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Förord 
 
Den här rapporten redogör för examensarbetet ”Höglagrets framtid” vilket är det avslutande 
momentet på civilingenjörsutbildningen Maskinteknik med inriktning produktionsteknik vid 
Luleå tekniska universitet. 
Examensarbetet har utförts vid Scanias chassiverkstad i Södertälje under 20 veckor på våren 
och hösten 2004.  
Utförandet av examensarbetet har varit mycket intressant, stimulerande och lärorikt. Jag 
hoppas att mitt arbete och mina rekommendationer kommer att vara till nytta för Scania. 
 
Jag vill ta tillfället i akt att speciellt tacka min handledare, Peter Sundén, och min 
uppdragsgivare, Lars-Göran Svensson, som gett mig excellent vägledning på Scania.  
 
Tack till Torbjörn Ilar, min handledare på avdelningen för Produktionsutveckling vid Luleå 
tekniska universitet, för de synpunkter och kommentarer som lämnats på mitt arbete. 
 
Dessutom vill jag rikta ett jättetack till teknikerna på avdelningen för Produktionslogistik på 
Scania som alla tagit sig tid under arbetets gång för att ge uppgifter, tips, synpunkter och svar 
på mina frågor. 
 
Slutligen vill jag tacka alla andra som på något sätt varit inblandade i mitt examensarbete. 
 
 
 
 
 
 
Isabelle Baumann 
 
Södertälje 2004-10-20 



 2

Abstract 
 
The highbay store at the chassis workshop in Södertälje, Sweden, is in great need of a 
renovation. This was concluded in a technical pre-study and report that was made in spring 
2004 by the consultant firm, Prevas. According to the report, the highbay store is a complex 
and unstable coloss with a low accessibility and the knowledge about the whole is lacking. 
This means that the possibility of fault tracking is limited and person dependent. An 
upgrading and modernizing of the highbay store was estimated to a cost of almost 11 MSEK. 
The question, about needs of storage at the chassis workshop of today and tomorrow, was 
raised due to the result of the technical report. The purpose of the theses work is therefore to 
investigate the necessity of the highbay store. At the same time the future of the supermercado 
store is included. 
 
A survey about the present situation was made to identify what is important to chassi and to 
see what the requirements and limitations are. Through interviews with concerned personnel, 
data studies and practical work at the stores, knowledge and information was obtained. 
A number of key parameters that have importance and impact on the storing at Scania are 
presented. Through systematic analyzing of these parameters and with help of Scania 
Production System, SPS, the physical possibilities and limits and what is best out of an 
ergonomic and economic point of view is identified. The result is presented in three levels: 
 

1. Immediate actions – improvements which require little or no capital expenditure. 
 

2. Medium-term actions – improvements which need some planning, but still little 
capital expenditure. 

 
3. Long-term actions – improvements which cause significant change, have to be 

investigated further and will require investment. 
 
The chassis workshop production cannot make it without a functioning highbay store. This is 
based on facts in requirements and limitations. Therefore the continuous existence of the 
highbay store is justified. The once-for-all cost for the renovation of the highbay store is high, 
almost 11 MSEK. 
 
The actions presented, results in saving at least four positions, and with more plain methods of 
working additional savings, in positions, most likely will be made. 
 
The closing of the supermercado store opens an area of 1000 m2 for other activities and here 
the area for the implementation of fast-moving boxes in a visual store has been subtracted.  
 
The once-for-all cost for the demounting of the supermercado store will be paid back by the 
winnings of moving other activity closer to area of consumption. 
 
The costly sprinkling of the supermercado racks that otherwise has to made, never has to be 
actualized. 
 
Furthermore the control of the methods that are used will be better and that means increased 
delivery safety and quality for the assembled chassis. 
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Sammanfattning 
 
Höglagret på Chassiverkstaden i Södertälje är i stort behov av en upprustning. Detta framkom 
i en teknisk förstudie som, under våren 2004, genomfördes av konsultfirman Prevas. Här 
sammanfattas höglagret som en komplex och instabil koloss med låg tillgänglighet där 
kunskap om helheten saknas. Detta innebär att möjlighet till felsökning vid driftstopp är 
begränsad och personberoende. För att uppgradera och modernisera höglagret beräknades 
kostnaden att uppgå till närmare 11 Mkr.  
I och med detta resultat kom frågan huruvida höglagret behövs på chassiverkstaden eller inte.  
 
Examensarbetets uppgift är således att ge svar på frågan samt att ta upp det visuella 
supermercadoförrådets framtida existens. 
 
En kartläggning av nuläget genomfördes för att identifiera vad som är viktigt för 
Chassiverkstaden och för att se vilka förutsättningar och begränsningar som finns. Genom 
intervjuer med berörda produktionstekniker och produktionsledare, datastudier samt egen 
praktik vid förråden inhämtades kunskap och information.  
 
Ett antal parametrar har lyfts fram som viktiga för förrådsverksamheten och Scania. Genom 
att systematiskt gå igenom parametrarna och väga in Scanias Produktions System, SPS, 
identifieras vad som är fysiskt möjligt samt bäst ur ergonomisk och ekonomisk synpunkt. 
Resultatet är ett förslag i tre nivåer: 
 

1. Åtgärder på kort sikt – förbättringar som kräver ingen eller liten kapitalinvestering. 
Aktiviteterna kan genomföras i samband med det dagliga arbetet och kräver ingen 
lång planering. 

2. Åtgärder på medellång sikt – förbättringar som kräver viss planering, men fortfarande 
ingen eller liten kapitalinvestering. 

3. Åtgärder på lång sikt – åtgärder som skapar betydande förändringar, behöver ordentlig 
planering och kräver investeringar. 

 
Chassiverkstaden klarar inte produktionen utan ett fungerande höglager. Detta utifrån 
faktabaserade förutsättningar och begränsningar. Därför är höglagrets fortsatta existens 
berättigad.  
 
Engångskostnaden för uppgraderingen av höglagret är hög, närmare 11 Mkr. 
 
Åtgärderna som presenterats medför besparingar i form av åtminstone fyra positioner och 
genom tydligare arbetssätt kommer ytterligare positioner med stor sannolikhet att sparas.  
 
En stängning och nedmontering av supermercadoförrådet öppnar ytor på 1000 m2 för annan 
verksamhet och då har yta för ett högfrekvent visuellt boxförråd dragits av.  
Engångskostnaden för rivningen av supermercadoförrådet kommer snabbt att betala sig 
genom att annan aktivitet flyttas närmare förbrukning.  
 
Den kostsamma sprinklingen av supermercadoställagen som i dagsläget är nödvändig behöver 
aldrig genomföras.  
 
Slutligen fås en bättre uppföljning av metoderna som används vilket betyder större 
leveranssäkerhet och ökad kvalitet på chassierna som monteras.
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Terminologi 
 
Artikelnummer = ”namn / ID” på ett bestämt objekt 
 
Chassi = En bärande ramkonstruktion inklusive mekaniska delar som motorn är monterad på 
 
Chassinummer = ”namn / ID” på ett bestämt chassi 
 
Line = Beteckning för linjemontering 
 
Ställage = Stålställning för förvaring 
 
Fasad = Rader av ställage med material som står bredvid line 
 
Rack = Odefinierad typ av fasad 
 
E-pall = Europapall; 1200 * 800 mm  
 
H-pall =  En halv E-pall 
 
Pallkrage = Pallens avtagbara ”väggar”, antalet kragar bestämmer höjden på pallen 
 
14-pall = E-pall med fyra kragar 23-pall = H-pall med tre kragar 
 
Smallbox, SB = En fjärdedels E-pall, i grön plast 
 
Minibox, MB = En åttondels E-pall, i grön plast 
 
Emballage = Förpackning 
 
Ytterförpackning / ytteremballage = Pall, SB, MB eller specialemballage 
 
Innerförpackning / inneremballage = ligger inuti ytterförpackning / ytteremballage; 
exempelvis påse eller kartong 
 
Utbana/inbana = Transportbana (rullbana) för utgående/ingående pall/box i höglagret 
 
FiFo = First in First out, det som kommer in först ska också förbrukas först 
 
NGS = New Generation Scania (ny lastbilsgeneration) 
 
Normalläge = Ett fördefinierat tillstånd som ska råda 
 
Avvikelse = När inte normalläge råder 
 
Position = En position räknas som en persons arbete 
 
Täcktid = Hur lång tid något räcker innan det tar slut 
 
Beställningsfönster = En viss tid varje dag som beställningar av material ska göras 
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1 Inledning 
 
Inledningen beskriver examensarbetets bakgrund, syfte, strategi och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
 
Examensarbetet blev aktuellt i och med en teknisk utredning under våren 2004 som visade att 
höglagret på Chassi i Södertälje behöver en omfattande och kostsam renovering. Frågan om 
framtidens lagerbehov på Chassiverkstaden ställdes i och med utredningens resultat.  
Samtidigt tas också Supermercadoförrådets framtid upp.  

