid Case 
3 genomfördes simuleringar med följande förändringar; 

 Ändrad batchstorlek vid leverans till detaljmontage från fem till tio. 

 Ändrad batchstorlek vid leverans till tillverkning av skrov, c-hall, från fyra till 
tio för stridsvagn. 

 Exkludering av plock för produktion av skrov, c-hall, för bandvagn. 

 Ökat personalstyrka vid materialplocksområde från två till tre.  
Vid simulering av ovan nämnda förändringar producerades 125 bandvagnar samt 

125 stridsvagnar. Alla inom den efterfrågade takttid, se Tabell 5.7. 

Tabell 5.7. Case3 före och efter förändringar, antal producerade fordon.  

  Tänkt upplägg Efter förändringar 

Bandvagn Taktid uppnådd 15 stycken 125 stycken 

Antal producerade 120 stycken 125 stycken 

Max differens takttid 1747 minuter 0 minuter 

% färdiga bandvagnar i tid 13 % 100 % 

Stridsvagn Taktid uppnådd 29 stycken 125 stycken 

Antal producerade 94 stycken 125 stycken 

Max differens takttid 32811 minuter 0 minuter 

% färdiga stridsvagnar i tid 31 % 100 % 

 
Utnyttjandet av resurser för Case 3 med genomförda förändringar; 

 De två truckarna vilka används i höglager för hantering av pallar utnyttjades 
74 % av arbetstiden, i snitt var 1,5 truckar aktiva för hantering av material. 

 Personal vid paternosterverk och hissautomater tillägnade eftermarknad ut-
nyttjades 24 % av arbetstiden för plock och inläggning av artiklar. 

 För personal vid paternosterverk och hissautomater tillägnade produktion 
låg utnyttjandet på 95 %. 

 Personal vid materialhanteringsområdet utnyttjades 53 % av arbetstiden för 
hantering av material. Detta innefattar att lyfta artiklar från pall vilken in-
kommer från höglagret samt att köra truck för att hämta skrymmande mate-
rial. 



41 
 

 Truck för hantering av skrymmande material utnyttjades 32 % av arbetsti-
den. 

En sammanfattning av resursernas utnyttjandegrader med tillhörande konfidensin-
tervall på 95 % efter genomförda förändringar ses i Tabell 5.8. 

Tabell 5.8. Case 3 efter genomförda förändringar, resurser. 

  Low 95% Average High 95% 

Truckar höglager Utnyttjandegrad, % 72,22 74,30 76,38 

Antal aktiva i medel 1,44 1,49 1,53 

Personal Grupp 1, prod Utnyttjandegrad, % 22,93 23,97 25,01 

Personal Grupp 2, eftm Utnyttjandegrad, % 94,64 95,32 96,00 

Personal materialplocksområde Utnyttjandegrad, % 51,44 52,52 53,60 

Antal aktiva i medel 1,54 1,58 1,61 

Truck för skrymmande material Utnyttjandegrad, % 31,61 32,14 32,68 

 
Resultat gällande antal aktiviteter i kö för förvaringstyperna i förrådet vid Case 3; 

 Medelantalet orderrader i kö för höglager var 29 stycken med ett minimum 
på noll samt ett maximum på 255. Antalet pallar i kö för inlagring i höglagret 
var i medel sex med ett minimum på noll samt ett maximum på 50. Medelti-
den varje pall väntade på inlagring i höglagret var 86 minuter. 

 För gruppen av paternosterverk och hissautomater tillägnade eftermarknad 
var antalet aktiviteter i kö 21 stycken i medel med ett minimum på noll samt 
ett maximum på 546. 

 För gruppen av paternosterverk och hissautomater tillägnade produktion 
var antalet aktiviteter i kö 273 stycken i medel med ett minimum på noll 
samt ett maximum på 806. 

En sammanfattning av resultat gällande de olika förvaringstyperna med tillhörande 
konfidensintervall på 95 % efter genomförda förändringar ses i Tabell 5.9 

Tabell 5.9. Case 3 efter genomförda förändringar, aktiviteter för förvaringstyper. 

   Low 95 % Average High 95% 

H
ö

g
la

g
e
r 

Antal orderrader i kö Min 0,00 0,00 0,00 

Medel 26,45 28,57 30,69 

Max 200,21 254,50 308,79 

Antal pallar kö för inlagring Min 0,00 0,00 0,00 

Medel 5,45 6,03 6,62 

Max 46,07 50,25 54,43 

 Väntetid för pallar i kö för inlagring Medel 78,32 85,76 93,21 
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Antal aktiviteter i kö Min 0,00 0,00 0,00 

Medel 17,61 20,64 23,67 

Max 365,42 545,50 725,58 

G
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, 
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Antal aktiviteter i kö Min 0,00 0,00 0,00 

Medel 261,58 272,75 283,92 

Max 804,95 805,75 806,55 
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5.3.4 Case 4 – material från Grupp 1 som kitt 

Vid simulering av Case 4 utan förändringar producerades 174 bandvagnar, ingen 
av dessa inom den efterfrågade takttiden. 

Den begränsade faktorn vilken medförde att planerad produktion ej uppnåddes var 
gruppen av paternosterverk och hissautomater tillägnade produktion. Personalen 
arbetade 100 % av tiden och kön av aktiviteter för denna grupp ökade konstant under 
simuleringstiden. Antalet aktiviteter var i medel 44241, där en aktivitet representerar 
plock av erforderligt antal av en artikel för produktion, överföring eller kundorder samt 
inläggning av en artikel. 

 
Simulering efter genomförda förändringar 

Med anledning av att efterfrågat antal producerade fordon ej uppnåddes vid tänkt 
upplägg genomfördes simuleringar med följande förändringar;  

 Ändrad batchstorlek vid leverans till detaljmontage från fem till tio. 

 Exkludering av plock för produktion av skrov, c-hall, för bandvagn. 

 Förändrade arbetstider för personal vid Grupp 1 från dagtid till tre skift, 90 
h/vecka. 

Vid simulering av ovan nämnda förändringar producerades 250 bandvagnar, alla 
inom efterfrågad takttid. För resultat gällande tänkt upplägg samt efter genomförda 
förändringar se Tabell 5.10. 

Tabell 5.10. Case 4 före och efter förändringar, antal producerade fordon. 

  Tänkt upplägg Efter förändringar 

Bandvagn Taktid uppnådd 0 stycken 250 stycken 

Antal producerade 174 stycken 250 stycken 

Max differens takttid 4955 minuter 0 minuter 

% färdiga bandvagnar i tid 0 % 100 % 

 
Utnyttjandet av resurser för Case 4 efter genomförda förändringar; 

 Ordinarie truck för hantering av pallar i höglager utnyttjades 57 % av arbets-
tiden medan reservtrucken utnyttjades 46 %. Detta innebär att två truckar 
måste vara aktiva samtidigt 46 % av arbetsdagen för att hinna leverera ma-
terial till produktion.  

 Personal vid paternosterverk och hissarautomater tillägnade eftermarknad 
utnyttjades 24 % av arbetstiden för plock och inläggning av artiklar. 

 För personal vid paternosterverk och hissautomater tillägnade produktion 
låg utnyttjandet på 69 % vid tre skift. 

 Personal vid materialhanteringsområdet utnyttjades 50 % av arbetstiden för 
hantering av material. Detta innefattar att lyfta artiklar från pall vilken in-
kommer från höglagret samt att köra truck för att hämta skrymmande mate-
rial. 

 Truck för hantering av skrymmande material utnyttjades 13 % av arbetsti-
den. 
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En sammanfattning av resursernas utnyttjandegrader med tillhörande konfidensin-
tervall på 95 % efter genomförda förändringar ses i Tabell 5.11. 

Tabell 5.11. Case 4 efter genomförda förändringar, resurser. 

  Low 95% Average High 95% 

Truckar höglager Utnyttjandegrad, %  
ordnaretruck 

56,02 56,99 57,96 

Utnyttjandegrad, % 
 reservtruck 

44,39 45,55 46,71 

Personal Grupp 1, prod Utnyttjandegrad, % 23,21 23,94 24,66 

Personal Grupp 2, eftm Utnyttjandegrad, % 68,55 68,63 68,71 

Personal materialplocksområde Utnyttjandegrad, % 49,21 49,98 50,75 

Truck materialplock Utnyttjandegrad % 12,28 12,61 12,94 

 
Resultat gällande antal aktiviteter i kö för förvaringstyperna i förrådet för Case 4; 

 Medelantalet orderrader i kö för höglager var sex med ett minimum på noll 
samt ett maximum på 167. Antalet pallar i kö för inlagring i höglagret var i 
medel en med ett minimum på noll samt ett maximum på 33. Medeltiden 
varje pall väntade på inlagring i höglagret var 56 minuter. 

 För gruppen av paternosterverk och hissautomater tillägnade eftermarknad 
var antalet aktiviteter i kö 23 stycken i medel med ett minimum på noll samt 
ett maximum på 583. 

 För gruppen av paternosterverk och hissautomater tillägnade produktion 
var antalet aktiviteter i kö 208 stycken i medel med ett minimum på noll 
samt ett maximum på 575. 

En sammanfattning av resultat gällande de olika förvaringstyperna med tillhörande 
konfidensintervall på 95 % efter genomförda förändringar ses i Tabell 5.12 

Tabell 5.12. Case 4 med genomförda förändringar, aktiviteter för förvaringstyper. 

   Low 95% Average High 95% 

H
ö

g
la

g
e
r 

Antal orderrader i kö Min 0,00 0,00 0,00 

Medel 5,47 6,47 7,46 

Max 146,45 167,25 188,05 

Antal pallar kö för inlagring Min 0,00 0,00 0,00 

Medel 1,34 1,49 1,64 

Max 26,25 33,00 39,75 

 
Väntetid för pallar i kö för inlagring Medel 51,63 56,65 61,67 

G
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Antal aktiviteter i kö Min 0,00 0,00 0,00 

Medel 20,35 23,04 25,73 

Max 322,95 583,00 843,05 

G
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Antal aktiviteter i kö Min 0,00 0,00 0,00 

Medel 207,27 207,75 208,24 

Max 557,19 574,50 591,81 
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5.3.5 Case 5 – störst andel batch 

Vid simulering av Case 5 producerades 250 stycken bandvagnar, alla inom efter-
frågad takttid, se Tabell 5.13. 

Tabell 5.13. Case 5, antal producerade fordon 

  Tänkt upplägg 

Bandvagn Taktid uppnådd 250 stycken 

Antal producerade 250 stycken 

Max differens takttid 0 minuter 

%färdiga bandvagnar i tid 100 % 

 
Utnyttjandet av resurser för Case 5; 

 Ordinarie truck för hantering av pallar i höglagret utnyttjades 63 % av ar-
betstiden medan reservtrucken utnyttjades 52 %. Detta innebär att två 
truckar måste vara aktiva samtidigt 52 % av arbetsdagen för att hinna leve-
rera material till produktion.  

 Personal vid paternosterverk och hissautomater tillägnade eftermarknad ut-
nyttjades 24 % av arbetstiden för plock och inläggning av artiklar. 

 För personal vid paternosterverk och hissautomater tillägnade produktion 
låg utnyttjandet på 82 %. 

 Personal vid materialhanteringsområdet utnyttjades 56 % av arbetstiden för 
hantering av material. Detta innefattar att lyfta artiklar från pall vilken in-
kommer från höglagret samt att köra truck för att hämta skrymmande mate-
rial. 

 Truck för hantering av skrymmande material utnyttjades 13 % av arbetsti-
den. 

En sammanfattning av resursernas utnyttjandegrader med tillhörande konfidensin-
tervall på 95 % efter genomförda förändringar ses i Tabell 5.14. 

Tabell 5.14. Case 5, resurser. 

  Low 95% Average High 95% 

Truckar höglager Utnyttjandegrad, %  
ordnaretruck 

61,76 62,69 63,61 

Utnyttjandegrad, %  
reservtruck 

51,29 52,44 53,59 

Personal Grupp 1, prod Utnyttjandegrad, % 23,21 23,94 24,66 

Personal Grupp 2, eftm Utnyttjandegrad, % 81,40 81,72 82,04 

Personal materialplocksområde Utnyttjandegrad, % 54,73 55,50 56,27 

Truck materialplock Utnyttjandegrad % 12,85 13,20 13,55 

 
Resultat gällande antal aktiviteter i kö för förvaringstyperna i förrådet vid Case 5; 

 Medelantalet orderrader i kö för höglager var nio stycken med ett minimum 
på noll samt ett maximum på 161. Antalet pallar i kö för inlagring i höglagret 
var i medel två stycken med ett minimum på noll samt ett maximum på 33. 
Medeltiden varje pall väntade på inlagring i höglagret var 62 minuter. 
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 För gruppen av paternosterverk och hissautomater tillägnade eftermarknad 
var antalet aktiviteter i kö 23 stycken i medel med ett minimum på noll samt 
ett maximum på 583. 

 För gruppen av paternosterverk och hissautomater tillägnade produktion 
var antalet aktiviteter i kö 96 stycken i medel med ett minimum på noll samt 
ett maximum på 383. 

En sammanfattning av resultat gällande de olika förvaringstyperna med tillhörande 
konfidensintervall på 95 % efter genomförda förändringar ses i Tabell 5.15. 

Tabell 5.15. Case 5, aktiviteter för förvaringstyper. 

   Low 95% Average High 95% 

H
ö

g
la

g
e
r 

Antal orderrader i kö Min 0,00 0,00 0,00 

Medel 8,39 9,38 10,36 

Max 134,41 161,00 187,59 

Antal pallar kö för inlagring Min 0,00 0,00 0,00 

Medel 1,51 1,64 1,77 

Max 22,50 32,25 42,00 

 
Väntetid för pallar i kö för inlagring Medel 57,19 62,07 66,95 
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Antal aktiviteter i kö Min 0,00 0,00 0,00 

Medel 20,34 23,04 25,74 

Max 322,95 583,00 843,05 
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Antal aktiviteter i kö Min 0,00 0,00 0,00 

Medel 93,25 95,89 98,54 

Max 341,37 383,00 424,63 

5.3.6 Case 6 – störst andel kitt 

Vid simulering av Case 6 utan förändringar producerades 170 bandvagnar, ingen 
av dessa inom den efterfrågade takttiden. 

En begränsade faktorn vilken medförde att planerad produktion ej uppnåddes var 
gruppen av paternosterverk och hissautomater tillägnade produktion. Personalen 
arbetade 100 % av tiden och kön av aktiviteter för denna grupp ökade konstant under 
simuleringstiden. Antalet aktiviteter var i medel 52101, där en aktivitet representerar 
plock av erforderligt antal av en artikel för produktion, överföring eller kundorder samt 
inläggning av en artikel. Sena leveranser förekom även för material placerat i högla-
ger på grund av resursbrist i materialplocksområdet.  

 
Simuleringar med förändringar 

Med anledning av att efterfrågat antal producerade fordon ej uppnåddes vid tänkt 
upplägg genomfördes simuleringar med följande förändringar;  

 Ändrad batchstorlek vid leverans till detaljmontage från fem till tio. 

 Exkludering av plock för produktion av skrov, c-hall, för bandvagn. 

 Förändrade arbetstider för personal vid Grupp 1 från dagtid till tre skift, 90 
h/vecka. 

 Ökat antal resurser vid materialplocksområde från två till tre. 
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Vid simulering av ovan nämnda förändringar producerades 250 bandvagnar, 97 % 
inom efterfrågad takttid, se Tabell 5.16. 

Tabell 5.16. Case6 före och efter förändringar, antal producerade fordon.  