1.2 Syfte 
 
Uppdraget ska ge svar på om det är möjligt att stänga höglagret. Om svaret är nej, ska förslag 
tas fram som föreslår användning och åtgärder av höglager och supermercadoförråd, på kort 
och på lång sikt.  
I examensarbetet ska hänsyn tas till pågående produktgenerationsbyte. 

1.3 Strategi 
 
En identifiering av nuläget och analys har genomförts för att förstå, och se, styrkor och 
svagheter i materialhanteringen.  
Det praktiska tillvägagångssättet var praktik på höglagret och supermercadoförrådet, 
intervjuer av anställda och studier av data för att få en uppfattning av nuläge.  
För analysdelen har ytterligare intervjuer, data och teorier analyserats för att få en uppfattning 
om problembilden.  
SPS, Scanias Produktions System, har använts som grund för teorin som tillämpas mer om 
SPS går att läsa i kapitel 4.3.  
 
Utifrån slutsatser av nulägesanalysen har förutsättningar, begränsningar och nyckelparametrar 
för förrådshållning beaktats och resultatet är ett förslag som presenteras i tre nivåer: 
 

1. Åtgärder på kort sikt – förbättringar som kräver inga eller små utgifter. 
 

2. Åtgärder på medellång sikt – förbättringar som kräver viss planering, men 
fortfarande inga eller små utgifter. 

 
3. Åtgärder på lång sikt – åtgärder som skapar betydande förändringar, behöver 

noggrann planering och kräver investeringar. 
 
 
Förslaget har analyserats och utvärderats i samförstånd med Scania. Därefter har två muntliga 
framställningar gjorts; en för berörd personal på Chassiverkstaden i Södertälje och en på 
Luleå tekniska universitet. 
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1.4 Avgränsningar 
 
För att inte examensarbetet skulle bli för stort i omfattning, tappa djup och kunna genomföras 
på 20 veckor gjordes en del avgränsningar under arbetets gång: 
 

• Inga detaljerade kostnadsberäkningar ska göras enligt uppdraget. 
 
• Arbetet omfattar inte frågan om vilka emballage som ska användas till olika artiklar, 

artikelkostnad eller helt nya lagerplaceringar och där utbyggnad av lokal är nödvändig.  
 

• Lagernivåer analyseras inte djupare, dock tas hänsyn till nivåerna i lager.  
 

• Någon teknisk lösning på boxinlagringen föreslås ej.  
 

• Simulering av flöden i höglagret kan göras men är inte aktuellt för examensarbetet.  
 

• Eventuell påverkan på Godsmottagningen samt furneringsverksamheten tas upp men 
på ett allmänt plan. 
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2 Läshänvisning 
 
För att underlätta läsningen av rapporten ges en läshänvisning: 
 

• För läsare som inte har någon bakgrund inom Scania rekommenderas läsning av alla 
kapitel. 

 
• Personal på Scania behöver inte läsa ”Scania - företaget”, kapitel 3. 
 
• Rekommenderad läsning för alla är kapitel 4.5, ”Teori som använts för 

examensarbetet”, då slutsatser och rekommendationer har sin grund här. 
 

• För personer som är väl insatta i materialhanteringen på Chassiverkstaden kan 
”Nulägesbeskrivning”, kapitel 5, hoppas över men rekommenderas då att läsa 
delkapitlen ”Allmänt” som inleder varje huvudkapitel. 

 
• Rekommenderad läsning för alla är ”Analys av nuläge”, kapitel 6, där styrkor och 

svagheter i dagsläget tas upp 
 

• ”Jämförelse med andra Scaniaenheter” kan läsas i kapitel 7 men är inte av stor vikt för 
det resultat som presenteras. 

 
• Slutligen läses ”Förslag” och ”Förslagsanalys” i kapitel 7 och 8 respektive. 
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3 Scania – företaget 

3.1 Allmänt 
 
Där inte annat anges kommer material i ”Scania – företaget” från Scanias globala hemsida. 
 
Scania uppstod ur Vagnfabriks-Aktiebolaget i Södertelge - Vabis, Scania i Malmö, det 
fusionerade Scania-Vabis och efterkrigstidens Scaniadivision inom Saab-Scaniagruppen. 
Vabis grundades 1891 och tillverkade till en början järnvägsvagnar. År 1902 byggdes den 
första lastbilen. Vabis och Scania i Malmö fusionerade år 1911 till Scania-Vabis. 
Scanias produktions- och försäljningsexpansion inleddes i början av 1950-talet. Sedan dess 
har Scania utvecklats från att vara en nationell tillverkare till en global aktör. I mitten av  
90-talet blev Scania ett självständigt bolag och produkterna fick samma namn. År 1996 
registrerades Scania på börsen i Stockholm och New York. 
 
Scania är idag en globalt ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar och även industri- och 
marinmotorer. Förutom tillverkningen har Scania en mängd olika serviceprodukter, tjänster 
och finansiering för att kunna ge kunden ett helhetskoncept. Verksamheter bedrivs på över 
hundra marknader i Europa, Latinamerika, Asien, Afrika och Australien. Drygt 29 000 
personer är anställda världen över, varav cirka 12 000 i Sverige. Dessutom arbetar cirka  
20 000 personer i Scanias fristående försäljnings- och servicemarknadsorganisation 
 
Scania utvecklar, tillverkar och säljer lastbilar med en totalvikt över 16 ton. Bussprogrammet 
består av busschassier samt helbyggda bussar. Industri- och marinmotorerna används i 
generatoraggregat, entreprenad- och jordbruksmaskiner samt fartyg och fritidsbåtar. 
Scania säljer också delar och verkstadstjänster i form av underhåll och reparationer. Scania 
erbjuder sina kunder service- och underhållsavtal och finansieringslösningar.  
Största marknaden finns i västra Europa där nära 70 % av alla lastbilar säljs, för buss något 
lägre med 34 %. I Europa finns en kapacitet att montera 50 000 fordon per år, för 
Latinamerika är siffran 20 000 (källa: Scanias intranät). 

3.2 Scanias modulsystem 
 
För att kunna möta en bred marknad använder Scania ett modulsystem vilket för kunden 
betyder större valfrihet genom fler varianter att välja mellan. Modulsystemet gör det möjligt 
att olika varianter av komponenter kan sättas ihop till en lastbil eller buss på ett mycket 
kostnadseffektivt sätt. Systemet kan, förenklat, liknas vid ett Lego, bitarna kan sättas ihop 
trots att de enskilda delarna har olika form. Genom modulariseringen karaktäriseras Scania av 
hög kvalitet och kostnadseffektiv produktion. (Källa: Scanias intranät) 
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Bild 1: Scanias modulsystem (källa: Scanias intranät) 
 

3.3 Scanias produktionsverkstäder 
 
Parallellt med den internationella expansionen har verksamheten också vuxit i Sverige. På 60- 
och 70-talen kompletterades verksamheten i Södertälje med produktionsanläggningar i Luleå, 
Falun, Oskarshamn, Sibbhult och Katrineholm. Komponenttillverkningen för den Europeiska 
produktionen är idag helt koncentrerad till Sverige med tillverkning i: 

• Södertälje - motorer, växellådor 
• Falun – axlar 
• Oskarshamn - hytter 
• Sibbhult - växellådor, retarder (avgasbroms) 
• Luleå - rambalkar, bakaxelbryggor 