  Tänkt upplägg Efter förändringar 

Bandvagn 
  
  

  

Taktid uppnådd 0 stycken 247 stycken 

Antal producerade 170 stycken 250 stycken 

Max differens takttid 30370 minuter 121 minuter 

%färdiga bandvagnar i tid 0 % 97 % 

 
Anledningen till ej uppnådd takttid för bandvagn i Case 6 efter förändringar var pri-

oritering av aktiviteter vid höglager där sammanställningar av materialkitt levereras 
sent till slutmontage av bandvagn. 

Utnyttjandet av resurser för Case 6 med genomförda förändringar; 

 Ordinarie truck för hantering av pallar i höglagret utnyttjades 90 % av ar-
betstiden medan reservtrucken utnyttjades 88 %. Detta innebär att två 
truckar måste vara aktiva samtidigt 88 % av arbetsdagen för att hinna leve-
rera material till produktion.  

 Personal vid paternosterverk och hissautomater tillägnade eftermarknad ut-
nyttjades 24 % av arbetstiden för plock och inläggning av artiklar. 

 För personal vid paternosterverk och hissautomater tillägnade produktion 
låg utnyttjandet på 69 % vid tre skift. 

 Personal vid materialhanteringsområdet utnyttjades 54 % av arbetstiden för 
hantering av material. Detta innefattar att lyfta artiklar från pall vilken in-
kommer från höglagret samt att köra truck för att hämta skrymmande mate-
rial. 

 Truck för hantering av skrymmande material utnyttjades 13 % av arbetsti-
den. 

En sammanfattning av resursernas utnyttjandegrader med tillhörande konfidensin-
tervall på 95 % efter genomförda förändringar ses i Tabell 5.17. 

Tabell 5.17. Case 6 efter genomförda förändringar, resurser. 

  Low 95% Average High 95% 

Truckar höglager Utnyttjandegrad, %  
ordnaretruck 

89,55 90,45 91,34 

Utnyttjandegrad, %  
reservtruck 

86,90 87,96 89,03 

Personal Grupp 1, prod Utnyttjandegrad, % 23,21 23,94 24,66 

Personal Grupp 2, eftm Utnyttjandegrad, % 68,55 68,63 68,71 

Personal materialplocksområde Utnyttjandegrad, % 53,22 53,67 54,11 

Truck materialplock Utnyttjandegrad % 12,28 12,61 12,94 
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Resultat gällande antal aktiviteter i kö för förvaringstyperna i förrådet; 

 Medelantalet orderrader i kö för höglager var 46 stycken med ett minimum 
på noll samt ett maximum på 273. Antalet pallar på kö för inlagring i höglag-
ret var i medel åtta med ett minimum på noll samt ett maximum på 57. Me-
deltiden varje pall väntade på inlagring i höglagret var 320 minuter. 

 För gruppen av paternosterverk och hissautomater tillägnade eftermarknad 
var antalet aktiviteter i kö 23 stycken i medel med ett minimum på noll samt 
ett maximum på 583. 

 För gruppen av paternosterverk och hissautomater tillägnade produktion 
var antalet aktiviteter i kö 208 stycken i medel med ett minimum på noll 
samt ett maximum på 574. 

En sammanfattning av resultat angående de olika förvaringstyperna med tillhöran-
de konfidensintervall på 95 % efter genomförda förändringar ses i  

Tabell 5.18. 

Tabell 5.18. Case 6 efter genomförda förändringar, aktiviteter för förvaringstyper. 

   Low 95 % Average High 95% 

H
ö

g
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g
e
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Antal orderrader i kö Min 0,00 0,00 0,00 

Medel 40,05 45,79 51,52 

Max 187,83 273,00 358,17 

Antal pallar kö för inlagring Min 0,00 0,00 0,00 

Medel 7,27 8,46 9,65 

Max 39,19 56,50 73,81 

 
Väntetid för pallar i kö för inlagring Medel 274,64 320,13 365,62 
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Antal aktiviteter i kö Min 0,00 0,00 0,00 

Medel 20,34 23,04 25,74 

Max 322,95 583,00 843,05 
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Antal aktiviteter i kö Min 0,00 0,00 0,00 

Medel 207,27 207,75 208,24 

Max 555,95 574,00 592,05 
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6 Analys 
Nedan diskuteras resultaten från känslighetsanalysen samt från de genomförda 

simuleringscasen. Case 1, Case 2 samt Case 3 jämförs för att rekommendera mate-
rialförsörjningsmetod vid produktion av bandvagn samt stridsvagn, båda med två da-
gars produktionstakt. Även Case 4, Case 5 samt Case 6 jämförs för att rekommende-
ra materialförsörjningsmetod vid produktion av endast bandvagn med en dags pro-
duktionstakt. 

6.1 Känslighetsanalys 

Känslighetsanlysen visade att antalet producerade fordon ej påverkades av 10 % 
ökning av antalet eftermarknadordrar eller inleveranser från ankomsten. Dock bör 
påverkan på systemet ej förbises om antalet eftermarknadsordrar samt antalet inle-
veranser från ankomsten ökar samtidigt då känslighetsanlysen genomfördes med 
förändring av en variabel åt gången. Det är troligt att antalet inleveranser ökar i sam-
band med ökat antal eftermarknadsordrar vilket kan medföra att utnyttjandet av re-
surserna påverkas mer än resultatet tyder på. Hänsyn bör även tas till att antalet 
överföringar kan öka med ökat antal inleveranser från ankomst. 

För resurserna steg utnyttjandegraderna med en till fyra procentenheter från låg till 
hög nivå för antalet kundordrar samt inleveranser. Detta tyder på att en mindre ök-
ning av dessa inte påverkar val av materialförsörjningsmetod. Dock är inte resultaten 
valida för större ökningar av eftermarknadsordrar samt inleveranser. 

6.2 Case 1, Case 2 samt Case 3 

Nedan diskuteras och jämförs resultat från Case 1, Case 2 samt Case 3 för att re-
kommendera materialförsörjningsmetod vid produktion av bandvagn samt stridsvagn, 
båda med två dagars produktionstakt. De resultat som diskuteras är efter eventuellt 
genomförda förändringar för att uppnå planerad produktion för respektive case, se 
Tabell 6.1  

Tabell 6.1. Förändringar genomförda för att uppnå planerad produktion för Case 1, Case 2 
samt Case 3. 

 Genomförda förändrningar 

Case 1  Ökad batchstorlek vid leverns till detaljmontage från fem till tio, bandvagn samt 
stridsvagn. 

 Ökad batchstorlek vid leverans till tillverkning av skrov från fyra till tio, stridsvagn. 

 Flytt av material tillhörande tillverkning av skrov för bandvagn. 

Case 2 - 

Case 3  Ökad batchstorlek vid leverns till detaljmontage från fem till tio, bandvagn samt 
stridsvagn. 

 Ökad batchstorlek vid leverans till tillverkning av skrov från fyra till tio, stridsvagn. 

 Flytt av material tillhörande tillverkning av skrov för bandvagn. 

 Ökad bemanning materialplocksområde från två till tre. 

  
Alla jämförelser är genomförda med 1,67 % signifikansnivå vilken är beräknad 

med hjälp av Bonfferonis justeringsformel vid jämförelse av tre scenarion med totalt 5 
% signifikansnivå, se Bilaga 13. 
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6.2.1 Resurser 

Personal, Grupp 2, eftermarknad 
Vid jämförelse av de tre casen med avseende på resursutnyttjande ses att perso-

nal vid paternosterverk och hissautomater tillägnade eftermarknad ej påverkas av de 
olika materialförsörjningsmetoderna. Personalen vid denna grupp arbetar 24 % av 
tiden med att plocka ut och lägg in material. Den låga utnyttjandegraden medför att 
denna resurs finns tillgänglig för ytterligare arbetsuppgifter. 
 
Truck, skrymmande 

Trucken vilken plockar ut skrymmande material påverkas inte nämnvärt för de oli-
ka casen. Denna truck utnyttjas 32-33 % av arbetstiden för plock av material. Varia-
tionen beror på att batchstorleken ändras till detaljmontage vilket innebär att frekven-
sen på plocken minskas när större antal av artikeln plockas vid varje tillfälle. 

 Hänsyn bör tas till att denna truck även skall leverera färdigställda eftermarknad-
sordrar från materialplocksområde till packning, vilket ej var inkluderat i simuleringen. 
Det är dock rimligt att dessa aktiviteter kan genomföras med denna truck då de är 
stillastående 67 % av arbetsdagen. 

När simuleringen genomfördes hade denna del av förrådet ej tagits i bruk. Detta 
medförde att det inte gick att genomföra tidsstudier för att bestämma processtiden 
vilken då uppskattades till en triangulär fördelning med medelvärde fyra, minimum tre 
samt maximum fem. 32-33 % belastning på denna resurs medför dock utrymme för 
felbedömning av processtiden, eventuell ökad processtid bör kunna hanteras av re-
sursen utan att påverka antalet genomförda aktiviteter. 
 
Truckar, höglager 

I Case 1 låg utnyttjandegraden för truckarna vilka hanterar material i höglagret på 
55 %, i medel krävdes 1,1 truckar för att genomföra aktiviteterna i höglagret. I Case 2 
låg utnyttjandegraden på 60 % vilket medför ett snitt på 1,2 truckar. Dessa belast-
ningar medför att alla planerade arbetsuppgifter hinner genomföras utan förändring 
av arbetstid eller antal för denna resurs även i avseende på att raster, övriga möten 
samt haverier ej är med i simuleringen. Denna utnyttjandegrad medför även att truck-
förare finns tillgänglig för ytterligare aktiviteter den tid truckarna är stillastående. 

I Case 3 låg dock utnyttjandegraden på 79 % vilket medför ett snitt på 1,5 truckar. 
Denna belastning kan innebära problem då en av dessa två truckar inte hanterar ma-
terial från alla nivåer i höglagret. Hänsyn bör även tas till att rester, övriga möten 
samt haverier ej är med i simuleringen. Detta medför att en utnyttjandegrad på 79 % 
med stor sannolikhet innebär behov av två truckar vilka klarar alla nivåer i höglagret. 
Antalet truckar eller arbetstiderna kan även behöva utökas. Vid utökad av arbetstid 
för denna resurs krävs även utökad arbetstid för resurs i materialplocksområde då 
denna skall lyfta av material från pallar vilka hanterats i höglagret. 
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Personal materialplocksområde 

Utnyttjandegraden för personal i materialplocksområdet är starkt beroende på an-
talet plock i höglagret vilket medför att belastningen var minst i Case 1 där utnyttjan-
det låg på 64 %, i medel krävdes 1,3 personer. För Case 2 låg utnyttjandet på 67 % 
med ett medel på 1,4 personer. I Case 1 samt Case 2 skall denna personal sam-
manställa och leverera i snitt 18 eftermarknadsordrar från materialplocksområde till 
packning varje dag, detta på återstående arbetstid då det ej var inkluderat i simule-
ringen. Med avseende på att inga raster, övriga möten eller eventuella haverier på 
rullbanan är inkluderad i simuleringen bör personalstyrkan hinna dessa aktiviteter på 
återstående arbetstid utan att orsaka försenade leveranser till produktionen. 

För att kunna producera efterfrågat antal fordon i Case 3 krävdes utökat antal re-
surser från två till tre i detta område. Utnyttjandegraden låg då på 53 % vilket medför 
1,7 personer i medel. I Case 3 skall personalen utöver att sammanställa och leverera 
eftermarknadsordrar från materialplocksområde till packning även sammanställa ma-
terialkitt till slutmontage av bandvagn. Detta ska ske på återstående arbetstidtid då 
det ej var inkluderat i simuleringen. I Case 3 plockas material från höglagret till de 36 
materialkitt vilka ska levereras till slutmontage av bandvagn varje dag. Med en utnytt-
jandegrad på 53 % exklusive dessa aktiviteter bör antalet resurser utökas ytterligare 
för att säkerställa att sena leveranser av materialkitt till produktionen ej uppkommer. 

Dock bör hänsyn tas till att processtider för denna del av förrådet ej gick att mäta 
utan att dessa är uppskattade. Analysen baseras på en processtid på tre till fem mi-
nuter med ett medelvärde på fyra. Om processtiden visar sig vara längre för plock av 
material från pall finns anledning att se över antalet resurser vid materialplocksområ-
det.  
 
Personal, Grupp 1, produktion 

Utnyttjandegraden för personal vid paternosterverk och hissautomater tillägnade 
produktion låg på 95 % för Case 1 samt Case 3. I båda dessa case plockades allt 
material, placerat i denna grupp, tillhörande slutmontage av bandvagn som material-
kitt. Med stor sannolikhet kommer den höga utnyttjandegraden att medföra sena le-
veranser till produktionen då raster, övriga möten eller haverier på paternosterverk 
eller hissautomater ej är inkluderade i simuleringen. Simuleringen visar att i snitt cirka 
16 minuter per dag får ägnas åt aktivitet vilken inte innebär att material plockas ut 
eller läggs in i gruppen. Tre metoder för att säkerställa leverans till produktion; 

 Ökat antal resurser; extra resurs vilket medför att minst en resurs hela da-
gen finns tillgänglig för plock och inläggning av artiklar. Avbyte sker vid rast 
samt lunch och alla administrativa arbetsuppgifter sker parallellt med plock 
och inläggning. Denna lösning kräver minimala avbrott för att säkerställa 
leverans till produktion. 

 Ökad arbetstid; två eller tre skift. Förlängd arbetsdag för att minska belast-
ningen på resursen samt hinna plocka och leverera materialkitt till slutmon-
tage av bandvagn i tid. 

 Optimering av materialplacering; placera material tillhörande samma kitt på 
samma nivå/hyllplan i paternosterverk och hissautomater. Tiden för plock 
av materialkitt kan minimeras vilket frigör tid för andra aktiviteter i gruppen. 
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 Utökade förvaringsmöjligheter; Ytterligare paternosterverk eller hissauto-
mater för att fördela material tillhörande bandvagn och stridsvagn i separa-
ta grupper. Detta medför att plock för de olika fordonen kan ske parallellt.  

Ökad personalstyrka medför inte att fler plock kommer att kunna genomföras på 
grund av att det är paternosterverkens och hissautomaternas kapacitet som avgör 
det maximala antalet plock under en arbetsdag. Dock medför ökad personalstyrka att 
utplock och inlagring kan ske kontinuerligt under dagen om bisysslor som hantering 
av material innan inläggning och efter uttag samt administrativa uppgifter sköts av en 
annan resurs. Denna ytterligare resurs kan eventuellt frigöras från gruppen av pater-
nosterverk och hissautomater tillägnade eftermarknad då utnyttjandegraden där låg 
på endast 24 %. 

För Case 2 låg utnyttjandegraden på 73 %. Detta innebär att avbrott för lunch 
samt fika är möjligt men tiden för bisysslor som hantering av material som skall läg-
gas in i gruppen, material som har plockats ut samt administrativa arbetssysslor bör 
skötas av en ytterligare resurs. Eventuellt kan även här resurs från gruppen av pa-
ternosterverk och hissautomater tillägnade eftermarknad frigöras då utnyttjandegra-
den låg på 24 % för denna grupp.  

6.2.2 Förvaringstyper 

Antalet aktiviteter i kö för en förvaringstyp har mindre betydelse då planerat antal 
producerade fordon, plockade eftermarknadsordrar, överföringar samt inleveranser 
hinner genomföras under simuleringsperioden. För höglagret var medelvärdet för 
antalet aktiviteter i kö 18 för Case 1, 25 för Case 2 samt 29 för Case 3. Det maximala 
antalet aktiviteter var 220, 246 samt 255 för respektive case. Variationen mellan de 
olika casen är inte av betydelse av val materialhanteringsmetod. 