 
Slutmontering för den Europeiska produktionen sker vid Scanias anläggningar i Södertälje 
(Chassiverkstaden), Zwolle i Holland och Angers i Frankrike.  
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Bild 2: Scaniaenheter i Europa (källa: Scanias intranät) 
 

3.4 Scania – Södertälje 
 
I Södertälje finns förutom huvudkontor och produktutveckling också flera produktionsenheter 
samt inköpsavdelning och reservdelslager. 
I Gjuteriet gjuts och bearbetas motorblock och cylinderhuvuden till Scanias motorer. 
Motorverkstaden bearbetar motorblock, kamaxlar, cylinderhuvuden och vevaxlar. 
Monteringen av motorer för den Europeiska produktionen är sedan början av 2000-talet 
koncentrerad till Sverige och Södertälje.  
I växellådsverkstäderna sker tillverkning av transmissionsartiklar samt härdning av kamaxlar. 
Artiklarna levereras huvudsakligen för montering i Falun, Sibbhult samt till 
motormonteringen i Södertälje och Latinamerika. 
I Chassiverkstaden slutmonteras både lastbils- och busschassier. Montering av chassier till 
bussar flyttade till Södertälje från Katrineholm 2002. I Södertälje har Scania drygt 7 000 
anställda. 

3.5 Södertälje – Chassiverkstaden 
 
Chassiverkstaden sysselsatte 940 personer år 2003. Under året producerades 1262 KD-satser 
så kallad Knock Down, 7222 lastbilar och 2663 busschassier som försörjde Europamarkanden 
och även vissa marknader utanför Europa. Det betyder att i genomsnitt tillverkades 33 
lastbilar och 12 bussar varje dag i Södertälje. (källa: Scanias intranät) 
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4 Teori 
 
I examensarbetet används den japanska filosofin Lean produktion som bakgrund till analys 
och resultat. Under arbetets gång användes Scanias egen tolkning av Lean produktion, Scania 
Produktions System (SPS), aktivt. Teoriavsnittet baseras dels på information om SPS som 
finns att hitta i SPS handboken och på SPS:s hemsida på Scanias intranät samt på 
litteraturstudier om Lean produktion, främst kursmaterial från Luleå tekniska universitet. 

4.1 Lean produktion 
 
Lean produktion handlar om att göra verksamheten i alla led så resurssnålt som möjligt. Allt 
för att kunden ska få produkter med bästa kvalitet till lägsta kostnad. Genom att rationalisera 
och förenkla alla steg i en process ska bästa och enklast möjliga metoder användas. Varianter 
ska reduceras, deras omfattning ska mätas och gränsvärden bli tydliga, så att skillnader mellan 
naturliga och onaturliga variationer lätt kan identifieras. 
Genom bra ledarskap och kamratskap stimuleras initiativförmåga och innovation. På så vis 
blir ständiga förbättringar blir en del av den dagliga verksamheten. Idealt ska taktade 
enstycksflöden tillämpas. 
Tid är det mest effektiva mätvärdet. Alla verksamheter ska minska sina genomloppstider; för 
utveckling, tillverkning, leverans och introduktion av nya produkter. 
Just In Time, JIT, beskrivet i kapitel 4.2, är en viktig del i Lean konceptet som strävar efter att 
alla funktioner i en verksamhet är i ständig rörelse. 

4.2 Just In Time, JIT 
 
Just In Time, JIT, begreppet har fått en närmast universell tillämpning inom 
tillverkningsindustrin. Konceptet utvecklades hos Toyota, vars tekniker gav namn åt 
begreppet. 
Principen är att hela produktionsprocessen styrs av en naturlig lag om efterfrågan och tillgång. 
Kundens behov bestämmer när tillverkning ska ske som i sin tur stimulerar leveranser av 
ingående produkter och så vidare. Resultatet blir att endast de produkter som behövs tillverkas 
- när de behövs. 
Alla aktiviteter som sker är en reaktion på kundens order; Kunden ”suger fram” produkter, ett 
s.k. ”pull-flöde” skapas. I ett ”push-flöde” produceras det utan ett signalerat behov. 
Kopplingen mellan kundbehov och produktion sker genom att analysera takttid, ett sätt att 
mäta hastigheten i produkters försäljning på marknaden i relation till fabrikens kapacitet. 
Genom att dela antalet minuter som produktionen är igång med efterfrågan fås den ideala 
takttiden. Är takttiden låg eller måste minskas tillförs mer resurser för att hinna med. 
JIT-idealet är att allt material ska befinna sig i aktiv verksamhet som delar av produktionen 
och aldrig ligga som ”döda” lagerkostnader. 

4.3 Scania Produktions System, SPS 
 
Scania Produktions System (SPS) är Scanias sätt att arbeta med Lean produktion. SPS är en 
gemensam bas för alla anställda för ökad lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft. I SPS 
sammanfattas Scanias grundläggande filosofier, prioriteringar och principer i arbetssätt. För 
att arbeta aktivt med SPS träffas förbättringsgrupper varje vecka och diskuterar aktuella 
teman och potentiella förbättringar. 
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4.3.1 Scaniahuset 
 
Det s.k. Scaniahuset används för att göra SPS visuellt. Huset har grund, väggar, tak och 
inredning. ”Luften” utanför symboliseras av bra ledarskap. 
 

 
 
Bild 3: Scaniahuset (källa: Scanias intranät) 
 

4.3.2 Filosofier 
 
Scanias filosofier Kunden först, Respekt för individen och Eliminering av slöseri bildar 
grunden i huset. Allt som görs på Scania skall genomsyras av filosofierna. 
 

• Kunden först 
En självklar filosofi eftersom utan kunder som köper bussar och lastbilar finns det 
ingenting att göra, man producerar bara det som det finns efterfrågan på och hela 
produktionen är kundorderstyrd. 
• Respekt för individen 
Engagerade medarbetare är en förutsättning för att kunna tillverka högklassiga produkter. 
Om det inte finns respekt för individen vill ingen jobba på Scania och det blir svårt att 
behålla den kompetenta arbetskraft som finns och även svårt att rekrytera ny personal när 
det behövs. 
• Eliminering av slöseri 



 14

Eftersom Scania har konkurrenter måste hela tiden förbättringar göras för att på sikt finnas 
kvar. Genom att eliminera slöseri förstärker Scania sin konkurrenskraft vilket gör att 
samma mängd kan produceras till en lägre kostnad. Det slöseri som finns måste hela tiden 
minskas genom förbättringsarbete. 

4.3.3 Prioriteringar 
 
Genom att använda prioriteringarna nedan som utgångspunkt för diskussioner kan de rätta 
valen göras. De gemensamma prioriteringarna gör också att alla har samma syn på vad som är 
viktigt. Högst kommer Säkerheten/miljön för medarbetare, ingen vill ha en osäker och 
otrevlig arbetsplats. Om ordningen hålls mellan prioriteringarna kommer de tre översta att på 
sikt ge en god ekonomi. 
 

1. Säkerhet och miljö 
2. Kvalitet 
3. Leveranssäkerhet 
4. Ekonomi 
 

4.3.4 Principer 
 
Normalläge-Standardiserat arbetssätt 
Normalläge är utgångspunkten i arbetet och strävan är att alltid förbättra detta genom att göra 
ständiga förbättringar. Normalläget bygger på standardisering, en bestämd takt liksom ett 
utjämnat och balanserat flöde genom hela produktionskedjan. För att se vad som är normalt 
och onormalt arbetas det visuellt. Genom att jobba i realtid fås en direkt återföring av 
information till den som behöver den. 
 
Rätt från mig 
Rätt från mig innebär att göra rätt från början. Med rätt verktyg, rätt instruktioner och rätt 
metoder blir det omöjligt att göra fel (poka-yoke). Standarden beskriver det bästa kända 
arbetssättet som är överenskommet inom gruppen och som ger den bästa kvalitén. Man 
arbetar i ett tydligt kund-leverantörsförhållande och har rätt kompetens för uppgiften. 
Dessutom användes rätt kontrollmetoder i en kvalitetssäkrad process. De fel som trots allt 
hittas återförs till källan i realtid, d.v.s. direkt när de hittas. 
 
Förbrukningsstyrd produktion 
Man börjar inte producera förrän kunden signalerat ett behov. Det kan till exempel ske genom 
styrning med visuella buffertar eller genom Kanban-kort. Med dessa metoder kan alla se när 
det är dags att börja producera. Kunderna bestämmer hur många produkter som ska tillverkas, 
därför är det också kunden som styr när produktionen börjar. Principen förbrukningsstyrd 
produktion ska genomsyra hela produktionskedjan från tillverkning av enskilda detaljer till 
leveransklar slutprodukt. 
 
Ständiga förbättringar 
Ständiga förbättringar innebär att det skapas ett nytt bättre normalläge genom att minska 
slöseriet och höja kvalitetsnivån. Att utmana och förbättra processen ska vara en del av det 
dagliga arbetet i förbättringsgrupperna och stödfunktionerna. Prioriteringar görs utifrån 
processuppföljningen som också är en naturlig del i arbetet. 
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4.4 Best practise 
 
För att förenkla arbetet och för problemlösning samarbetar Scanias produktionsenheter för 
gemensamma arbetsmetoder. Man analyserar vilka delar av produktionen som kan användas 
på liknande sätt. Genom att ta de bästa delarna ur de befintliga metoderna samt nya lösningar 
utarbetas en bästa metod, en s.k. Best practise, för hur man borde arbeta. Best practise 
lösningarna sammanställs till en, på pappret, ideal fabrik. Denna fabrik ska sedan 
produktionsenheterna sträva efter att likna.  
Fördelarna med att ha lika anläggningar är många. Införandet av nya produkter blir enklare 
om alla har liknande verktyg och arbetar på liknande sätt. Arbetssättet blir resurssnålt i och 
med eliminering av slöseri med ingenjörsresurser. Varje enskild anläggning måste inte ta fram 
en egen lösning och förbättringsarbetet kan förenklas genom att erfarenhetsutbyte av 
varandra. 
 

4.5 Teori som använts för examensarbetet 
 
Då inga specifika lagerberäkningar tillämpats tas inte lagerberäkningsteori upp i 
examensarbetet. Inte heller specifika lagerlayouter har studerats närmare.  

4.5.1 Allmänt 
 
Det finns ett antal orsaker för företag att hålla artiklar i lager, den främsta är att förhindra brist 
i produktion.  
Lagerhållning kan definieras genom tre funktioner; ta emot inkommande material, förvara 
material och plocka fram material som efterfrågas ur lager. 
Lagren är hjärtat i materialhanteringen och det är väldigt viktigt att det finns 
materialhanteringsstrategier som starkt bidrar till lönsamheten i ett företag. Lagerhållning är 
komplext eftersom det krävs att människor, system och teknik arbetar effektivt tillsammans 
för att uppnå bästa resultat.  
 
Val av lagertyp är mycket komplicerat beroende på antalet artikelnummer, skillnader i 
omsättning, metoder som används, tillgång till ytor, ekonomiska och ergonomiska 
begränsningar samt mognad i organisation, för att se och hantera avvikelser samt jobba med 
ständiga förbättringar.  
 
Vid planering och design av lager och dess system är det mycket viktigt att hålla dem flexibla 
för att kunna möta förändringar och nya krav som ställs. Det är inte ovanligt att skynda in i 
nya materialhanteringssystem, utan att egentligen förstå grunderna, styrkor och svagheter i de 
dagliga arbetsrutinerna.  
 
Just In Time (JIT) filosofin utövas bland de flesta större företag. Få företag i världen klarar av 
att tillämpa direkt- och enstycksflöden, som egentligen är utopin av JIT. JIT fungerar bra då 
ett jämt behov och högt genomflöde finns, men då flexibilitet och korta ledtider krävs blir den 
rena tillämpningen av JIT opraktisk och oekonomisk. I vissa fall, där högvärdesartiklar är 
involverade kan det vara motiverat med höga transportkostnader för enstycksflöden. Då 
lågvolyms- och lågvärdesartiklar involveras blir transportkostnaderna, utan tvekan, mycket 
högre än kostnaden för att driva ett lager. 
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Att fortfarande behålla tanken med enstycksflöden är av stor vikt för att aldrig tappa tempot i 
det ständiga förbättringsarbetet. 
 
Som grund till detta kapitel ligger flera, återkommande intervjuer tillsammans med rena fakta. 
En stor del i författarens analystänkande, för att kunna sammanställa intervjubaserade fakta 
och datafakta har också varit Scanias Produktions Systems (SPS:s) tankesätt. SPS fyra 
prioriteringar också har legat som stöd för att ta fram ett antal parametrar som används som 
stöd i examensarbetets förslag. 
En egen teorimetod har tagits fram och sex huvudparametrar har studerats närmare. Först 
allmänt och sedan gås varje parameter igenom och bedöms utifrån Scanias krav och 
förutsättningar. De sex parametrarna är: 
 

1. Ergonomi 
2. Tillgänglighet 
3. Yta 
4. Organisationsmognad 
5. Flexibilitet 
6. Kostnad 
 

Som synes ovan är alla parametrar sammanknutna med SPS:s fyra prioriteringar; säkerhet och 
miljö, kvalitet, leveranssäkerhet och kostnad. Parametern yta tillkommer som egen punkt 
eftersom den har stor inverkan på flera punkter och dessutom har stor betydelse för 
Chassiverkstaden då stor ytbrist råder. 
 
Nedan presenteras och jämförs vad automatisk respektive visuell lagring innebär. 
Parametrarna ovan har använts för jämförelsen. Parametrarna kommer också att användas i 
kapitel 6.8 som tar upp ”Val av lager på Scania”. 

4.5.2 Jämförelse av visuell/manuell- och automatisk lagerhållning 

4.5.2.1 Allmänt 
 
Vid manuell förrådshållning sker det ett antal aktiviteter kring materialet; 
 

• Ankomsthantering, med registrering och placering 
• Hämtning utifrån beställning 
• Placeringsändringar 
• Dokumentation av all materialförflyttning 
• Kontinuerlig revidering med nya min- och maxnivåer  
 

 
Det viktigt att ha klart vilka metoder som används och i varje aktivitet måste hänsyn till 
ergonomi tas. Potentiella risker i processen måste analyseras, både utifrån ergonomi och 
utifrån rutiner.  
Det är av stor vikt att organisationen är mogen för nya arbetssätt annars kan den manuella 
materialhanteringen bli kaotisk. 
Definitionen för ett visuellt lager beror på vem man frågar: För VEM ska det vara visuellt? 
För truckchauffören som kör i lagret varje dag eller för personen som kommer på besök en 
enda gång. Deras uppfattning om vilket material som är visuellt skiljer sig garanterat.  
Avvikelser, brister och överlager, måste alltid vara lätta att identifiera. 
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Helst ska visuella lager placeras intill förbrukningsplats nära line. Då fås ett direkt flöde av 
material utan transporter mellan förråd och line och 100 % tillgänglighet på materialet. 
 
Vid automatisk lagerhållning upprepas samma sak på exakt samma sätt, repetitivt, vilket ger 
en trygghet i hanteringen.  
Ett automatiskt system har inte de begränsningar som den mänskliga hjärnan har då det 
kommer till att lagra och ta fram stora mängder information när som helst.  
Ergonomi är inte ett problem vid automatik då människan inte är inblandad i processen. 
Automatik är väldigt dyrt, först i investeringsskedet och sedan i underhåll. Det är inte enkelt 
att ändra och flytta på automatiska installationer utifrån nya behov. Att bygga in sig i tekniska 
lösningar som till en början fyller syftet är lätt. Att sedan ändra kan bli mycket kostsamt 
varför förändringen inte blir av och man får finna sig i en gammal, mindre lämpad, struktur.  
Med automatiska lösningar finns alltid hotet om systemfel och stopp i verksamheten.  
En annan sak att beakta är att den teoretiska kapaciteten och den verkliga skiljer sig åt. I 
verkligheten finns många yttre faktorer som påverkar, varför utlovad och uppnådd kapacitet 
ytterst sällan är lika. 
Många gånger finns en skepsis mot höglager eftersom det rymmer mycket material och 
därmed överlager lätt uppstår. Det är dock inte något som lagren ska belastas för utan snarare 
något för, framförallt, materialplanering och materialhantering att jobba med. Genom goda 
rutiner kan snarare ett höglager eliminera orsaker till överlager genom att alla saldon kan 
hållas färska och uppdaterade. Saldon behövs för att se hur nuläget ser ut och identifiera 
avvikelser. 