Mer kritiskt är det antal pallar vilka står i kö för inlagring i höglagret. Dessa kräver 
utrymme i anslutning till höglagret och medelvärdet för antalet pallar var fyra för Case 
1 samt sex för Case 2 och Case 3. Det maximala antalet pallar vilka kräver utrymme 
vid höglagret var 51, 50 samt 50 för respektive case. 

För gruppen av paternosterverk och hissautomater tillägnade eftermarknad var an-
talet aktiviteter i kö i medel 21, max antal var 546 för alla tre case. Under simulering-
en kunde ses att det maximala antalet uppnåddes ungefär tre gånger under simule-
ringsperioden på 50 veckor. Detta var de tillfällen då en kundorder vilken innehöll 
cirka 350 orderrader slumpades fram i simuleringen. Dessa orderrader kunde dock 
plockas utan att medföra några stopp eller bestående köbildningar för denna grupp. 

6.2.3 Producerade fordon 

I alla tre genomförda casen kunde efterfrågad produktion av 125 bandvagnar samt 
125 stridsvagnar uppnås, alla inom efterfrågad takttid.  
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6.2.4 Sammanfattning Case 1, Case 2 samt Case 3 

Tabell 6.2 samt Tabell 6.3 visar en sammanfattning över de förändringar som 
krävdes samt utnyttjandet för de olika resurserna i förrådet för de Case 1, Case 2 
samt Case 3. 

 

Tabell 6.2. Förändringar för respektive Case 1, Case 2 samt Case 3 för att uppnå planerad 
produktion. 

  Case 1 Case 2 Case 3 

Ändrad batchstorlek  Detaljmontage X 
 

X 

C-hall X 
 

X 

Flytt av material för produktion, bandvagn i c-hall X 
 

X 

Ändrad batchstorlek  Slutmontage bandvagn  
   

Slutmontage stridsvagn  
   

Resurser Arbetstid 
   

Antal 
  

X 

 

 

Tabell 6.3. Sammanfattning för av resultat för Case 1, Case 2 samt Case 3. 

  Case 1 Case 2 Case 3 

Truckar höglager Utnyttjandegrad 55 % 60 % 74 % 

Aktiva i medel 1,11 1,20 1,49 

Personal, Grupp 1, prod Utnyttjandegrad 95 % 73 % 95 % 

Personal, Grupp 2, eftm Utnyttjandegrad 24 % 24 % 24 % 

Personal materialplocksområde Utnyttjandegrad 64 % 68 % 53 %  
3 stycken 

Truck skrymmande Utnyttjandegrad 32 % 33 % 32 % 

 
Med anledning av simuleringsresultaten rekommenderas att så stor andel som 

möjligt av materialet för slutmontage av bandvagn batchas från förrådet vid två da-
gars produktionstakt för bandvagn samt stridsvagn. Detta representerar Case 2 vilket 
inte kräver några förändrade batchstorlekar eller utökat antal resurser eller utökade 
arbetstider. 
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6.3 Case 4, Case 5 samt Case 6 

Nedan diskuteras och jämförs resultat från Case 4, Case 5 samt Case 6 för att re-
kommendera materialförsörjningsmetod vid produktion av bandvagn med en dags 
produktionstakt. De resultat som diskuteras är efter eventuellt genomförda föränd-
ringar för att uppnå planerad produktion för respektive case, se Tabell 6.4. 

Tabell 6.4. Förändringar genomförda för att uppnå planerad produktion för Case 4, Case 5 
samt Case 6. 

 Genomförda förändringar 

Case 4  Ökad batchstorlek vid leverns till detaljmontage från fem till tio. 

 Flytt av material tillhörande tillverkning av skrov för bandvagn  

 Ökad arbetstid för personal vid paternosterverk och hissautomater tillhörande pro-
duktion från dagtid till 3 skift, 90 h/vecka. 

Case 5 - 

Case 6  Ökad batchstorlek vid leverns till detaljmontage från fem till tio. 

 Flytt av material tillhörande tillverkning av skrov för bandvagn 

 Ökat arbetstid för personal vid paternosterverk och hissautomater tillhörande pro-
duktion från dagtid till 3 skift, 90h/vecka 

 Ökad bemanning materialplocksområde från två till tre 

 Alla jämförelser är genomförda med 1,67 % signifikansnivå vilken är beräknad 
med hjälp av Bonfferonis justeringsformel vid jämförelse av tre scenarion vid totalt 5 
% signifikansnivå, se Bilaga 14. 

6.3.1 Resurser 

Personal, Grupp 2, eftermarknad 
Vid jämförelse av de tre casen med avseende på resursutnyttjande ses att perso-

nal vid paternosterverk och hissautomater tillägnade eftermarknad ej påverkas av de 
olika materialförsörjningsmetoderna. Personalen vid denna grupp arbetar 24 % av 
arbetstiden med att plocka ut och lägg in material. Den låga utnyttjandegraden med-
för att denna resurs finns tillgänglig för ytterligare arbetsuppgifter, likt analys av 
Case1, Case 2 samt Case 3.  
 
Truck, skrymmande 

Trucken vilken plockar ut skrymmande material påverkas inte nämnvärt för de oli-
ka casen. Denna truck utnyttjas 12,6-13,2 % av arbetstiden för plock av skrymmande 
material. Variationen beror även här på förändrad batchstorlek för levernas till de-
taljmontage. 

Även i detta fall skall denna truck leverera färdigställda kundordrar från material-
plocksområde till packning, dock finns trucken tillgänglig cirka 87 % av arbetstiden för 
denna sysselsättning och dessa bör hinna genomföras på denna återstående. 

Processtiden för denna resurs är dock uppskattad, vilket även nämndes i analys 
av Case 1, Case 2 samt Case 3. I detta fall finns det större marginaler för felbedöm-
ning av processtiden då utnyttjandegraden endast ligger på 12,6-13,2 %. 
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Truckar höglager 
Vid analys av truckar för hantering av pallar i höglager ses att det för alla tre case 

krävs två truckar aktiva samtidigt för att hinna med alla aktiviteter i höglagret och för 
att hinna leverera till produktion i tid. 

För Case 4 utnyttjas ordinarie höglagertruck 56 % och reservtrucken 45 % av ar-
betstiden. Dessa utnyttjandegrader medför att utökade arbetstider samt antal truckar 
ej krävs trots att raster och övriga möten är inkuderade i simuleringen. Resurser för 
dessa två truckar bör även kunna utnyttjas för andra arbetsuppgifter i förrådet.  

För Case 5 låg utnyttjandegraden något högre, 62 % för ordinarie truck samt 52 % 
för reservtruck. Ökningen beror på mindre batchstorlekar för leverans till detaljmon-
tage men bör inte medför att ökad arbetstid eller antal för denna resurs krävs för att 
hinna med alla aktiviteter i höglagret. 

I Case 6 låg dock utnyttjandegraden på 90 % för ordinarie truck samt 88 % för re-
servtruck. Detta innebär att extra truck eller utökade arbetstider krävs för att hinna 
genomföra alla aktiviteter med avseende på att raster, övriga möten samt haverier ej 
är inkluderade i simuleringen. Dock kräver utökade arbetstider för denna resurs även 
utökade arbetstider för resurs vid materialplocksområdet. 
 
Personal materialplocksområde 

För Case 4 låg utnyttjandegraden för de två resurserna vid materialplocksområdet 
på 50 %. På återstående tid ska sammanställning av kundordrar samt leveranser av 
dessa från materialplocksområde till packning kunna genomföras utan köbildning vid 
materialplocksområdet, då detta ej är inkluderat i simuleringen. Antalet kundordrar 
per dag är i snitt 18 stycken. 

Vid Case 5 arbetade två resurser 56 % av arbetstiden och hann med alla aktivite-
ter utan förseningar vid leverns till produktion. Leveransen av kundordrar till packning 
samt raster och övriga möten bör även här hinnas med på återstående tid utan sena 
leveranser till produktion. 

I Case 6 krävdes ökad personalstyrka till tre personer i materialplocksområdet och 
utnyttjandet låg då på 54 %. Hänsyn bör dock tas till att utöver sammanställning och 
leveranser av kundordrar till packning samt raster och övriga möten skall dessa re-
surser sammanställa materialkitt för leverans till slutmontage av bandvagn fyra 
gånger per dag. Totalt handlar det om 72 materialkitt för leverans till slutmontage av 
bandvagn. Det finns anledning att se över personalstyrkan då extra resurser kan krä-
vas för dessa arbetsuppgifter. För att minska belastningen kan batchstorleken för 
leverans till slutmontage av bandvagn utökas men då endast 42 artiklar batchplockas 
från höglagret för Case6 påverkar detta inte nämnvärt. 
 
Personal, Grupp 1, produktion 

För att resurs vid gruppen av paternosterverk och hissautomater tillägnade pro-
duktion skall hinna genomföra alla aktiviteter för denna grupp krävs utökad arbetstid 
för Case 4 samt Case 6. Vid treskift, 90 h/vecka, utnyttjas resursen 69 % av arbetsti-
den för dessa case vilket är en rimlig belastning med avseende på att raster och öv-
riga möten ej är inkluderade i simuleringen. Tre skift för denna resurs medför att två 
överlämningar mellan skiften samt tre avbrott för mat samt raster skall genomföras 
på den återstående tiden, 31 % av arbetsdagen. 



56 
 

Under dagtid finns resurs för paternosterverk och hissautomater tillägnade efter-
marknad till förfogande vid hög belastning då denna endast utnyttjas 24 % av arbets-
tiden. Vid Case 4 finns även truckförare för truckar för hantering av pallar i höglager 
tillgängliga då utnyttjandegraden på dessa var 56 % samt 43 %. 

För Case 5 krävdes ingen utökad arbetstid då resursen utnyttjas 82 % av arbetsti-
den. Även här finns tid för raster och övriga möten samt hantering av material innan 
inläggning samt efter uttag. Dock finns resurs för paternosterverk och hissautomater 
tillägnade eftermarknad även till förfogande i detta fall. Utöver detta bör även truckfö-
rare för höglagertruck finnas tillgänglig då dessa utnyttjas 62 % samt 53 % av arbets-
tiden. 

6.3.2 Förvaringstyper 

Vid analys av Case 4, Case 5 samt Case 6 konstateras att antalet aktiviteter i kö 
för en förvaringstyp är av mindre betydelse då antalet producerade fordon kan upp-
nås. Dock kunde ses att antalet aktiviteter i kö för höglagret var betydligt högre vid 
Case 6 jämfört med Case 4 och Case 5. För Case 6 låg antalet aktiviteter i kö i me-
del på 46 i jämförelse med Case 4 och Case 5 på sju respektive nio. Även antalet 
pallar i kö för inlagring samt tiden innan pall lastades in i höglagret var betydligt läng-
re. Vid Case 4 och Case 5 var väntetiden cirka en timme men i Case 5 låg väntetiden 
på cirka fem timmar. Det maximala antalet pallar för Case 5 var 57 stycken vilka alla 
kräver utrymme i anslutning till höglagret innan inlagring. Maximala antalet för Case 4 
samt Case 5 var två pallar. 

För gruppen av paternosterverk och hissautomater tillägnade eftermarknad var an-
talet aktiviteter i kö i medel 23, max antal var 583 för alla tre case. Likt analys av 
Case 1, Case 2 samt Case 3 kunde ses att det maximala antalet uppnåddes ungefär 
tre gånger under simuleringsperioden på 50 veckor. Detta var de tillfällen då en 
kundorder vilken innehöll cirka 350 orderrader slumpades fram i simuleringen. Dessa 
orderrader kunde dock plockas utan att medföra några stopp eller bestående köbild-
ningar för denna grupp. 

6.3.3 Producerade fordon 

Antalet producerade fordon var i alla tre casen 250 stycken bandvagnar. I Case 4 
och Case 5 producerades alla bandvagnar inom utsatt takttid efter eventuella föränd-
ringar av arbetstid eller antal resurser vid förrådet. 

För Case 6 förekom dock sena leveranser för 3 % av bandvagnarna under simule-
ringstiden, förseningen låg på cirka 1,5- 2 timmar och berodde på sena leveranser av 
materialkitt till slutmontage av bandvagn. Dessa förseningar beror på tidvis hög be-
lastning på materialplocksområdet när materialkitt till slutmontage av bandvagn även 
innehåller material från höglager. Detta kan gå att lösa genom att prioritera plock av 
material till materialkitt för att hinna leverera dessa i tid. Risken finns dock att andra 
aktiviteter i höglagret som plock till övrig produktion, överföringar, inleveranser eller 
plock till kundordrar blir bortprioriterade och bildar köer vilka inte hinner plockas un-
der arbetsdagen. Belastningen på höglagertruckar för Case 6 låg på 90 % samt 89 % 
vilket tyder på att aktiviteter för höglagret behöver vänta ca fem timmar innan de be-
arbetas. Utökad arbetstid för truckar vid höglager samt materialplocksområde bör 
dock medföra att materialkitten i Case 6 skulle levereras i tid till slutmontage av 
bandvagn. 
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6.3.4 Sammanfattning Case 4, Case 5 samt Case 6 

Tabell 6.5 samt Tabell 6.6 visar en sammanfattning över de förändringar som 
krävdes samt utnyttjandet för de olika resurserna i förrådet för de Case 4, Case 5 
samt Case 6. 

Tabell 6.5. Förändringar för Case 4, Case 5 samt Case 6 för att uppnå planerad produktion. 

  Case 4 Case 5 Case 6  

Ändra batchstorlek  Detaljmontage X 
 

X 

Flytta material för produktion c-hall bandvagn X 
 

X 

Ändrad batchstorlek  Slutmontage bandvagn  
   

Resurser Arbetstid X 
 

X 

Antal 
  

X 

 

 

Tabell 6.6. Sammanfattning för av resultat för Case 4, Case 5 samt Case 6. 

  Case 4 Case 5 Case 6 

Truckar höglager  Utnyttjande grad, 
ordinarie truck  

57 % 63 % 90 % 

Utnyttjandegrad, 
reservtruck 

45 % 52 % 88 % 

Personal, Grupp 1, prod  Utnyttjandegrad 69 % 
Tre skift 

82 % 
69 % 

Tre skift 

Personal, Grupp 2, eftm  Utnyttjandegrad 
24 % 24 % 24 % 

Personal materialplocks-
område  

Utnyttjandegrad 
50 % 56 % 

54 % 
3 stycken 

Truck skrymmande  Utnyttjandegrad 12,6 % 13,2 % 12,6 % 

 
Med anledning av simuleringsresultaten rekommenderas att så stor andel som 

möjligt av materialet för slutmontage av bandvagn batchas från förrådet vid en dags 
produktionstakt för bandvagn. Detta representerar Case 5 vilket inte kräver några 
förändrade batchstorlekar eller utökat antal resurser eller utökade arbetstider. 
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6.4 Sammanfattning och rekommendation 

Utifrån simuleringsresultat från de sex casen kan följande slutsatser dras; 

 Paternosterverk och hissautomater är en begränsande faktor vid samman-
ställning av materialkitt för leverans till slutmontage av bandvagn. Belast-
ningen för denna grupp behöver minskas för att materialkitten skall hinna 
levereras i tid vid en samt två dags produktionstakt.  