4.5.2.2 Ergonomi 
 
Manuell hantering medför nästan alltid ergonomiproblem som i förlängningen kan leda till 
arbetsskador. Bra hjälpmedel, verktyg, och arbetsmetoder kan minska, men aldrig helt 
eliminera risken för skador och förslitningar. 
 
Automatik i sin tur, är bra då tunga lyft och ofördelaktiga ställningar i största mån kan 
undvikas. I de fall där repeterbarheten är hög är automatik att föredra, dels då upprepade 
rörelser sliter på kroppen och dels för att automatik gör exakt samma rörelse varje gång – 
risken för fel blir minimal. 

4.5.2.3 Tillgänglighet 
 
Ett visuellt förråd har vid god skötsel 100 % tillgänglighet, enligt Christer Osterman, MSLT. 
Inget system kan fallera, dock finns alltid risken att den manuella hanteringen blir fel. 
 
Ett höglager har god tillgänglighet så länge tekniken fungerar och kapaciteten är anpassad 
efter behov. Det kräver ett kontinuerligt underhåll av mjuk- och hårdvara. Oförutsedda 
händelser kan ändå inträffa som exempelvis strömavbrott på grund av åska. 
Utnyttjandegraden på ett automatiserat höglager kan ligga runt 95 %, ett utnyttjande en 
människa aldrig kan komma upp i (Jansson, 1987). Att komma ihåg är att utlovad kapacitet 
inte är lika med verklig på grund av flera faktorer, både yttre (exempelvis fel från operatör) 
och inre (system- eller mekaniska fel). 
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4.5.2.4 Yta 
 
Lagerhålls många artikelnummer visuellt blir lagerytorna stora eftersom varje artikelnummer 
ska ”synas” och ha en egen plats. För att minska ytor är det möjligt att stapla på höjden vilket 
får följden att de visuella fördelarna försvinner; lättillgänglighet, synliga avvikelser i form av 
överlager och brister.  
Den manuella hanteringen blir långsammare och mer krävande då stora delar av jobbet sker 
på hög höjd menar Johan Marks, SLDM.  
För manuell hantering på hög höjd måste ställagen vara utformade så att långsidan av pallen 
exponeras för att plockningen ska fungera ergonomiskt (vid plockning måste man sträcka sig 
över pallen för att nå materialet och om långsidan exponeras blir det ”bara” kortsidan att 
sträcka sig över). 
Manuellt höghöjdsarbete betyder arbetsdagar i krankorgar som åker upp och ner mellan 
ställagerader. Det finns studier som pekar på mycket dålig trivsel till följd av ensamarbete, 
höjdrädsla och klaustrofobi enligt Johan Marks, SLDM. 
Vid visuella förråd behövs ytor för administration, ”flexytor” (behövs vid omflyttning av 
material), truckgångar och buffertytor för fluktuationer i materialbehov. 
 
Peter Sundén, MSLT, säger att automatiserade lager har den stora fördelen att de klarar att 
hålla reda på väldigt många kollin och artikelnummer på en begränsad yta. Ett automatiskt 
höglager kräver runt 75 % mindre yta än ett manuellt lager med samma kapacitet (Jansson, 
1987). 

4.5.2.5 Organisationsmognad 
 
För att driva ett visuellt lager måste mycket tydliga rutiner och metoder användas säger 
Anders Östberg, DELX. Krav på disciplin och personalens vakenhet är stor. En hög 
mognadsgrad är av stor betydelse för att kunna hålla reda på saldon, lagerplaceringar etc. men 
också för att upptäcka avvikelser, hitta orsakerna och snabbt vidta nödvändiga åtgärder. 
”Vattentäta” metoder, Poka Yoke, för visuella förråd är enligt författaren svåra att designa. 
Detta eftersom det alltid finns risk att material hämtas och det glöms bort att bokföra. Med ett 
automatlager skulle exempelvis detta inte kunna hända i och med den fysiska barriären i form 
av en vägg. 
 
Ett automatiskt lager har inte samma höga krav på organisationen som visuella förråd. 
Mjukvaran håller reda på saldon och var varje kolli finns, samt sköter in- och utlagring av 
material. Vad som kräver högre mognad är det dagliga arbetsrutinerna för att se avvikelser. 
Arbete som är ett krav på alla nivåer inom verksamheten för ett lönsamt företag. 

4.5.2.6 Flexibilitet 
 
Visuella lager är flexibla och kan förändras efter behov och önskemål. Risken är att visuella 
lagerytor betraktas som allmänna och ”bara att flytta på” som Anders Östberg, 
Motorverkstaden, uttryckte det. De administrativa insatserna för att flytta, i många fall 1000-
tals artikelnummer, är betydande vilket också gäller insatserna för själva fysiska flytten av 
material. 
 
Nackdelen med automatiska installationer är en lägre flexibilitet än manuella. Ett höglager 
står kvar där det är byggt. Rent ekonomiskt är det också svårt att flytta automatiska system, ett 
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faktum som Christer Osterman, MSLT, påpekar. Samtidigt kan ett höglager vara mycket 
flexibelt när det gäller att plocka fram artiklar som inte använts på länge. 

4.5.2.7 Kostnad 
 
Investeringskostnaden för ett visuellt lager är låg då ingen avancerad teknisk utrustning krävs, 
inga betydande underhållskostnader tillkommer heller. Förarbetet med layouter och 
materialplacering är dock inte att förringa, speciellt med många artikelnummer inblandade. 
Sprinklingen som krävs för visuella buffertar, enligt brandskyddskrav, är en dyr 
engångskostnad, som även beror på vilken höjd materialet ska staplas. Driftskostnaderna för 
visuella och manuella lager är höga då många positioner och truckar krävs för att hantering 
och administration.  
Ett manuellt högplocksförråd blir betydligt dyrare än ett visuellt förråd. Speciella 
höghöjdstruckar används och dessa står på golvskenor som i sin tur ska installeras. En 
höghöjdstruck kostar c.a. 12 000 kr/månad vilket är mer än dubbelt så mycket som en truck 
vid höglagret kostar. 
 
Investeringskostnaden är mycket hög för automatiska höglager. Krånglar tekniken gäller det 
också för underhållet, inte sällan blir dessa kostnader högre än väntat. Den dagliga driften 
kräver färre positioner i form av administration och truckkörning än ett manuellt lager och 
kostnader för uppvärmning och belysning minskar. 
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5 Nulägesbeskrivning 
 
I nulägesbeskrivningen beskrivs hur verksamheter med relevans för examensarbetet fungerar 
idag. Genom praktik, intervjuer, datastudier och studiebesök har nuläget sammanställts.  

5.1 Logistikavdelningen på Chassiverkstaden, Södertälje 
 
För att få en produktion som flyter smidigt utan materialbrister finns logistikfunktionen. 
Logistikavdelningen på Chassiverkstaden i Södertälje har tre linjefunktioner som planerar och 
genomför den dagliga verksamheten och tre stödfunktioner som optimerar arbetet och löser 
problem som uppstår, se bild 4. Varje funktion beskrivs separat. 
 
Arbetet med Scanias Produktions System (SPS) har stort fokus just nu och flera områden 
certifieras för att visa att de arbetar enligt standardiserat arbetssätt. Det handlar om att hålla 
ordning på arbetsplatsen, utföra arbetsuppgifter enligt arbetsbeskrivning, förbättringsarbete 
m.m.  
För att standardarbete lättare ska kunna utföras finns det en viss tid som arbetet ska utföras på. 
Det handlar både om taktning, d.v.s. arbetstiden för ett moment beräknat utifrån hur många 
lastbilar som produceras och om balansering som innebär att mellan avsatta tider görs en viss 
typ av arbete. Får något moment väntetider eller svårt att hinna med måste en ombalansering 
göras för att jämna ut arbetsbelastningen. Taktning och balansering används aktivt i 
monteringen. På logistiksidan måste detta arbete förbättras då fördelarna är tydliga. Vinster i 
form av kortare genomloppstider för material, kortare väntetider med bättre utnyttjad arbetstid 
och tydligare arbetsuppgifter fås. Effekten blir att färre personer gör samma mängd arbete. 
 