 Materialplocksområdet är en begränsande faktor vid sammanställning av 
materialkitt innehållande material från paternosterverk och hissautomater 
samt från höglager. Antalet resurser behöver utökas för att hinna plocka 
material från pall, sammanställa kundordrar men även för att sammanställa 
36 samt 72 materialkitt vid två respektive en dags produktionstakt. 

 Antalet truckar eller arbetstider för truckar vid höglager behöver utökas vid 
sammanställning av materialkitt innehållande material från höglager vid en 
samt två dagars produktionstakt. 

 Resurser vid paternosterverk och hissautomater tillägnade eftermarknad 
finns tillgängliga för andra arbetsuppgifter då utnyttjandegraden låg på 24 % 
i samtliga case. 

 Utökad andel material vilket batchas från förråd till slutmontage av band-
vagn sänker belastningen på förrådet vilket medför att inga ytterligare re-
surser samt utökade arbetstider eller utökade batchstorlekar vid leverans till 
övrig produktion krävs. 

Utifrån simuleringsresultaten presenteras nedan två alternativ på hantering av ma-
terial i förråd samt metoder att förse slutmontage av bandvagn med material. 

6.4.1 Alternativ 1 

Med anledning av att simuleringsresultaten visar att Case 2 samt Case 5 inte krä-
ver några förändrade batchstorlekar för leverans till produktionen eller förändringar 
gällande resurser, baseras Alternativ 1 på att så stor andel som möjligt av materialet 
batchas från förrådet. 

En begränsande faktor vilken är avgörande för hur stor andel av materialet som 
kan batchas till slutmontage av bandvagn är utrymme. För att undvika platsbrist vid 
montagelinan kan material batchas ut från centralförråd till decentraliserat förråd där 
materialkitt sammanställs innan leverans till linan, se Figur 6.1. 

 

Figur 6.1. Processbeskrivning, alternativ materialförsörjningsmetod. 

•Centralförråd

Batch

•Decentraliserat 
förråd

Kitt
•Slutmontage 
bandvagn

Slutmontage 
bandvagn
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För slutmontage av bandvagn krävs cirka 780 unika artiklar vilka förvaras i förråd. 
Av dessa kan inte alla inkluderas i materialkitt med anledning av storlek, vikt samt 
antal. Detta resulterar i att det decentraliserade förrådet eventuellt kommer att inne-
hålla 500-600 artiklar. Det decentraliserade förrådet kräver utrymme men i jämförelse 
med att batcha materialet separat till alla montagestationer minskar antalet liggplat-
ser och kravet på golvyta, totalt krävs 922 liggplatser i anslutning till montagelinan 
om materialet batchas till varje montagestation. 

Denna metod innebär även att material från höglagret kan inkluderas i materialkit-
ten utan utökat antal resurser i materialplocksområde eller utökat antal truckar vid 
höglager. Decentraliserat förråd innebär att dessa artiklar batchas från höglagret vil-
ket medför att belastningen både på truckar vid höglagret samt resurser i material-
plocksområdet minskas. 

Genom att använda decentraliserat förråd för leverans av materialkitt till slutmon-
tage av bandvagn kan även batchstolek för övrig produktion hållas på låg nivå vilket 
medför att utrymmeskravet kan minskas. Dock bör hänsyn tas till att extra resurser 
krävs vid sammanställning av materialkitten vid det decentraliserade förrådet. 

Alternativ 1 resulterar i följande fördelning av resurser i förrådet samt batchstorle-
kar för leverans till produktion, Tabell 6.7 samt Tabell 6.8. 

Tabell 6.7. Resurser som krävs vid Alternativ 1. 

 Två dagars produktionstakt En dags produktionstakt 

Truckar höglager 2 2 
Pers grupp 1 1 1 
Pers grupp 2 1 1 
Truck skrymmande 1 1 
Materialplocksområde 2 3-4 
Decentraliserat förråd 1 1 

 

Tabell 6.8. Batchstorlekar vid Alternativ 1. 

 Två dagars produktionstakt En dags produktionstakt 

Detaljmontage bandvagn 5 5 
Detaljmontage stridsvagn 5 5 
C-hall, stridsvagn 4 4 
C-hall, bandvagn 4 4 

 

6.4.2 Alternativ 2 

Alternativ 2 baseras på case innehållande sammanställning av materialkitt i cen-
tralförråd innan leverans till slutmontage av bandvagn. Detta medför att paternoster-
verk och hissautomater tillägnade produktion är en begränsande faktor vid en samt 
två dagars produktionstakt för bandvagn. Belastningen på denna grupp kan minskas 
genom att leverera större batchstorlekar till detaljmontage samt för produktion av 
skrov i c-hall. Utöver detta kan material tillhörande produktion av skrov för bandvagn 
flyttas till förvaring vilken inte påverkar belastningen på förrådet. Flytt av material 
medför dock att utrymme samt resurs, vilken hanterar inläggningar samt utplock, 
krävs för denna förvaring.  

Utöver detta ses behov av utökat antal resurser vilka sköter hantering av material 
innan inläggning samt efter utplock vid paternosterverk och hissautomater i central-
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förråd vid två dagars produktionstakt. Detta medför att inläggning samt utplock kan 
ske kontinuerligt under arbetstiden. Detta krävs då utnyttjandegraden ligger på 95 % 
efter ovan nämnda förändringar enligt simuleringsresultaten. 

Ytterligare åtgärder som bör övervägas vid paternosterverk och hissautomater till-
ägnade produktion för att sänka belastningen är en eller flera av följande; 

 utökade arbetstider, 

 omplacering av material, minimera tiden för plock av varje materialkitt, 

 separera material tillhörande bandvagn och stridsvagn för att möjliggöra pa-
rallella plock. 

För att möjliggöra plock av materialkitt vilka innehåller material från höglager krävs 
två truckar vilka klarar alla nivåer i höglagret. Vid en dags produktionstakt krävs även 
utökat antal truckar då utnyttjandet låg på 90 samt 88 % för de två truckarna i tänkt 
upplägg. Alternativet till att utöka antalet truckar vid en dags produktionstakt är att 
utöka arbetstiderna för de två befintliga truckarna, detta medför dock att utökad ar-
betstid även krävs för personal i materialplocksområdet. 

Materialkitt med material från höglager kräver även utökat antal resurser i materi-
alplockområdet. Varje dag skall denna personal förutom att plocka material från pall 
även sammanställa och leverera eftermarknadsordrar samt sammanställa 36 eller 72 
materialkitt beroende på om det är en eller två dagars produktionstakt. 

Alternativ 2 resulterar i följande fördelning av resurser i förrådet samt batchstorle-
kar för leverans till produktion Tabell 6.9 samt Tabell 6.10. 

Tabell 6.9. Resurser som krävs vid Alternativ 2. 

 Två dagars produktionstakt En dags produktionstakt 

Truckar höglager 2 2-3 
Pers grupp 1 2-3 3-6 
Pers grupp 2 1 1 
Truck skrymmande 1 1 
Materialplocksområde 2 3-6 
Separat förvaring 1 1 

 

Tabell 6.10. Batchstorlekar vid Alternativ 2. 

 Två dagars produktionstakt En dags produktionstakt 

Detaljmontage bandvagn 10 10 
Detaljmontage stridsvagn 10 10 
C-hall, stridsvagn 10 10 
C-hall, bandvagn Separat förvaring Separat förvaring 



61 
 

7 Diskussion 
Detta avsnitt diskuteras möjliga felkällor samt förslag på framtida arbete relaterat 

till projektet. 
Nämnas bör även att diskussion gällande valda materialförsörjningsmetoder base-

ras till stor del på teori baserat på studier vid bilindustrin. Takttider för bilindustrin är 
betydligt kortare än för produktionen vid Hägglunds vilket medför att paralleller even-
tuellt inte kan dras för alla diskuterade metoder. Fördelarna med materialkitt behöver 
inte vara desamma eller lika stora vid längre montage tid. 

7.1 Felkällor 

Med anledning av att materialet inte var flyttat till det nya förrådet i samband med 
simuleringen användes en klassning av materialet för att avgöra vilka delar av förrå-
det som skulle belastas vid olika aktiviteter. Vid inlagring av artiklarna i nytt förråd i 
samband med flytten sågs att delar av artiklarna behövdes klassas om vilket leder till 
att de inte förvaras i den förvaringstyp vilken är använd i simuleringen. Detta innebär 
att belastningen på de olika förvaringstyperna kan skilja sig från simuleringsresultatet 
då produktion startas. De artiklar som inte fanns fysiskt då klassningen genomfördes 
har klassats enligt fördelningen mellan de olika förvaringstyperna för de klassade 
artiklarna. Även här kan artiklar blivit felklassade vilket snedvrider belastningen på de 
olika delarna i förrådet. 

Processtider för de olika aktiviteterna i förrådet baseras på tider för inläggning av 
material i samband med flytt. Dessa tider bör komma att kortas då personal blir vana 
vid nytt arbetssätt samt datasystem. Detta medför att belastningen på förrådet bör 
minska efter en inkörningsperiod. 

Med anledning av att Hägglunds i samband med VPS projektet lagt tillverkning av 
artiklar, vilka de tidigare gjort själva, till underleverantör minskar antalet inleveranser. 
Det är svårt att bedöma hur antalet inleveranser påverkas av färre egentillverkade 
artiklar. I simuleringen är antalet inleveranser baserade historik från 2007-2009 utan 
förändring vilket medför att antalet inleveranser i ett kommande tillstånd kan vara fär-
re än i simuleringen. Dock tyder prognos för antalet eftermarknadsordrar att dessa 
ökar med 50 % från 2010, vilket medför att antalet inleveranser i anledning av detta 
ökar. 

7.2 Framtida arbete 

Resultaten från detta projekt ger en fingervisning för de problem som kan uppstå 
vid olika materialförsörjningsmetoder till slutmontage av bandvagn med olika pro-
duktmix och produktionstakt. Följande är förslag på framtida arbete som kan genom-
föras gällande resurser belastning vid förråd samt val av materialförsörjningsmetod; 

 Genomföra detaljerad analys med aktuell data om placering av artiklar i för-
rådet för att få en mer rättvis bedömning av belastningen av de olika förva-
ringstyperna. 

 Omfattande analys av processtider för hantering av material i de olika förva-
ringstyperna då förråd fungerar enligt tänkta materialhanteringsmetoder och 
utan störningar från nyimplementerade datasystem. 
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 Analys av materialhantering vid paternosterverk och hissautomater tillägna-
de produktion. Detta för att fastställa de faktorer som begränsar antalet 
plock samt se möjligheterna för att minska belastningen för att underlätta 
plock av materialkitt med leverans från centralförråd. 

 Se över möjligheten för större batchstorlekar för leverans till detaljmontage 
och produktion i c-hall gällande bandvagn och stridsvagn. Finns utrymme 
för leverans av större batchstorlekar för att minska belastning i förrådet? 

 Se över metoder för sammanställning av materialkitt innehållande material 
från flera förvaringstyper. Finns utrymme i materialplocksområde tillgängligt, 
32 samt 72 materialkitt skall sammanställas per dag vid två respektive en 
dags produktionstakt? 

 Se över utrymme vid slutmontage av stridsvagn för att avgöra möjligheten 
av att leverarea allt material som batch. Se över hur belastningen på förrå-
det påverkas om materialkitt skall sammanställas även till detta. 
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8 Slutsats 
Bakgrunden till att detta projekt bildats och flytt av förråd är Vehicles Production 

System, VPS. Huvudsyftet med projektet är att skapa ett störningsfritt flöde med hjälp 
av samlad verksamhet. Detta innebär minskade ytor, ökad produktion med mindre 
resurser, ökad flexibilitet vid varierad orderingång samt minskade ledtider och ökad 
lönsamhet. 

Att uppnå detta ställer stora krav på materialförsörjning till produktionen. Material 
måste levereras i rätt tid och i rätt kvantitet från förråd för att minska kravet på ut-
rymme samt för att möjliggöra en flexibel produktion. Ett steg för att uppnå detta är 
möjligheten att leverera små batcher eller material i form av materialkitt till produktio-
nen. Detta medför att kravet på yta minskas då endast det material vilket krävs vid 
det aktuella tillfället exponeras och flexibiliteten för variationer ökar. 

Uppsatta mål för examensarbetet har uppnåtts vilket resulterat i analys av tänkt 
upplägg vilket ledde till presentation av förändringar som krävs för att detta skall fun-
gera. Även rekommendationer gällande materialförsörjning till slutmontage av band-
vagn har presenterats. 

Analys av tänkt upplägg, med leverans av 86 % av artiklarna till slutmontage av 
bandvagn som materialkitt, visar att planerad produktion inte uppnås. Paternoster-
verk och hissautomater är en begränsande faktor då material inte hinner plockas och 
levereras till slutmontage i tid. De åtgärder som föreslås är ökade arbetstider samt 
antal resurser för denna grupp, utökade batchstorlekar vid leverans till produktion där 
detta är möjligt, omplacering av material inom gruppen samt separation av material 
tillhörande bandvagn och stridsvagn för att möjligöra parallella plock. 

Alternativ lösning för att möjliggöra leverans av materialkitt till slutmontage av 
bandvagn, utan att förändra upplägg för resurser i förråd, är att batcha material från 
centralförråd till decentraliserat förråd där materialkitt sammanställs innan leverans 
till slutmontage. Arbetstiderna för planerade resurser behöver inte utökas och det 
totala antalet resurser som krävs är färre än vid leverans av materialkitt från central-
förråd. Då batchstorlekar för övrig produktion i detta fall kan hållas på en lägre nivå 
minskar även det totala behovet av yta i produktionen. 

Val av materialförsörjningsmetod bör baseras på var i produktionen yta för lagring 
av material finns tillgänglig. Båda alternativen innebär dock att tänkt upplägg bör ses 
över för att möjliggöra materialleverans på tillfredställande sätt till alla delar av pro-
duktionen. 
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BILAGA 1           (1/5) 
Simuleringslängd 135000 minuter 
Warm-up period 13500 minuter 
Antal replikat 4 stycken 

 
Förenklingar 

 Överföringar medför alltid fysisk flytt av material. 

 Inga haverier på truckar eller rullbanor. 

 FIFO för alla aktiviteter som står i kö för att behandlas i höglager, 
paternosterverk och hissautomater samt område för skrymmande material. 

 Inga raster under dagen, resultat samlas in från 07:00-16:00. 
 
Allmänt 

Simuleringen bygger på att artiklar ska hanteras, plocks ut eller läggas in, i 
förrådets olika förvaringstyper. Inläggning av artiklar sker vid inleverans från ankomst 
eller vid överföringar mellan olika förrådsadresser. Uttag sker för produktion av 
bandvagn eller stridsvagn, för kundorder eller för överföring av artikel mellan olika 
förrådsadresser. Nedan beskrivs uppbyggnaden av de olika aktiviteterna i förrådet; 
 
Inleveranser 

Inleveranser till förrådet sker med ett tidsintervall med exponentiell fördelning. Det 
är en Work Entry Point för vardera förvaringstyp i förrådet.  

 Artiklar som ska läggas in i höglagret ställs i kö med övriga aktiviteter 
planerade för höglagret och behandlas i ordning FIFO. Truck lyfter in material 
och registrerar liggplats innan aktiviteten är klar. Antalet pallar i kö för inlägg i 
höglagret mäts. 

 Artiklar som ska läggas in i någon av de två grupperna av paternsosterverk 
och hissautomater buffras till klockan ett varje dag då artiklarna släpps för 
inläggning. Inläggningen fortsätter tills det totala antalet inkommande artiklar 
för respektive grupp är avslutade. 

 Artiklar som ska läggas in i område för skrymmande material ställs i kö för 
planerade aktiviteter för detta område och lyfts in i pallställ. Truckarna i 
simuleringen belastas ej av detta moment då det genomförs av truck vilken 
levererar material från ankomsten. 

Antalet genomförda inleveranser samt den tid varje artikel befinner sig i systemet 
från ankomst till inregistrering mäts. 
 
Överföringar 

Överföringar medför uttag eller inläggning av artiklar i de olika förvaringstyperna. 
Överföringarna är inte specificerade från en förrådsadress till ett annat utan baseras 
på det antal uttag eller inlägg som skett i respektive förvaringstyp enlig historik. 

Det är en Work Entry Point för inläggning samt en för uttag för respektive 
förvaringstyp och leveransintervallen baseras på en exponentiell fördelning. 

 Artiklar som ska läggas in eller tas ut ur höglager läggs i gemensam kö för 
övriga aktiviteter för höglagret och hanteras enligt FIFO. Truckar för höglager 
belastas av inläggning och uttag av artiklar. 

 Artiklar som ska läggas in eller tas ut ur någon av de två grupperna av 
paternosterverk och hissautomater ställs i gemensam kö för respektive grupp  



 

(2/5) 
och hanteras enlig FIFO. Personal vid respektive grupp belastas av inläggning 
och plock av artiklar. 

 Artiklar som ska läggas in eller plockas ut ur område för skrymmande material 
ställs i kö för övriga aktiviteter för detta område och truck för materialhantering 
i materialplocksområde belastas för inläggning och uttag av överföringar. 

Totala antalet genomförda överföringar mäts. 
 
Detaljmontage 

Detaljmontage är uppdelat för bandvagn samt stridsvagn vilket representeras med 
varsin Work Entry Point. Med ett tidsintervall på två och en halv dag sker beordring 
att material ska plockas till respektive fordon. Materialet batchas för att klara 
produktion för fem takter och en fjärdedel av materialet för respektive fordon plockas 
vid varje tillfälle. 

Vilka delar av förrådet som ska belastas bestäms av behovet av material för 
respektive detaljmontage. Simuleringen batchar ut antalet artiklar som skall plockas 
från respektive förvaringstyp för den aktuella dagen. Data om vilken del av förrådet 
som skall belastas samt antalet olika artiklar som skall plockas hämtas från Excel. 
 
C-hall 

Allt material som skall plockas till c-hall för produktion av skrov förvaras i 
paternosterverk och hissautomater tillägnat produktion i förrådet. Material plockas 
varannan dag för att täcka behovet av tillverkning i fyra takter. Det totala behovet av 
material är fördelat i fyra delar vilket medför att en fjärdedel av materialet plockas 
varje gång. Antalet olika artiklar som skall plockas vid varje tillfälle hämtas från Excel. 
Bandvagn samt stridsvagn har varsin Entry Point vilken anger tidsintervall för 
beordran av plock för respektive fordon. 
 
Slutmontage bandvagn 

Material vilket förvaras i paternosterverk och hissautomater tillägnat produktion 
plockas i kitt två gånger per dag. Kitten är specificerade till en unik montagestation 
samt montör. Antalet artiklar per kitt hämtas från Excel och antalet varieras utifrån 
vilken dag i takten samt vilken del av dagen materialet ska levereras. Beordran av 
plock sker två gånger per dag och tidpunkt för plock hämtas från Excel. 

För material vilket förvaras i höglagret plockas fem stycken av varje artikel per 
plock för att täcka fem takters montering utmed slutmontagelinan. Antalet artiklar för 
respektive montagestation som skall batchas till slutmontagelinan hämtas från Excel. 
Vid låg nivå på material, vilket representeras av material till två takter i buffert för 
respektive montagestation, ges signal att beordra plock på ytterligare en batch om 
fem artiklar för den monteringsstation vilken har brist på material. 

Skrymmande material plockas styckevis och levereras till montagestationerna en 
gång varannan dag för att täcka behovet för en takt. Intervallet för leverans av 
skrymmande material hämtas från Excel. 
 
Slutmontage stridsvagn 

Behovet av material placerat i paternosterverk och hissautomater tillägnat 
produktion och höglager batchas ut till slutmontage av stridsvagn. Batcherna täcker 
produktion i fem takter. Vid låg nivå om material, vilket täcker två takters produktion, 
skickas en signal för att beordra plock på ytterligare en batch om fem artiklar. Antalet 
olika artiklar som skall plockas till respektive montagestation hämtas från Excel. 
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Skrymmande material levereras till respektive slutmontagestation en gång per takt 

vilket motsvarar varannan dag. Intervall för leverans av skrymmande material hämtas 
från Excel. 
 
Eftermarknad 

Kundordrar genereras med ett bestämt tidsintervall baserat på en exponentiell 
fördelning. Leveransintervall hämtas från Excel. Ett slumptal mellan ett och 2697  
genereras vilket representerar en fiktiv eftermarknadsorder vilken skall plockas. 
Antalet artiklar som skall plockas från gruppen av paternosterverk och hissautomater 
tillhörande eftermarknad, höglagret samt skrymmande hämtas från Excel, baserat på 
den slumpade ordern. 
 
Materialplocksområde 

Vid materialplocksområdet har en grupp bildas vilken består av en Work Center 
vilken representerar plock av artiklar från pall vilken inkommer från höglagret samt ett 
antal dummy Work centers samt köer. Det Work Center vilket representerar plock av 
artiklar från pall är replikerad för att representera att två resurser kan arbeta samtidigt 
med avlastning av material från pall.  

Efter att materialet plockats av pallen ska 70 % av pallarna åter till höglagret samt 
att övriga 30 % skall lastas av rullbana då de tömts på material. Detta sköts av ett 
dummy Work Center med processtid noll vilken hämtar data gällande denna 
procentsats från Excel.  

Vid rullbanans början och slut finns varsin Work Center vilken har en triangulär 
processtid (0,2, 1, 1,2) för att representera tiden det tar att lasta av en pall på 
rullbanan samt lasta en pall som åter skall sättas in höglagret sedan erforderligt antal 
artiklar plockats. 
 
Höglager 

Höglagret består av ett Work Center vilket är replikerat för att representera att två 
truckar samtidigt kan befinna sig i höglagret och plocka material. Processtiden för 
plock i höglager är Pearson V(14,4 , 33,6). 
 
Skrymmande 

Område för skrymmande material representeras av ett Work Center. Processtiden 
är en triangulär fördelning, T(3, 4 ,5) 
 
Resurser 

Alla resurser finns tillgänglig 07:00-16:00. Inga övriga raster eller haverier/bortfall 
är implementerade i simuleringen. 

 Det finns två resurser i form av truckar vilka hanterar inläggning och uttag 
ur höglagret. 

 Ytterligare en truck finns tillgänglig för hantering av skrymmande material, 
exklusive inkommande skrymmande material från ankomst. 

 I materialplocksområdet finns två personer vilka fungerar som chaufförer för 
truckar vilka hanterar skrymmande material samt ansvarar för att plocka 
erforderligt antal artiklar från pallar vilka inkommer från höglagret. 

 För plock ur paternosterverk och hissaautomater finns en person för 
respektive grupp, eftermarknad och produktion. 
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Labels 

Ett flertal labels används för att styra material till rätt stationer, bestämma 
batchstorlekar samt att lagra resultat. Nedan ses de labels som används samt till 
vilket ändamål; 

lb_batchstorlek Bestämmer antalet olika artiklar som ska plockas ur förrådet 
beroende på om det är en överföring, eftermarknadsorder eller tillverkningsorder. 

lb_station Används för att dirigera material som plockats i förrådet till rätt 
montagestation för bandvagn. 

lb_dag Håller reda på om materialkittet som plockas är för första eller andra 
dagen i takten. 

lb_fm_em Håller reda på om materialkittet som plockas är för eftermiddags eller 
förmiddagsleverans. 

lb_eftm_order_nr Ett slumpat värde vilket talar om vilken fiktiv 
eftermarknadsorder som skall plockas. 

lb_pallar_åter_höglager Separerar de pallar som skall åter till höglagret sedan 
material plockas från dem i materialplocksområdet. 

lb_förvaringstyp Används för att dirigera material till rätt buffert innan förbrukning 
vid slutmontagelinan för bandvagn och stridsvagn. 

lb_processtid Används för att bestämma processtider för plock av material från 
pall i materialplocksområde, separerar batch och styck plock. 

lb_cv90_station Används för att dirigera material som plockats i förrådet till rätt 
slutmontagestation för stridsvagn. 

lb_bv_tid Lagrar den tid varje enskild bandvagn har varit i systemet från första till 
sista montagestation. 

lb_cv90_tid Lagrar den tid varje enskild stridsvagn har varit i systemet från första 
till sista montagestation. 

i Räknare vilken används för att spara taktider för bandvagn i ett dokument. 
k Räknare vilken används för att spara taktider för bandvagn i ett dokument. 

 
Visual logic 

Visual logic, VL, används till många olika ändamål i simuleringen. Applikationen 
VL är Simul8s logiska programmeringsspråk vilket bland annat kan användas till 
dirigering av artiklar samt bestämning av batchstorlekar. Nedan listas de tillfällen då 
VL används i simuleringen; 

 Hämta data som processtid, batchstorlek, leveransintervall med mera från Excel. 

 Samla in resultat från varje dag och lagra denna i spreadsheets för att bestämma 
antalet replikat samt warm up. 

 Slumpa fram ett tal vilket representerar vilken fiktiv eftermarknadsorder som skall 
plockas. 

 VL används innan höglager, paternosterverk och hissautomater samt område för 
skrymmande material för att identifiera vilken typ av aktivitet som ska ske samt 
bestämma batchstorlek vilket motsvarar det antal artiklar som skall plockas ut 
eller läggas in i respektive förvaringstyp. 

 Sätta labels för att kunna identifiera till vilken dag samt tid på dagen som material 
ska levereras till respektive montagestation. 

 Sätta rätt processtid i materialplocksområdet beroende på om det är ett 
styckeplock eller ett batchplock. 
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 Beordra plock av batch till slutmontage av bandvagn och stridsvagn när låg nivå 

nås. 

 Sätta rubriker på spreadsheets i vilka resultat lagras. 
En schematik bild över simuleringen ses Figur 1. 

 
Figur 1. Schematisk bild över simulering i Simul8. 

  



 

 



BILAGA 2           (1/3) 
Antalet och typ av plock för varje montagestation vid slutmontage av bandvagn vid 

Case 1 samt Case 4, se Tabell 1. 

Tabell 1. Antalet artiklar för varje montagestation för slutmontage av bandvagn samt 
planerade plockmetoder för Case 1 och Case 4. 

Montage efter målning 
Kitt  
Verk och hissar 

Batch  
Höglager Skrymmande 

Kitt  
Höglager 

Batch  
verk och hissar 

  Dag 1 Förmiddag 7 0 0 0 
 

  
 

Eftermiddag 5 0 0 0 
 

 1 Dag 2 Förmiddag 4 0 0 0 
 

 
 

Eftermiddag 14 0 0 0 
 

   Totalt 30 7 0 0 0 37 

 Station 1 
 

     
  Dag 1 Förmiddag 34 10 0 0 

 
  

 
Eftermiddag 52 7 1 0 

 
 2 Dag 2 Förmiddag 38 5 0 0 

 
 

 
Eftermiddag 41 7 0 0 

 
   Totalt 165 29 1 0 0 195 

 Station 2 
 

     
  Dag 1 Förmiddag 27 6 0 0 

 
  

 
Eftermiddag 28 5 0 0 

 
 3 Dag 2 Förmiddag 33 3 0 0 

 
 

 
Eftermiddag 30 2 0 0 

 
   Totalt 118 16 0 0 0 134 

 Station 3 
 

     
  Dag 1 Förmiddag 20 2 0 0 

 
  

 
Eftermiddag 27 6 0 0 

 
 4 Dag 2 Förmiddag 14 4 0 0 

 
 

 
Eftermiddag 29 4 1 0 

 
   Totalt 90 16 1 0 0 107 

 Station 4 
 

     
  Dag 1 Förmiddag 22 3 0 0 

 
  

 
Eftermiddag 15 0 0 0 

 
 5 Dag 2 Förmiddag 7 5 0 0 

 
 

 
Eftermiddag 17 3 0 0 

 
   Totalt 61 11 0 0 0 72 

 Station 5 
 

     
  Dag 1 Förmiddag 23 7 1 0 

 
  

 
Eftermiddag 25 4 0 0 

 
 6 Dag 2 Förmiddag 11 8 0 0 

 
 

 
Eftermiddag 36 5 0 0 

 
   Totalt 95 24 1 0 0 120 

 Bakvagn 1 
 

     
  Dag 1 Förmiddag 23 8 0 0 

 
  

 
Eftermiddag 20 2 0 0 

 
 7 Dag 2 Förmiddag 30 7 1 0 

 
 

 
Eftermiddag 22 3 0 0 

 
   Totalt 95 20 1 0 0 116 

 Bakvagn 2 
 

     
  Dag 1 Förmiddag 17 3 0 0 

 
  

 
Eftermiddag 19 6 0 0 

 
 8 Dag 2 Förmiddag 20 6 0 0 

 
 

 
Eftermiddag 18 2 5 0 

 
   Totalt 74 17 5 0 0 96 

 Slutkontroll 
 

     
  Dag 1 Förmiddag 11 0 

 
0 

 
  

 
Eftermiddag 6 0 

 
0 

 
 9 Dag 2 Förmiddag 8 0 

 
0 

 
 

 
Eftermiddag 11 0 

 
0 

 
   Totalt 36 8 1 0 0 45 

 
  

764 148 10 0 0 922 
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Antal och typ av plock för respektive montagestation för slutmontage av bandvagn 

vid Case 2 och Case 5, se Tabell 2. 

Tabell 2. Antalet artiklar för varje montagestation för slutmontage av bandvagn samt 
planerade plockmetoder för Case 2 och Case 5. 

Montage efter målning 
Kitt  
Verk och hissar 

Batch  
Höglager Skrymmande 

Kitt  
Höglager Batch verk 

  Dag 1 Förmiddag 4 0 0 0 
 

  
 

Eftermiddag 2 0 0 0 
 

 1 Dag 2 Förmiddag 1 0 0 0 
 

 
 

Eftermiddag 2 0 0 0 
 

   Totalt 9 7 0 0 21 37 

 Station 1 
 

     
  Dag 1 Förmiddag 4 10 0 0 

 
  

 
Eftermiddag 8 7 1 0 

 
 2 Dag 2 Förmiddag 9 5 0 0 

 
 

 
Eftermiddag 4 7 0 0 

 
   Totalt 25 29 1 0 140 195 

 Station 2 
 

     
  Dag 1 Förmiddag 2 6 0 0 

 
  

 
Eftermiddag 4 5 0 0 

 
 3 Dag 2 Förmiddag 6 3 0 0 

 
 

 
Eftermiddag 8 2 0 0 

 
   Totalt 20 16 0 0 98 134 

 Station 3 
 

     
  Dag 1 Förmiddag 8 2 0 0 

 
  

 
Eftermiddag 4 6 0 0 

 
 4 Dag 2 Förmiddag 6 4 0 0 

 
 

 
Eftermiddag 5 4 1 0 

 
   Totalt 23 16 1 0 67 107 

 Station 4 
 

     
  Dag 1 Förmiddag 5 3 0 0 

 
  

 
Eftermiddag 7 0 0 0 

 
 5 Dag 2 Förmiddag 8 5 0 0 

 
 

 
Eftermiddag 2 3 0 0 

 
   Totalt 22 11 0 0 39 72 

 Station 5 
 

     
  Dag 1 Förmiddag 5 7 1 0 

 
  

 
Eftermiddag 7 4 0 0 

 
 6 Dag 2 Förmiddag 9 8 0 0 

 
 

 
Eftermiddag 2 5 0 0 

 
   Totalt 23 24 1 0 72 120 

 Bakvagn 1 
 

     
  Dag 1 Förmiddag 2 8 0 0 

 
  

 
Eftermiddag 4 2 0 0 

 
 7 Dag 2 Förmiddag 7 7 1 0 

 
 

 
Eftermiddag 9 3 0 0 

 
   Totalt 22 20 1 0 73 116 

 Bakvagn 2 
 

     
  Dag 1 Förmiddag 3 3 0 0 

 
  

 
Eftermiddag 2 6 0 0 

 
 8 Dag 2 Förmiddag 8 6 0 0 

 
 

 
Eftermiddag 2 2 5 0 

 
   Totalt 15 17 5 0 59 96 

 Slutkontroll 
 

     
  Dag 1 Förmiddag 2 0 

 
0 

 
  

 
Eftermiddag 5 0 

 
0 

 
 9 Dag 2 Förmiddag 7 0 

 
0 

 
 

 
Eftermiddag 7 0 

 
0 

 
   Totalt 21 8 1 0 15 45 

 
  

180 148 10 0 584 922 
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Antal och typ av plock för respektive montagestation för slutmontage av bandvagn 

vid Case 3 samt Case 6, se Tabell 3. 