En genomgripande utredning av materialhanteringens verksamhet har nyligen gjorts vilket 
resulterat i ett antal aktiviteter. För tillfället pågår förundersökningar till aktiviteterna för att se 
vilka förutsättningar och begränsningar som finns. Flöden ska minskas till antal och längd, 
antalet steg mellan lager och line ska reduceras. Det betyder kortare genomloppstider med fler 
lastbilar som rullar ut från line och färre personer som gör samma jobb. 
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Bild 4: Logistikfunktionens organisation 
 

5.1.1 Produktionsplanering, MSLP 
 
Produktionsplaneringen ansvarar för planeringen av produktionen och är chassiverkstadens 
gränssnitt mot kund. MSLP tar emot order från Scania Central Planning och ser till att 
distribution av färdiga chassier till kund/återförsäljare fungerar.  Hemtagningen av större 
komponenter (sekvenskomponenter, se kapitel 5.3.3); axlar, motorer, växellådor och hytter, 
från andra Scaniaenheter sköts också av MSLP.  

5.1.2 Materialplanering, MSLA 
 
Materialplaneringens roll är att se till att rätt mängd artiklar tas hem, från leverantör, i rätt tid. 
Huvudmålet är bristfri produktion, att inga artiklar saknas då de behövs samtidigt som 
lagernivåerna hålls så låga som möjligt för att slippa hög kapitalbindning och stora 
förrådsytor. 
För att mäta verksamhetens status mäts tre parametrar, inom parentes visas värden för oktober 
2004: 
 

• Lagervärde i kronor (61 Mkr) 
• Täcktid i antal dagar (7,7 dagar) 
• Lageromsättningshastigheten som är det inverterade värdet av täcktiden (28 ggr/år) 
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Enligt standardiserade beställningsparametrar finns det tre dagars förbrukning av material i 
lager. Vid beställning beaktas transporttid och att beställning sker två gånger i veckan. Just 
detta har gjort att säkerhetslagret i realiteten varit snarare sju eller åtta dagar. Ett arbete med 
artikelspecifika parametrar pågår därför. Detta gäller framförallt för artiklar som beställs 
utifrån prognos. 
Fokus för materialplanering är lagerstyrning med rätt lagernivåer och rätt 
beställningsparametrar.  
Funktionen ansvarar även för utfasning av utgående artiklar.  
Nivån för s.k. sovande artiklar, som inte har något behov just nu men senare kommer att 
behövas, kontrolleras.  
Vid överlager säljs material i första hand till reservdelslagret, Scania Parts Logistics AB, och i 
sista hand skrotas artikeln. Förklaringen till stora överlager av lågförbrukande artiklar i 
höglagret ligger ofta i att artikeln tidigare varit högförbrukande och beställningssystemet och 
ingående parametrar inte hunnit med i omställningen. 

5.1.3 Intern materialhantering, MSLM 
 
Under MSLM ligger innerförråd MSLMI, ytterförråd MSLN, furnering MSMLS samt 
logistikkvalitet MSLMQ. Tillsammans ansvarar de för materialhanteringen internt på chassi. 
Innerförråden består av höglagret, supermercado förrådet och kitförråden. Ytterförråden 
utgörs av ytterförråd, sekvensförråd och godsmottagning, se kapitel 5.4. 
 
Furneringen är länken mellan förråden och line. Varje furnerare ansvarar för ett eget område 
och ser till att material finns i fasad vid line. På bestämda tider hämtas material vid förråd och 
körs ut till line. Beställning läggs då bestämda nivåer understigs. 
Logistikkvalitet ansvarar för kvaliteten på logistik och ser till att återföring vid avvikelser i 
leveranser från leverantör sker, t.ex. felaktiga förpackningar och skadade artiklar. 

5.1.4 Produktionsteknik för logistik, MSLT 
 
Produktionsteknik för logistiks funktion är att skapa metoder som ger förutsättningar för att få 
ut rätt artiklar från förråd till line på rätt sätt i rätt tid. Produktionsteknikerna är var och en är 
knuten till en produktionsledares verksamhet; innerförråd, ytterförråd och furnering. Inom 
gruppen finns också en koordinator och projektanställda personer. Produktionsteknik har hand 
om intern logistikberedning, val av förråd och intern distributionsmetod samt finns som 
support gentemot de olika produktionsledarområdena. 
Det dagliga arbetet handlar om förbättringar av processer och aktiviteter i samråd med 
produktionsledaren. Det kan röra sig om logistikflöden, byggnadstekniska frågor, verktyg etc. 
Ett dagligt moment för att komma närmare verksamheten är principen ”Gå och se” där SPS 
tankesättet ligger som grund. På detta sätt fångas idéer och synpunkter upp från avdelningar. 
Idag görs inga mätningar av Produktionstekniks verksamhet. Relevant att titta på är vad som 
orsakat brister eller på annat sätt hindrat en normal verksamhet; är problemen 
metodrelaterade, saknas rätt utrustning eller är det avvikelser ifrån datasystem som är orsaken. 

5.1.5 Introduktion av nya artiklar, MSLR 
 
MSLR är ansvarig för alla nya artiklar som introduceras i den europeiska produktionen. 
Artiklarna går igenom flera steg med hålltider för kriterier som måste uppfyllas innan de kan 
gå vidare till nästa steg och till sist vara godkända för produktion. Till exempel måste 
monteringsinstruktioner finnas till förfogande och förpackningar verifieras (godkännas enligt 
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standard). För att detta ska vara möjligt är målet att alla nya artiklar ska gå genom 236-
förrådet, ett mindre förråd för nya artiklar, innan de läggs i höglagret (eller annat förråd) och 
går ut i produktion. Målet är att ha en bristfri och felfri introduktion av nya artiklar och  att 
utfasningen av utgående artiklar (nya artiklar ersätter allt eftersom gamla i den takt man slutar 
tillverka gamla modeller) blir smidig. 
För att mäta effektiviteten mäts procent av FSH (first series material home), hur stor del av 
nya artiklar som togs hem på tid, och förpackningsstatus, dvs. vad som är klart/inte klart och 
om de är verifierade eller ej. 

5.1.6 Logistikutveckling, MSLX 
 
Logistikutveckling ansvarar för att bereda nya kritiska logistikflöden, koordinera utvecklingen 
av nya specialemballage och förpackningsberedning. Man ansvarar också för de tidiga faserna 
i PD-processen (Product Development). MSLX:s arbete involverar alla produktionsenheter i 
Europa. 
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5.2 Systemstöd för logistik 
 
Se bild 5 för översikt på Scanias interna system. 

5.2.1 SIMAS 
 
Scania Internal Material Administration System (Simas) är ett materialhanteringssystem som 
används för alla produktionsenheter. Här görs all styrning, platsval och transportbeordring. 
Simas håller lagersaldo, materialets placering på line och platskonfiguration i lagren. 

5.2.2 MONA 
 
MONA innehåller monteringsinstruktioner för monteringen vid line och styr behovet av 
artiklar som ska monteras. Här sätts även sekvensen för vilka fordon som ska produceras. 