Tabell 3. Antalet artiklar för varje montagestation för slutmontage av bandvagn samt 
planerade plockmetoder för Case 3 och Case 6. 

Montage efter målning 
Kitt  
Verk och hissar 

Batch  
Höglager Skrymmande 

Kitt  
Höglager Batch verk 

 Dag 1 Förmiddag 7 0 0 1 
 

  
 

Eftermiddag 5 0 0 1 
 

 1 Dag 2 Förmiddag 4 0 0 1 
 

 
 

Eftermiddag 14 0 0 1 
 

   Totalt 30 3 0 4 0 37 

 Station 1 
 

     
  Dag 1 Förmiddag 34 10 0 5 

 
  

 
Eftermiddag 52 7 1 7 

 
 2 Dag 2 Förmiddag 38 5 0 5 

 
 

 
Eftermiddag 41 7 0 4 

 
   Totalt 165 8 1 21 0 195 

 Station 2 
 

     
  Dag 1 Förmiddag 27 6 0 1 

 
  

 
Eftermiddag 28 5 0 2 

 
 3 Dag 2 Förmiddag 33 3 0 9 

 
 

 
Eftermiddag 30 2 0 2 

 
   Totalt 118 2 0 14 0 134 

 Station 3 
 

     
  Dag 1 Förmiddag 20 2 0 1 

 
  

 
Eftermiddag 27 6 0 2 

 
 4 Dag 2 Förmiddag 14 4 0 1 

 
 

 
Eftermiddag 29 4 1 3 

 
   Totalt 90 9 1 7 0 107 

 Station 4 
 

     
  Dag 1 Förmiddag 22 3 0 1 

 
  

 
Eftermiddag 15 0 0 1 

 
 5 Dag 2 Förmiddag 7 5 0 1 

 
 

 
Eftermiddag 17 3 0 1 

 
   Totalt 61 7 0 4 0 72 

 Station 5 
 

     
  Dag 1 Förmiddag 23 7 1 5 

 
  

 
Eftermiddag 25 4 0 7 

 
 6 Dag 2 Förmiddag 11 8 0 4 

 
 

 
Eftermiddag 36 5 0 4 

 
   Totalt 95 4 1 20 0 120 

 Bakvagn 1 
 

     
  Dag 1 Förmiddag 23 8 0 8 

 
  

 
Eftermiddag 20 2 0 4 

 
 7 Dag 2 Förmiddag 30 7 1 2 

 
 

 
Eftermiddag 22 3 0 5 

 
   Totalt 95 1 1 19 0 116 

 Bakvagn 2 
 

     
  Dag 1 Förmiddag 17 3 0 2 

 
  

 
Eftermiddag 19 6 0 1 

 
 8 Dag 2 Förmiddag 20 6 0 1 

 
 

 
Eftermiddag 18 2 5 9 

 
   Totalt 74 4 5 13 0 96 

 Slutkontroll 
 

     
  Dag 1 Förmiddag 11 0 

 
1 

 
  

 
Eftermiddag 6 0 

 
1 

 
 9 Dag 2 Förmiddag 8 0 

 
1 

 
 

 
Eftermiddag 11 0 

 
1 

 
   Totalt 36 4 1 4 0 45 

 
  

764 42 10 106 0 922 

  
  



 



BILAGA 3           (1/4) 
Underlag för val av statistisk fördelning gällande processtider för paternosterverk 

och hissautomater. Data hämtat från ModelRisk.  
 

Goodness of Fit - Summary 
 Distribution Kolmogorov 

Smirnov 
Anderson 

Darling 

Statistic Rank Statistic Rank 

7 Pearson 6 
0.03894 2 8.5337 1 

4 Lognormal 
0.03502 1 8.6335 2 

3 Gamma 
0.04787 4 9.8487 3 

8 Triangular 
0.08749 6 11.879 4 

6 Pearson 5 
0.04459 3 18.289 5 

10 Weibull 
0.06502 5 18.798 6 

5 Normal 
0.10277 7 42.596 7 

1 Erlang 
0.15806 9 228.67 8 

2 Exponential 
0.26842 10 258.27 9 

9 Uniform 
0.11012 8 724.61 10 
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Probability Difference
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Survival Function
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BILAGA 4     (1/4) 
Underlag för val av statistisk fördelning gällande processtider för höglager. Data 

hämtat från ModelRisk.  
 

Goodness of Fit - Summary 

 Distribution Kolmogorov 
Smirnov 

Anderson 
Darling 

Statistic Rank Statistic Rank 

7 Pearson 5 
0.10179 1 0.26238 1 

8 Pearson 6 
0.10427 2 0.27096 2 

5 Lognormal 
0.11789 3 0.36194 3 

2 Erlang 
0.12159 4 0.53162 4 

1 Beta 
0.13421 5 4.5895 9 

11 Weibull 
0.13596 6 1.4181 7 

4 Gamma 
0.14052 7 0.55592 5 

6 Normal 
0.17586 8 1.0381 6 

10 Uniform 
0.19781 9 12.112 11 

9 Triangular 
0.22952 10 1.7437 8 

3 Exponential 
0.46236 11 9.5415 10 
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BILAGA 5           (1/1) 
Nedan presenteras till vilka stationer material batchas vid varje leveranstillfälle för 

slutmontage av bandvagn, Tabell 1. 
 
Tabell 1. Indelning av stationer för leverans av batchat material till slutmontage av bandvagn. 

Leverans #  

1 
 

Montage efter målning 
Station 1 
Station 2 

2 
 

Station 3 
Station 4 
Station 5 

3 
 

Bakvagn 1 
Bakvagn 2 
Färdigställning och slutkontroll 

 
Antalet artiklar per montagestation samt förvaringstyp för slutmontage av 

bandvagn, se Tabell 2. 
 
Tabell 2. Antalet artiklar som krävs vid varje station vid slutmontage av bandvagn. 

 Paternosterverk 
och hissautomater Höglager Skrymmande Totalt 

Montage efter målning 30 7 0 37 
Station 1 165 29 1 195 
Station 2 118 16 0 134 
Station 3 90 16 1 107 
Station 4 61 11 0 72 
Station 5 95 24 1 120 
Bakvagn 1 95 20 1 116 
Bakvagn 2 74 17 5 96 
Slutkontroll 36 8 1 45 

Totalt 764 148 10 922 

 
  



 



BILAGA 6           (1/1) 
Nedan presenteras till vilka stationer material batchas vid varje leveranstillfälle för 

slutmontage av stridsvagn, se Tabell 1. 
 
Tabell 1. Indelning av stationer för leverans av batchat material till slutmontage av stridsvagn. 

Leverans #  

1 
 

Station 1 
Station 2 
Station 3 

2 
 

Station 4 
Station 5 
Station 6 

3 
 

Station 7 
Färdigställning och slutkontroll 

 
Antalet artiklar per montagestation samt förvaringstyp för slutmontage av 

stridsvagn, se Tabell 2. 
 
Tabell 2. Antal artiklar som krävs vid varje station vid slutmontage av stridsvagn. 

Station 
 Paternosterverk 

och hissautomater Höglager Skrymmande Totalt 

Station 1  109 34 6 149 

Station 2  221 55 14 290 

Station 3  202 51 12 265 

Station 4  143 37 8 188 

Station 5  109 33 7 149 

Station 6  85 21 5 111 

Station 7  83 23 4 110 

Kontroll  65 22 4 91 

Totalt  1017 276 60 1353 

 
  



 



BILAGA 7           (1/2) 
Nedan presenteras de artiklar vilka detaljmonteras för bandvagn. Tabellerna visar 

det totala antalet artiklar som krävs för respektive detalj samt var i förrådet de är 
placerade, se Tabell 1. 

  
Tabell 1. Artiklar vilka detaljmonteras för bandvagn med fördelning mellan de olika förvaringstyperna. 

Detalj 
Paternosterverk 

och hissautomater Höglager Skrymmande Totalt 

Bakdörr 34 10 0 44 

Chassi b 37 19 1 57 

Chassi f 17 4 1 22 

Dörr bh 31 14 0 45 

Dörr bv 31 14 0 45 

Dörr fh 49 15 0 64 

Dörr fv 49 15 0 64 

Kylkassett 37 10 3 50 

Lucka 4 1 0 5 

Motorlucka 8 2 0 10 

Taklucka 27 5 0 32 

Drivenhet 124 24 3 151 

Totalt 448 133 8 589 

 
Tabell 2 nedan visar hur stor andel av den totala mängden material som levereras 

vid varje leveranstillfälle för detaljmontage till bandvagn. 
 

Tabell 2. Antalet artiklar som levereras till detaljmontage av bandvagn vid varje tillfälle. 

Leverans # 
Paternosterverk 

och hissautomater Höglager Skrymmande Totalt 

1 88 33 2 123 

2 111 43 0 154 

3 125 33 3 161 

4 124 24 3 151 

Totalt 448 133 8 589 

 
  



(2/2) 
Nedan presenteras de artiklar vilka detaljmonteras för stridsvagn. Tabell 3 visar 

det totala antalet artiklar som krävs för respektive detalj samt var i förrådet de är 
placerade. 
 

Tabell 3. Artiklar vilka detaljmonteras för stridsvagn med fördelning mellan de olika förvaringstyperna. 

Detalj 
Paternosterverk 

och hissautomater Höglager Skrymmande Totalt 

Förarlucka 66 18 4 88 

Lucka 5 1 0 6 

Lucka, smst stor 2 9 2 0 11 

Lucka,batterifack 24 7 1 32 

Lucka,bränslesyst.m.halkskydd 2 0 0 2 

Lucka,smst liten 8 2 0 10 

Lucka,smst liten 2 8 2 0 10 

Lucka,smst stor 10 2 0 12 

Lucka,smst stor 3 9 2 0 11 

Mellanvägg,delm. 6 1 0 7 

Motor & transm.(Delm) 17 5 1 23 

Motorlucka (delmont) 42 12 3 57 

Tak, smst (kompleterad) 20 5 1 26 

Totalt 226 59 10 295 

 
Tabell 4 nedan visar hur stor andel av den totala mängden material som levereras vid 
varje leveranstillfälle för stridsvagn. 

 
Tabell 4. Antalet artiklar som levereras till detaljmontage av stridsvagn vid varje tillfälle. 

Leverans # 
Paternosterverk och 

hissautomater Höglager Skrymmande Totalt 

1 80 21 4 105 

2 42 11 1 54 

3 42 10 1 53 

4 62 17 4 83 

Totalt 226 59 10 295 

 



BILAGA 8           (1/1) 
Nedan presenteras de artiklar vilka tillverkas i c-hall för bandvagn. Tabell 1 visar 

det totala antalet artiklar som krävs för respektive detalj samt var i förrådet de är 
placerade. 

Tabell 1. Artiklar placerade i förråd som krävs för produktion av skrov för bandvagn. 

 Paternostervek och 
hissautomater 

 Bakgavel höger framvagn 7 

 Bakgavel Vänster framvagn 6 

 Dike framvagn 29 

 Plåt front med kutsar 26 

 Kaross Framvagn 31 

 sidoplåt höger 18 

 Sida Vänster framvagn 15 

 Tak framvagn 14 

 Bakgavel, 12 

 Dike bakvagn 3 

 Kaross bakvagn 15 

 tankvägg kuts på plåt 6 

 Sidoplåt vänster 6 

 Tak, kuts på plåt 21 

Totalt 209 

 
Tabell 2 visar antalet artiklar som levereras vid varje tillfälle till produktion i c-hall 

för bandvagn. 
 
Tabell 2. Fördelning av artiklar vid varje leverans till produktion av skrov, c-hall, för bandvagn. 

Leverans # 
Paternosterverk och 

hissautomater 

1 42 

2 57 

3 59 

4 51 

Totalt 209 

 
Tabell 3 visar antalet artiklar som levereras vid varje tillfälle till produktion i c-hall 

för stridsvagn. 
 
Tabell 3. Fördelning av artiklar vid varje leverans till produktion av skrov, c-hall, för stridsvagn. 

Leverns # 
Paternosterverk och 

hissautomater 

1 80 

2 90 

3 90 

4 67 

Totalt 327 

 
  



 



BILAGA 9           (1/3) 
Grafer från känslighetsanalys vid förändrat antal eftermarknadsordrar. 
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BILAGA 10           (1/3) 
Grafer från känslighetsanalys vid förändrat antal inleveranser från ankomst, 
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BILAGA 11           (1/3) 
Underlag för beslut av warm up periodens längd. 
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BILAGA 12           (1/2) 
Underlag för beslut av antalet replikat. 
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BILAGA 13           (1/8) 
Jämförelse mellan resultat från Case 1 samt Case 2. 

Truckar höglager 

Utnyttjandegrad 
  

Significance level 1,67% 
 

    
Confidence interval   

 

Replication 
Case1 
result 

Case 2 
result Difference 

Cum. mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 54,98723 59,58172 -4,59 -4,59 n/a n/a n/a n/a 

2 53,66703 58,24729 -4,58 -4,59 0,010 -4,86 -4,32 S1<S2 

3 56,46177 61,07711 -4,62 -4,60 0,018 -4,67 -4,52 S1<S2 

4 55,93755 60,49103 -4,55 -4,59 0,026 -4,65 -4,52 S1<S2 

         
Personal paternosterverk och hissautomater, eftermarknad 

Utnyttjandegrad 
       

Replication 
Case1 
result 

Case 2 
result Difference 

Cum. mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 24,36988 24,3698 0,00 0,00 n/a n/a n/a n/a 

2 23,10748 23,10748 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 No difference 

3 23,82549 23,82549 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 No difference 

4 24,57192 24,57192 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 No difference 

         
Personal paternosterverk och hissautomater, produktion 

Utnyttjandegrad 
       

Replication 
Case1 
result 

Case 2 
result Difference 

Cum. mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 95,68515 73,3081 22,38 22,38 n/a n/a n/a n/a 

2 94,71513 72,50081 22,21 22,30 0,115 19,19 25,40 S1>S2 

3 95,55387 73,28492 22,27 22,29 0,083 21,92 22,65 S1>S2 

4 95,32414 73,075 22,25 22,28 0,070 22,11 22,45 S1>S2 

         
Personal materialplocksområde 

Utnyttjandegrad 
       

Replication 
Case1 
result 

Case 2 
result Difference 

Cum. mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 63,46643 67,63273 -4,17 -4,17 n/a n/a n/a n/a 

2 62,26178 66,4157 -4,15 -4,16 0,009 -4,40 -3,92 S1<S2 

3 64,70779 68,83969 -4,13 -4,15 0,017 -4,23 -4,07 S1<S2 

4 64,00601 68,1458 -4,14 -4,15 0,015 -4,18 -4,11 S1<S2 

         
Truck skrymmande 

Utnyttjandegrad 
       

Replication 
Case1 
result 

Case 2 
result Difference 

Cum. mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 32,41196 33,17408 -0,76 -0,76 n/a n/a n/a n/a 

2 32,06699 32,85226 -0,79 -0,77 0,016 -1,21 -0,33 S1<S2 

3 32,67594 33,3961 -0,72 -0,76 0,033 -0,90 -0,61 S1<S2 

4 31,90902 32,61265 -0,70 -0,74 0,038 -0,83 -0,65 S1<S2 

         

 

 
 
 
 
 



(2/8) 

Orderrader i kö, höglager 

Antal medel 
       

Replication 
Case1 
result 

Case 2 
result Difference 

Cum. mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 17,41893 24,36611 -6,95 -6,95 n/a n/a n/a n/a 

2 16,89841 23,19711 -6,30 -6,62 0,459 -18,98 5,73 No difference 

3 18,24915 25,73022 -7,48 -6,91 0,592 -9,52 -4,30 S1<S2 

4 18,95433 25,30804 -6,35 -6,77 0,558 -8,12 -5,42 S1<S2 

         
Pallar i kö, höglager 

Antal medel 
       

Replication 
Case1 
result 

Case 2 
result Difference 

Cum. mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 4,29022 5,98544 -1,70 -1,70 n/a n/a n/a n/a 

2 3,87374 5,32807 -1,45 -1,57 0,170 -6,17 3,02 No difference 

3 4,47515 6,26026 -1,79 -1,64 0,171 -2,40 -0,89 S1<S2 

4 4,39559 5,94274 -1,55 -1,62 0,148 -1,98 -1,26 S1<S2 

         
Orderrader i kö paternosterverk och hissautomater, eftermarknad 

Antal 
        

Replication 
Case1 
result 

Case 2 
result Difference 

Cum. mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 20,492 20,4984 -0,01 -0,01 n/a n/a n/a n/a 
2 18,3455 18,3534 -0,01 -0,01 0,001 -0,03 0,02 No difference 

3 20,7074 20,7149 -0,01 -0,01 0,001 -0,01 0,00 S1<S2 

4 23,0051 23,0149 -0,01 -0,01 0,001 -0,01 0,00 S1<S2 

         
Orderrader i kö paternosterverk och hissautomater, produktion 

Antal 
        

Replication 
Case1 
result 

Case 2 
result Difference 

Cum. mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 279,8182 156,6671 123,15 123,15 n/a n/a n/a n/a 

2 263,3213 153,661 109,66 116,41 9,539 -140,68 373,49 No difference 

3 272,1532 153,2197 118,93 117,25 6,901 86,80 147,69 S1>S2 

4 275,7665 155,0718 120,69 118,11 5,893 103,81 132,41 S1>S2 

 
  



(3/8) 
Jämförelse mellan Case 1 och Case 3.   

  

Truckar höglager 

Utnyttjandegrad 
  

Significance level 1,67% 
 

    
 Confidence interval   

 

Replication 
Case1 
result 

Case 3 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 54,98723 73,98236 -19,00 -19,00 n/a n/a n/a n/a 

2 53,66703 72,63471 -18,97 -18,98 0,019 -19,50 -18,46 S1<S3 

3 56,46177 75,68556 -19,22 -19,06 0,141 -19,68 -18,44 S1<S3 

4 55,93755 74,89033 -18,95 -19,03 0,127 -19,34 -18,73 S1<S3 

Personal paternosterverk och hissautomater, eftermarknad 

Utnyttjandegrad 
       

Replication 
Case1 
result 

Case 3 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 24,36988 24,3698 0,00 0,00 n/a n/a n/a n/a 

2 23,10748 23,10748 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 No difference 

3 23,82549 23,82549 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 No difference 

4 24,57192 24,57192 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 No difference 

Personal paternosterverk och hissautomater, produktion 

Utnyttjandegrad 
       

Replication 
Case1 
result 

Case 3 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 95,68515 95,68515 94,72 95,55 95,32 n/a n/a n/a 

2 94,71513 94,71513 0,00 47,36 66,974 -1757,54 1852,26 No difference 

3 95,55387 95,55387 0,00 31,57 54,684 -209,67 272,81 No difference 

4 95,32414 95,32414 0,00 23,68 47,358 -91,24 138,59 No difference 

Truck skrymmande 

Utnyttjandegrad 
       

Replication 
Case1 
result 

Case 3 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 32,41196 32,24026 0,17 0,17 n/a n/a n/a n/a 

2 32,06699 31,98106 0,09 0,13 0,061 -1,51 1,76 No difference 

3 32,67594 32,56491 0,11 0,12 0,044 -0,07 0,32 No difference 

4 31,90902 31,78936 0,12 0,12 0,036 0,03 0,21 S1>S3 

Orderrader i kö, höglager 
     Antal medel 

        
Replication 

Case1 
result 

Case 3 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 17,41893 27,85111 -10,43 -10,43 n/a n/a n/a n/a 

2 16,89841 27,195 -10,30 -10,36 0,096 -12,95 -7,78 S1<S3 

3 18,24915 29,02178 -10,77 -10,50 0,245 -11,58 -9,42 S1<S3 

4 18,95433 30,21226 -11,26 -10,69 0,428 -11,73 -9,65 S1<S3 

Pallar i kö, höglager 

Antal medel 
        

Replication 
Case1 
result 

Case 3 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 4,29022 6,01859 -1,73 -1,73 n/a n/a n/a n/a 

2 3,87374 5,52759 -1,65 -1,69 0,053 -3,11 -0,27 S1<S3 

3 4,47515 6,37537 -1,90 -1,76 0,126 -2,32 -1,20 S1<S3 

4 4,39559 6,20907 -1,81 -1,77 0,106 -2,03 -1,52 S1<S3 
 
 
 



 

(4/8) 
Orderrader i kö paternosterverk och hissautomater, eftermarknad 

Antal 
        

Replication 
Case1 
result 

Case 3 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 20,492 20,49067 0,00 0,00 n/a n/a n/a n/a 

2 18,34552 18,34404 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 No difference 

3 20,70741 20,70737 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 No difference 

4 23,00519 23,00441 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 No difference 

Orderrader i kö paternosterverk och hissautomater, produktion 

Antal 
        

Replication 
Case1 
result 

Case 3 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 279,8182 279,792 0,03 0,03 n/a n/a n/a n/a 

2 263,3213 263,3234 0,00 0,01 0,020 -0,53 0,55 No difference 

3 272,1532 272,1296 0,02 0,02 0,016 -0,05 0,08 No difference 

4 275,7665 275,7652 0,00 0,01 0,015 -0,02 0,05 No difference 

 
  



(5/8) 
Jämförelse Case 2 och Case 3 

Truckar höglager 

Utnyttjandegrad 
  

Significance level 1,67% 
 

    
   Confidence interval   

 
Replication 

Case 2 
result 

Case 3 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 59,58172 73,98236 -14,40 -14,40 n/a n/a n/a n/a 

2 58,24729 72,63471 -14,39 -14,39 0,009 -14,65 -14,14 S2<S3 

3 61,07711 75,68556 -14,61 -14,47 0,124 -15,01 -13,92 S2<S3 

4 60,49103 74,89033 -14,40 -14,45 0,106 -14,71 -14,19 S2<S3 

Personal paternosterverk och hissautomater, eftermarknad 

Utnyttjandegrad 
        

Replication 
Case 2 
result 

Case 3 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 24,3698 24,369 0,00 0,00 n/a n/a n/a n/a 

2 23,10748 23,10748 0,00 0,00 0,001 -0,01 0,02 No difference 

3 23,82549 23,82549 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 No difference 

4 24,57192 24,57192 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 No difference 

Personal paternosterverk och hissautomater, produktion 

Utnyttjandegrad 
       

Replication 
Case 2 
result 

Case 3 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 73,3081 95,68515 -22,38 -22,38 n/a n/a n/a n/a 

2 72,50081 94,71513 -22,21 -22,30 0,115 -25,40 -19,19 S2<S3 

3 73,28492 95,55387 -22,27 -22,29 0,083 -22,65 -21,92 S2<S3 

4 73,075 95,32414 -22,25 -22,28 0,070 -22,45 -22,11 S2<S3 

Truck skrymmande 

Utnyttjandegrad 
       

         
Replication 

Case 2 
result 

Case 3 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 33,17408 32,24026 0,93 0,93 n/a n/a n/a n/a 

2 32,85226 31,98106 0,87 0,90 0,044 -0,29 2,10 No difference 

3 33,3961 32,56491 0,83 0,88 0,052 0,65 1,11 S2>S3 

4 32,61265 31,78936 0,82 0,86 0,051 0,74 0,99 S2>S3 

Orderrader i kö, höglager 

Antal medel 
        

Replication 
Case 2 
result 

Case 3 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 24,36611 27,85111 -3,49 -3,49 n/a n/a n/a n/a 

2 23,19711 27,195 -4,00 -3,74 0,363 -13,52 6,03 No difference 

3 25,73022 29,02178 -3,29 -3,59 0,365 -5,20 -1,98 S2<S3 

4 25,30804 30,21226 -4,90 -3,92 0,721 -5,67 -2,17 S2<S3 

Pallar i kö, höglager 

Antal medel 
        

Replication 
Case 2 
result 

Case 3 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 5,98544 6,01859 -0,03 -0,03 n/a n/a n/a n/a 

2 5,32807 5,52759 -0,20 -0,12 0,118 -3,29 3,05 No difference 

3 6,26026 6,37537 -0,12 -0,12 0,083 -0,48 0,25 No difference 

4 5,94274 6,20907 -0,27 -0,15 0,101 -0,40 0,09 No difference 
 
 
 



(6/8) 
Orderrader i kö paternosterverk och hissautomater, eftermarknad 

Antal 
        

Replication 
Case 2 
result 

Case 3 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 20,49848 20,49067 0,01 0,01 n/a n/a n/a n/a 

2 18,35341 18,34404 0,01 0,01 0,001 -0,02 0,04 No difference 

3 20,7149 20,70737 0,01 0,01 0,001 0,00 0,01 S2>S3 

4 23,01496 23,00441 0,01 0,01 0,001 0,01 0,01 S2>S3 

Orderrader i kö paternosterverk och hissautomater, produktion 

Antal 
        

Replication 
Case 2 
result 

Case 3 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 156,6671 279,792 -123,12 -123,12 n/a n/a n/a n/a 

2 153,661 263,3234 -109,66 -116,39 9,519 -372,94 140,15 No difference 

3 153,2197 272,1296 -118,91 -117,23 6,886 -147,61 -86,85 S2<S3 

4 155,0718 275,7652 -120,69 -118,10 5,883 -132,37 -103,82 S2<S3 

 
  



      (7/8) 
Sammanfattning av jämförelse av resultat från Case 1, Case 2 samt Case 3. 

 
Total signifikansnivå 5% 

98,33 % konfidensintervall vid jämförelse.  1,67% signifikansnivå 

        

T
ru

c
k
a

r 
h

ö
g

la
g

e
r   Case2 Case3 

  Case1 -4,65 -4,52 -19,34 -18,73 
  Case2     -14,71 -14,19 
  

         Case2 Case3 
  Case1 Case1 < Case2 Case1 < Case3 
  Case2     Case2 < Case3 
  

       

P
e
rs

, 
v

e
rk

 e
ft

m
   Case2 Case3 

  Case1 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Case2     0,00 0,00 
  

         Case2 Case3 
  Case1 No difference No difference 
  Case2     No difference 
  

       

P
e
rs

 v
e
rk

, 
p

ro
d

   Case2 Case3 
  Case1 22,11 22,45 -91,24 138,59 
  Case2     -22,45 -22,11 
  

         Case2 Case3 
  Case1  Case2 < Case1 No difference 
  Case2     Case2 < Case3 
  

       

P
e
rs

 

m
a
te

ri
a

lp
lo

c
k

s
-

o
m

rå
d

e
 

  Case2 Case3 
 

 

Case1 -4,18 -4,11 10,23 11,95 
 Case2     14,40 16,08 
 

        Case2 Case3 
 Case1 Case1 < Case2 Case3 < Case1 
 Case2     Case3 < Case2 
 

       

T
ru

c
k
 s

k
ry

m
m

a
n

d
e

   Case2 Case3 
  Case1 -0,83 -0,65 -0,07 0,32 
  Case2     -0,29 2,10 
  

         Case2 Case3 
  Case1 Case1 < Case2 No difference 
  Case2     No difference 
   

 
      

O
rd

e
rr

a
d

e
r 

i 
k
ö

 

h
ö

g
la

g
e
r 

  Case2 Case3 
  Case1 -8,12 -5,42 -11,73 -9,65 
  Case2     -5,67 -2,17 
  

         Case2 Case3 
  Case1 Case1 < Case2 Case1 < Case3 
  

Case2     Case2 < Case3 
 
 

 

 
 



(8/8) 
 

P
a
ll

a
r 

i 
k
ö

 h
ö

g
la

g
e

r   Case2 Case3 
  Case1 -1,98 -1,26 -2,03 -1,52 
  Case2     -0,40 0,09 
  

         Case2 Case3 
  Case1 Case1 < Case2 Case1 < Case3 
  Case2     No difference 
  

       

O
rd

e
rr

a
d

e
r 

i 
k
ö

  

g
ru

p
p

 2
, 
e
ft

m
 

  Case2 Case3 
  Case1 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Case2     0,00 0,01 
  

         Case2 Case3 
  Case1 No difference No difference 
  Case2     No difference 
  

        
 



BILAGA 14           (1/8) 
Jämförelse av resultat från Case 4 och Case 5. 