5.2.3 MC 
 
Material Control (MC) kommunicerar materialbehov mellan Scania och leverantör. MC tar 
hänsyn till vad som finns i lager och kommande behov genom sammankoppling med SIMAS 
och MONA. MC skickar avrop både för behov på kort sikt och på lång sikt samt prognoser 
för kommande behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 5: Översikt på Scanias interna system (källa: MSLTs handbok) 
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5.3 Materialförsörjningsmetoder 
 

5.3.1 Allmänt 
 
Då materialet kommer till line presenteras det för montören på två olika sätt, antingen med 
artikelnummer eller med chassinummer.  
Det första innebär att förpackning, t.ex. kartong med skruv, ligger i fasad märkta med 
artikelnummer, och montören använder det som behövs enligt monteringsinstruktion.  
Det andra sättet, presentation med chassinumret, innebär att artikeln är förutbestämd att sitta 
på ett specifikt chassi. Artiklar med chassinummer är ofta större delar som t ex balkar, 
bränsletankar och hytter men kan också vara mindre artiklar som förekommer bara på enstaka 
varianter av bilar.  
Sättet artikeln konsumeras på line är en parameter som bestämmer vilken distributionsmetod 
som ska användas internt. 
Förpackningen som materialet ligger i väljs utifrån följande parametrar: 
 

1. Minsta möjliga förpackning. 
2. Förpackningen ska packas full. 
3. Förpackningen måste ha en täcktid på mellan 4 och 80 timmar på line. 

 
Se bilaga 1 för hur Scania väljer förpackning. Förpackningarna styr hur fasaden vid line ser ut 
och påverkar också vilken distributionsmetod som används. 
 
Vid val av distributionsmetod, se bild 6, finns ett antal kriterier som ska följas. I och med 
introduktion av en ny artikel i monteringen blir metod tilldelad och sedan används, i regel, 
samma metod till dess att artikeln utgår utan någon revidering av om kriterierna för metoden 
följs.  
 
I vissa fall förekommer två metoder för samma artikel, program och linefeeding eller program 
och 2-binge, läs kapitel 5.3.2 och 5.3.1. Detta av anledning att artikeln kan ha olika 
förbrukning på olika platser på line. Se bilaga 2 för hur Scanias standard för metodval ser ut. 
 
 

 
 
Bild 6: Metodval utifrån artikelnummer resp. chassinummer 

  ARTIKELNUMMER CHASSINUMMER 

=Metodval 

2-binge 

Supermercado 

Linefeeding KIT Sekvens 

Program
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5.3.2 Presentation med artikelnummer 
 
Tvåbingesystem 
I ett 2-bingesystem distribueras hela förpackningar (ytter- eller innerförpackning) från förråd 
direkt till line. En förpackning läggs lättåtkomlig i fasad för montör och de andra läggs i ett 
buffertläge. När första förpackningen är slut tas den bort, och nästa, bufferten, tas fram. 
Beroende på hur snabbt en förpackning förbrukas ligger fler eller färre som buffert.  
En furnerare tar upp beställningar genom att kontrollera antalet förpackningar i buffert och 
lägger, vid behov, beställningen elektroniskt med en handscanner.  
Metoden används för material som förbrukas frekvent och där förpackningen har en hög 
omsättningshastighet.  
Merparten, 80-85 %, av allt material i höglagret distribueras med 2-binge, där en liten del av 
detta är linefeeding som beskrivs längre fram. 
 
Supermercado 
Enligt supermercadometoden körs hela vagnar, med material i mindre boxar, ut och ställs på 
line. Varje vagn har en dubblett, där den ena delen finns på line och den andra i förråd för 
påfyllning. Vagnarna byts varje dag.  Metoden kommer ursprungligen från Scanias 
produktion i Brasilien och infördes på Chassiverkstaden under sommaren 2002. 
Supermercadovagnen (SM-vagnen) kan beskrivas som en mobil fasad.  
Kriteriet för att en artikel ska få ligga på en SM-vagn är att den har en daglig, jämn 
förbrukning. Omsättningshastigheten ska vara < 1 emballage (pall eller box) per vecka, kunna 
hanteras utan lyftverktyg (får ej väga > 7 kg) och inte vara för skrymmande. Dessutom får 
materialet inte vara ömtåligt eller lackat då det inte ligger stabilt på vagnarna vid transporten 
till line. Kriterierna följs i dagsläget inte fullt ut. Metoden används ofta när platsbrist i fasad 
råder eftersom vagnarna kan presentera många fler artikelnummer.  
En mindre revidering av artiklarna i vagnarna gjordes under sommaren 2004 då ett antal 
artikelnummer sorterades bort från vagnarna. Bortsett från det har ingen genomgång gjorts 
sedan implementeringen av supermercadometoden sommaren 2002.  
 
Linefeeding 
Linefeeding används för material i innerförpackning, endast kartong, som finns på flera 
platser i monteringen och där innerförpackningen har en hög omsättning. Med dessa kriterier 
minskar antalet trucktransporter eftersom flera innerförpackningar körs ut åt gången.  
På fasta tider kör en truck ut materialet och fyller på där antalet förpackningar i fasad 
understiger en viss lägsta nivå. Varje artikelnummer som distribueras med linefeeding har 
egna min och max nivåer. Linefeedingmaterialet ligger i en mellanbuffert innan det körs ut på 
line. När buffertnivån understigs beställer furneraren nytt material från höglagret. På detta sätt 
minskar transporterna i höglagret eftersom hela pallar med innerenheter beställs ut. 
Någon större revidering av artiklarna som har linefeeding som metod har inte gjorts sedan 
införandet hösten 2001. Under hösten 2004 påbörjas en genomlysning av linefeeding 
artiklarna. 
 
Outsourcing av linefeeding 
Möjligheten med outsourcing av linefeeding på Chassiverkstaden utreds just nu. Den externa 
linefeedingen skulle i så fall omfatta dels den befintliga linefeeding som idag sköts internt och 
dels en stor del av 2-binge distributionen. I praktiken rör det sig om fyrahundra eller fler 
artikelnummer som kommer att distribueras på Chassiverkstaden men lagerhållas externt. 
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Anledningen till att outsourcing utreds är för att få ner kostnaderna för internlogistiken genom 
att minska trucktrafiken mellan förråd och line. 

5.3.3 Presentation med chassinummer 
 
Sekvens 
Sekvensartiklar levereras, från extern- eller internleverantör, annan Scania enhet, till en 
buffert märkta med chassi nummer. Från förrådsbufferten transporteras artiklarna in till 
mellanbuffert nära line i rätt ordning. Det är viktigt att sekvensartiklarna kommer in till line 
vid rätt tillfälle så att de hamnar i rätt ordning då de ska monteras på ”sitt” chassi.  
Artiklar som distribueras med sekvens är ofta dyra, större komponenter som axlar, hytter och 
däck. 
 
Kitning 
Kitning används då ett stort antal varianter av liknande, skrymmande, artiklar ska finnas 
presenterade på en begränsad yta, t.ex. balkar och rör.  
En grupp artiklar plockas därför ihop, kittas, till ett chassinummer och placeras på ett ställ, en 
lastbärare, som går i ett slutet flöde mellan förråd och line flera gånger per dag. Vid line 
förbrukas artiklarna på lastbäraren som sedan transporteras sedan tillbaka till förrådet. Kitning 
är ett internt sekvensflöde eftersom ett kit är ämnat för ett specifikt chassi. Varje dag kittas en 
dagsförbrukning och antalet beror alltså på takten, som för lastbil ligger runt 40 per dag och 
för buss runt tio chassier. 
 
Program 
Programmetoden ska användas för artiklar som går sällan, mindre än en per dag, ej är 
skrymmande och väger mindre än 7 kg. Tidpunkten när artiklarna ska tas ut från höglagret fås 
utifrån planerad start av montering som finns inlagt i MONA där beställningen sker 
automatiskt.  
Varje monteringsområde har sin egen programpall och den innehåller ett par dagars behov av 
programartiklar.  
Plockningen går till så att höglagret kör fram en pall eller box till plockstation där artikeln 
plockas enligt plocklistan ur SIMAS, och läggs i programpall. Varje artikel märks med en 
etikett med information om på vilken lastbil den ska monteras på. Knappt 250 
programbeställningar per dag hanteras, detta är 20 % av beställningarna till höglagret. Idag 
sysselsätts ungefär en person med att plocka programartiklar ur pall och box.  

5.3.4 Materialflöden externt 
 
Att material inkommer till Scania chassi i rätt tid och i rätt kvantiteter är en förutsättning för 
att produktionen ska flyta bristfritt. Datorsystemet som stödjer verksamheten är MC, Material 
Control. När behov uppstår sänds information från MC via EDI (Electronic Data 
Interchange), som är en kommunikationsstandard för elektronisk överföring av data till extern 
leverantör för direkt kommunikation både för närliggande behov i form av avrop och för 
kommande behov, prognoser 
Materialförbrukningen ser olika ut för alla artiklar och därför finns det fyra olika 
beställningar, avropsmetoder, att använda. 
 