Truckar höglager 

Utnyttjandegrad 
  

Significance level 1,67% 
 

    

   Confidence interval   
 

Replication 
Case4 
result 

Case5 
result Difference 

Cum. mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 50,83908 57,13554 -6,30 -6,30 n/a n/a n/a n/a 

2 50,64133 56,94034 -6,30 -6,30 0,002 -6,35 -6,25 S4<S5 

3 51,46705 57,81302 -6,35 -6,31 0,028 -6,44 -6,19 S4<S5 

4 52,12451 58,36744 -6,24 -6,30 0,042 -6,40 -6,19 S4<S5 
Personal paternosterverk och hissautomater, eftermarknad 

Utnyttjandegrad 
        

Replication 
Case4 
result 

Case5 
result Difference 

Cum. mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 24,43171 24,4317 0,00 0,00 n/a n/a n/a n/a 

2 23,7009 23,7009 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 No difference 

3 23,42687 23,42687 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 No difference 

4 24,18356 24,18356 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 No difference 

Personal paternosterverk och hissautomater, produktion 

Utnyttjandegrad 
       

Replication 
Case4 
result 

Case5 
result Difference 

Cum. mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 68,64482 81,72825 -13,08 -13,08 n/a n/a n/a n/a 

2 68,5848 81,61882 -13,03 -13,06 0,035 -14,00 -12,12 S4<S5 

3 68,69241 81,99792 -13,31 -13,14 0,145 -13,78 -12,50 S4<S5 

4 68,59165 81,54072 -12,95 -13,09 0,152 -13,46 -12,72 S4<S5 
Personal materialplocksområde 

Utnyttjandegrad 
       

Replication 
Case4 
result 

Case5 
result Difference 

Cum. mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 33,13071 53,50219 -20,37 -20,37 55,20 n/a n/a n/a 

2 32,98843 53,37148 -20,38 -20,38 0,008 -20,60 -20,16 S4<S5 

3 33,45703 53,80073 -20,34 -20,37 0,020 -20,46 -20,28 S4<S5 

4 33,71337 53,99433 -20,28 -20,34 0,046 -20,46 -20,23 S4<S5 
Truck skrymmande 

Utnyttjandegrad 
       

Replication 
Case4 
result 

Case5 
result Difference 

Cum. mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 12,71847 13,29329 -0,57 -0,57 n/a n/a n/a n/a 

2 12,56558 13,17353 -0,61 -0,59 0,023 -1,22 0,04 No difference 

3 12,81655 13,41658 -0,60 -0,59 0,017 -0,67 -0,52 S4<S5 

4 12,33605 12,90256 -0,57 -0,59 0,020 -0,64 -0,54 S4<S5 
Orderrader i kö, höglager 

Antal medel 
        

Replication 
Case4 
result 

Case5 
result Difference 

Cum. mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 7,30556 10,1284 -2,82 -2,82 n/a n/a n/a n/a 

2 5,81283 8,72818 -2,92 -2,87 0,065 -4,63 -1,11 S4<S5 

3 6,37483 9,04708 -2,67 -2,80 0,123 -3,34 -2,26 S4<S5 

4 6,67611 9,60263 -2,93 -2,83 0,118 -3,12 -2,55 S4<S5 
 
 
 
 



 

(2/8) 
Pallar i kö, höglager 

Antal medel 
        

Replication 
Case4 
result 

Case5 
result Difference 

Cum. mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 1,56019 1,66369 -0,10 -0,10 n/a n/a n/a n/a 

2 1,35368 1,5335 -0,18 -0,14 0,054 -1,60 1,31 No difference 

3 1,54646 1,63268 -0,09 -0,12 0,050 -0,34 0,10 No difference 

4 1,48825 1,72547 -0,24 -0,15 0,070 -0,32 0,02 No difference 
Orderrader i kö paternosterverk och hissautomater, eftermarknad 

Antal 
        

Replication 
Case4 
result 

Case5 
result Difference 

Cum. mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 24,24625 24,24644 20,63 24,22 23,06 n/a n/a n/a 

2 20,63986 20,63449 0,01 10,32 14,587 -382,79 403,43 No difference 

3 24,21596 24,21678 0,00 6,88 11,912 -45,67 59,43 No difference 

4 23,05882 23,05842 0,00 5,16 10,316 -19,87 30,19 No difference 
Orderrader i kö paternosterverk och hissautomater, produktion 

Antal 
        

Replication 
Case4 
result 

Case5 
result Difference 

Cum. mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 207,5101 95,63579 111,87 111,87 n/a n/a n/a n/a 

2 207,6048 97,41367 110,19 111,03 1,190 78,96 143,11 S4>S5 

3 208,1922 96,85876 111,33 111,13 0,859 107,34 114,92 S4>S5 

4 207,7093 93,66199 114,05 111,86 1,617 107,94 115,79 S4>S5 

 
  



(3/8) 
Jämförelse Case 4 och Case 5 

Truckar höglager 

Utnyttjandegrad 
   

Significance level 1,67% 
 

    
   Confidence interval   

 
Replication 

Case4 
result 

Case6 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 50,83908 88,93429 -38,10 -38,10 n/a n/a n/a n/a 

2 50,64133 88,47254 -37,83 -37,96 0,187 -42,99 -32,93 S4<S6 

3 51,46705 89,59846 -38,13 -38,02 0,164 -38,74 -37,30 S4<S6 

4 52,12451 89,81638 -37,69 -37,94 0,211 -38,45 -37,42 S4<S6 
Personal paternosterverk och hissautomater, eftermarknad 

Utnyttjandegrad 
        

Replication 
Case4 
result 

Case6 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 24,43171 24,4317 0,00 0,00 n/a n/a n/a n/a 

2 23,7009 23,7009 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 No difference 

3 23,42687 23,42687 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 No difference 

4 24,18356 24,18356 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 No difference 
Personal paternosterverk och hissautomater, produktion 

Utnyttjandegrad 
        

Replication 
Case4 
result 

Case6 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 68,64482 68,644 0,00 0,00 n/a n/a n/a n/a 

2 68,5848 68,5848 0,00 0,00 0,001 -0,02 0,02 No difference 

3 68,69241 68,69241 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 No difference 

4 68,59165 68,59165 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 No difference 
Personal materialplocksområde 

Utnyttjandegrad 
        

Replication 
Case4 
result 

Case6 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 33,13071 53,50219 -20,37 -20,37 n/a n/a n/a n/a 

2 32,98843 53,37148 -20,38 -20,38 0,008 -20,60 -20,16 S4<S6 

3 33,45703 53,80073 -20,34 -20,37 0,020 -20,46 -20,28 S4<S6 

4 33,71337 53,99433 -20,28 -20,34 0,046 -20,46 -20,23 S4<S6 
Truck skrymmande 

Utnyttjandegrad 
        

Replication 
Case4 
result 

Case6 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 12,71847 12,71731 0,00 0,00 n/a n/a n/a n/a 

2 12,56558 12,564 0,00 0,00 0,000 -0,01 0,01 No difference 

3 12,81655 12,81579 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 No difference 

4 12,33605 12,3363 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 No difference 
Orderrader i kö, höglager 

Antal medel 
        

Replication 
Case4 
result 

Case6 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 7,30556 41,82743 -34,52 -34,52 n/a n/a n/a n/a 

2 5,81283 44,12163 -38,31 -36,42 2,678 -108,58 35,75 No difference 

3 6,37483 47,05408 -40,68 -37,84 3,106 -51,54 -24,14 S4<S6 

4 6,67611 50,1406 -43,46 -39,24 3,788 -48,44 -30,05 S4<S6 
 
 
 
 



(4/8) 
Pallar i kö, höglager 
Antal medel 

        
Replication 

Case4 
result 

Case6 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 1,56019 7,51264 -5,95 -5,95 n/a n/a n/a n/a 

2 1,35368 8,23219 -6,88 -6,42 0,655 -24,06 11,23 No difference 

3 1,54646 8,91972 -7,37 -6,73 0,721 -9,92 -3,55 S4<S6 

4 1,48825 9,17243 -7,68 -6,97 0,756 -8,81 -5,14 S4<S6 
Orderrader i kö paternosterverk och hissautomater, eftermarknad 

Antal 
        

Replication 
Case4 
result 

Case6 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 24,24625 24,24561 0,00 0,00 n/a n/a n/a n/a 

2 20,63986 20,63428 0,01 0,00 0,003 -0,09 0,10 No difference 

3 24,21596 24,21483 0,00 0,00 0,003 -0,01 0,01 No difference 

4 23,05882 23,05857 0,00 0,00 0,002 0,00 0,01 No difference 
Orderrader i kö paternosterverk och hissautomater, produktion 

Antal 
        

Replication 
Case4 
result 

Case6 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 207,5101 207,51 0,00 0,00 n/a n/a n/a n/a 

2 207,6048 207,6048 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 No difference 

3 208,1922 208,1922 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 No difference 

4 207,7093 207,7093 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 No difference 

 
  



(5/8) 
Jämförelse Case 5 och Case 6 

Truckar höglager 

Utnyttjandegrad 
   

Significance level 1,67% 
 

    

   Confidence interval   
 

Replication 
Case5 
result 

Case6 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 57,13554 88,93429 -31,80 -31,80 n/a n/a n/a n/a 

2 56,94034 88,47254 -31,53 -31,67 0,188 -36,74 -26,59 S5<S6 

3 57,81302 89,59846 -31,79 -31,71 0,150 -32,37 -31,04 S5<S6 

4 58,36744 89,81638 -31,45 -31,64 0,177 -32,07 -31,21 S5<S6 
 
 
Personal paternosterverk och hissautomater, eftermarknad 

Utnyttjandegrad 
        

Replication 
Case5 
result 

Case6 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 24,43171 24,4317 0,00 0,00 n/a n/a n/a n/a 

2 23,7009 23,7009 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 No difference 

3 23,42687 23,42687 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 No difference 

4 24,18356 24,18356 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 No difference 
 
 
Personal paternosterverk och hissautomater, produktion 

Utnyttjandegrad 
        

Replication 
Case5 
result 

Case6 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 81,72825 68,644 13,08 13,08 n/a n/a n/a n/a 

2 81,61882 68,5848 13,03 13,06 0,036 12,10 14,02 S5>S6 

3 81,99792 68,69241 13,31 13,14 0,144 12,50 13,78 S5>S6 

4 81,54072 68,59165 12,95 13,09 0,152 12,72 13,46 S5>S6 
 
 
Personal materialplocksområde 

Utnyttjandegrad 
        

Replication 
Case5 
result 

Case6 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 55,20796 53,50219 1,71 1,71 n/a n/a n/a n/a 

2 55,01561 53,37148 1,64 1,67 0,044 0,50 2,85 S5>S6 

3 55,69223 53,80073 1,89 1,75 0,129 1,18 2,32 S5>S6 

4 56,08628 53,99433 2,09 1,83 0,202 1,34 2,32 S5>S6 
 
 
Truck skrymmande 

Utnyttjandegrad 
        

Replication 
Case5 
result 

Case6 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 13,29329 12,71731 0,58 0,58 n/a n/a n/a n/a 

2 13,17353 12,564 0,61 0,59 0,024 -0,05 1,23 No difference 

3 13,41658 12,81579 0,60 0,60 0,017 0,52 0,67 S5>S6 

4 12,90256 12,3363 0,57 0,59 0,020 0,54 0,64 S5>S6 
 
 
 
 
 
 



(6/8) 
Orderrader i kö, höglager 

Antal medel 
        

Replication 
Case5 
result 

Case6 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 10,1284 41,82743 -31,70 -31,70 n/a n/a n/a n/a 

2 8,72818 44,12163 -35,39 -33,55 2,612 -103,95 36,85 No difference 

3 9,04708 47,05408 -38,01 -35,03 3,169 -49,01 -21,05 S5<S6 

4 9,60263 50,1406 -40,54 -36,41 3,778 -45,58 -27,24 S5<S6 

Pallar i kö, höglager 

Antal medel 
        

Replication 
Case5 
result 

Case6 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 1,66369 7,51264 -5,85 -5,85 n/a n/a n/a n/a 

2 1,5335 8,23219 -6,70 -6,27 0,601 -22,47 9,92 No difference 

3 1,63268 8,91972 -7,29 -6,61 0,723 -9,80 -3,42 S5<S6 

4 1,72547 9,17243 -7,45 -6,82 0,723 -8,58 -5,07 S5<S6 

Orderrader i kö paternosterverk och hissautomater, eftermarknad 

Antal 
        

Replication 
Case5 
result 

Case6 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 24,24644 24,24561 0,00 0,00 n/a n/a n/a n/a 

2 20,63449 20,63428 0,00 0,00 0,000 -0,01 0,01 No difference 

3 24,21678 24,21483 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 No difference 

4 23,05842 23,05857 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 No difference 

Orderrader i kö paternosterverk och hissautomater, produktion 

Antal 
        

Replication 
Case5 
result 

Case6 
result Difference 

Cum, mean 
difference SD 

Lower 
interval 

Upper 
interval Conclusion 

1 95,63579 207,51 -111,87 -111,87 n/a n/a n/a n/a 

2 97,41367 207,6048 -110,19 -111,03 1,190 -143,11 -78,96 S5<S6 

3 96,85876 208,1922 -111,33 -111,13 0,859 -114,92 -107,34 S5<S6 

4 93,66199 207,7093 -114,05 -111,86 1,617 -115,79 -107,94 S5<S6 

  



(7/8) 
Sammanfattning av jämförelse av resultat från Case 4. Case 5 samt Case 6. 
 

Total signifikansnivå 5% 

98,33 % konfidensintervall vid jämförelse.  
 

Signifikansnivå 1,67  % 

         

T
ru

c
k
a

r 
h

ö
g

la
g

e
r   Case5 Case6 

   Case4 -6,39830244 -6,1938826 -38,4504652 -37,4244 
   Case5     -32,0719387 -31,2107 
   

          Case5 Case6 
   Case4  Case4 < Case5 Case4 < Case6 
   Case5     Case5 < Case6 
   

        

P
e
rs

, 
v

e
rk

 e
ft

m
   Case5 Case6 

   Case4 -7,7062E-05 0,0001171 -7,7062E-05 0,000117 
   Case5     -0,00077062 0,001171 
   

          Case5 Case6 
   Case4 No difference No difference 
   Case5     No difference 
   

        

P
e
rs

 v
e
rk

, 
p

ro
d

   Case5 Case6 
   Case4 -13,462201 -12,723814 -0,00078989 0,0012 
   Case5     12,7240594 13,46237 
   

          Case5 Case6 
   Case4  Case4 < Case5 No difference 
   Case5     Case6 < Case5 
   

        

P
e
rs

 

m
a
te

ri
a

lp
lo

c
k

s
-

o
m

rå
d

e
 

  Case5 Case6 
   Case4 -22,5596489 -21,796621 -7,20675066 -6,64959 
   Case5     14,59006775 15,90986 
   

          Case5 Case6 
   Case4 Case4 < Case5 Case4 < Case6 
   Case5     Case6 < Case5 
   

        

T
ru

c
k
 s

k
ry

m
m

a
n

d
e

 

  Case5 Case6 
   Case4 -0,63537987 -0,5392751 -0,00108863 0,002714 
   Case5     0,5387242 0,637556 
   

          Case5 Case6 
   Case4 Case4 < Case5 No difference 
   Case5     Case6 < Case5 
    

 
 
 
 
 



(8/8) 
 

O
rd

e
rr

a
d

e
r 

i 
k
ö

 

h
ö

g
la

g
e
r 

  Case5 Case6 
   Case4 -3,11951931 -2,5489607 -48,435242 -30,052 
   Case5     -45,5765806 -27,2421 
   

          Case5 Case6 
   Case4 Case4 < Case5 Case4 < Case6 
   Case5     Case5 < Case6 
   

        

         

P
a
ll

a
r 

i 
k
ö

 h
ö

g
la

g
e

r 

  Case5 Case6 
   Case4 -0,32163674 0,0182567 -8,80754772 -5,13665 
   Case5     -8,57518152 -5,06564 
   

          Case5 Case6 
   Case4 Case4 < Case5 Case4 < Case6 
   Case5     Case5 < Case6 
   

        

O
rd

e
rr

a
d

e
r 

i 
k
ö

  

G
ru

p
p

 2
, 
e
ft

m
   Case5 Case6 

   Case4 -19,8735194 30,193274 -0,0041169 0,007917 
   Case5     -0,00152348 0,002943 
   

          Case5 Case6 
   Case4 No difference No difference 
   Case5     No difference 
   

 
        

O
rd

e
rr

a
d

e
r 

i 
k
ö

 

g
ru

p
p

 1
, 
p

ro
d

 

  Case5 Case6 
   Case4 107,9369994 115,78605 -5,7797E-05 8,78E-05 
   Case5     -115,786035 -107,937 
   

          Case5 Case6 
   Case4 Case5 < Case4 No difference 
   Case5     Case5 < Case6 
   

         
 