Batch  
Avrop efter leveransplan kallas för batch och lämpar sig bäst för artiklar med ojämn 
förbrukning eftersom systemet hanterar förändringar i behov bra. Detta eftersom batch tas 
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hem baserat på aktuellt förrådssaldo och monteringsbehov, d.v.s. kommande, planerad, 
förbrukning. Metoden är komplex på så vis att behovssiffror måste vara korrekta och det är 
många ingående parametrar. 
 
Re-order point 
Då lagernivån på en artikel understiger en viss nivå triggas en beställning hos leverantör. 
Leverantören får en ledtid på åtta dagar innan artikeln behövs. Metoden är lämpad för artiklar 
med hög frekvens och lågt volymvärde (max 150 kr/st). För korrekta beställningsuppgifter tas 
data från faktisk förbrukning. 
 
Sekvens 
Artiklar som kommer i sekvens är märkta med ett visst chassinummer och är dedikerat för ett 
specifikt chassi. Cirka tio dagar innan avropet, behovet, går ett sekvensavrop ut till leverantör. 
Metoden är lämplig för särskilt dyra och/eller skrymmande artiklar som inte bör hållas i lager 
men är viktiga att de kommer i tid eller för kundorderstyrda produkter, anpassade till en viss 
bil, såsom kabelknippen och däck. 
 
Kanban 
Ett elektroniskt Kanbankort går till leverantören via EDI (electronic data interchange). 
Beställningen görs direkt på line, av furnerare, samtidigt som en pall tas ut från buffertytan. 
EDI signalerna samlas ihop under dagen och skickas morgonen efter till leverantörerna. 
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5.4 Lager vid Chassiverkstaden 
 
Totalt finns omkring 10 000 artikelnummer i Chassiverkstaden vara cirka 6500 förrådshålls 
här. Resten kommer ofta som sekvensleveranser, tex. kabelknippen. 
För val av lager beaktas flera parametrar; emballagets omsättning, storlek och vikt på artikeln. 
Valet av lagertyp och metod blir ofta en avvägning av vad som är bäst för alla parter; förråd, 
furnering och montörer. 
På chassi har man en fysisk uppdelning av förråden där varje produktionstekniker och 
produktionsledare ansvarar för ett av områdena. 
 
Innerförråden, MSLMI, består av: 
 

• Höglagret 
• Supermercadoförrådet 
• Kitförråden 

 
 
Ytterförråden, MSLMN, utgörs av: 
 

• Ytterförråd 
• Sekvensförråd 
• Godsmottagning 

 
Höglagret och supermercadoförrådet beskrivs ingående medan kitförråden och ytterförråden 
tas upp mer allmänt. 

 

5.4.1 Höglager 
 
Scania Chassi har ett automatiserat lager, se bild 7. Allmänt kallas det för höglagret och är 
uppdelat i två sektioner, en med pall och en med box. För att serva lagret används åtta 
respektive två kranar till pall- och boxsektionen. Själva lagerdelen har en yta på 2200 m2, ej 
uppvärmd yta, och kringytor, uppvärmd yta, med rullbanor, inregistrering, utbanor etc. ligger 
på 1700 m2, alltså en totalyta på cirka 3900 m2. Se bilaga 10 för layout. 
I höglagret ryms det 10 000 pallar och 7000 boxar. Totalt 5700 artikelnummer förrådshålls i 
höglagret. 
17 900 beställningar i månaden görs till pallförrådet och för boxförrådet är siffran 9800, se 
bilaga 7.  
Material tas ut på två olika sätt, dels full enhet och dels genom att antingen hel innerenhet 
eller ett mindre antal artiklar plockas ur pall eller box. 
Höglagret sysselsätter tio personer varav nio jobbar dagskift och en jobbar kvällsskift. 
Personalen cirkulerar vid olika arbetsstationer där arbetet främst består av att 
ankomstregistrera material innan det går in i lagret och att plocka material till beställningar. 
En hel del tid går åt till avvikelsehantering som exempelvis att åtgärda kranstopp och få ut 
sena beställningar. 
Kostnaden för höglagret idag är ungefär 6,4 miljoner kronor per år, inräknat personal, yta; 
varma och kalla utrymmen samt underhåll, se bilaga 3a. I bilaga 3b går att se den 
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genomsnittliga årskostnaden för varje artikelnummer i höglagret som är 1750 kronor per 
artikelnummer och år.  
Snittkostnaden för varje beställning utifrån årskostnad för höglager och furnering beräknas till 
32,50 kronor. Se bilaga 4 för dessa beräkningar. 
 
 
 

 
 
Bild 7: Höglagret med bansystem 
 
 

5.4.1.1 Uppgift 
 
Höglagrets uppgift är att ta emot och lagra material samt att få ut material i rätt mängd och på 
rätt tid utifrån beställningar. Målet är att ha en bristfri verksamhet med ha hög tillgänglighet. 
För att uppfylla målen används Scanias Produktions System som stöd. Verksamheten mäts 
genom diagram över fyllnadsgraden i förråden och över antal beställningar som görs varje 
månad samt KPI för personalnärvaro och störningar, både internt och mot kund. 

5.4.1.2 Historik 
 
Det första pallagret byggdes 1962 och bestod av nio kranar med upphängning i taket. 
Styrningen sköttes via reläer och signalerna i kranarna skickades i en rörlig kabel i taket. 
Allt eftersom, byggdes lagret på med mer teknisk utrustning för styrning och för nya 
bansystem. Bland annat installerades ett PLC system och ett annat system som kommunicerar 
mellan Simas och PLC. 
Senare köptes ett boxlager in från Saabs nedlagda fabrik i Malmö. Lagret består av två kranar 
och fyra ställage för small- och minibox samt banor och golvutrustning för transport av boxar 
till rack. I och med inköpet av boxlagret installeras ett nytt lokalt mjukvaru system. 
1995 ersätts de nio pallkranarna med åtta kranar. För att kunna kommunicera med kranarna, 
som har en annan modell av PLC’n, görs en konvertering av tidigare systems kommunikation. 
För att göra detta installeras ytterligare ett materialstyrningssystem. 
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Fram till 1996 ansvarade Chassiverkstaden över allt material för Scania Sverige. Det ligger 
till grund för hur höglagret ser ut idag då det byggdes upp kring lagring och distribution av 
artiklar till resten av Scanias produktionsenheter i Sverige. I samband med avvecklingen av 
”centrallagerfunktionen” infördes ett antal datorsystem som är sammankopplade; MONA 
Assembly, Mona Material, Simas och MC. Dessa används idag i hela Scania Europa. 

5.4.1.3 Processbeskrivning 
 
För transport av pall och box i höglagret finns rullbanor som styrs med hjälp av signaler från 
sensorer som känner av i vilket läge emballaget befinner sig samt på order om vart det ska.  
För inlagring av pall i pallagret används en rullbana på bottenplan som transporterar pallen 
till en hiss. Hissen tar pallen till övre plan och vidare in till lagret där banan delar på sig för att 
nå de åtta kranarna. På kranen sitter en truckgaffel som lyfter pallen och kör den till rätt 
position i lagret. FiFo (First In First Out) -regeln tillämpas tillsammans med att materialet ska 
stå så nära utgång som möjligt; kortaste transportväg. Beroende på hur många kragar pallen 
har får den sedan sin position. 
När en pall ska beställs ut görs det från övre plan via hissen som fördelar transporterna till 
antingen en av de fyra plockstationerna, om material ska plockas, eller till en av de sex 
buffertbanorna, om pallen ska ut som full pall till monteringen. 
 
I boxlagret förrådsläggs det smallbox och minibox. In- och utbanor för box fungerar på 
liknande sätt som för pall.  
Det finns en plockstation och en station där hel box går ut till rack på vagnar som, då racket är 
fullt transporteras till monteringen. Vagnarna med rack fylls på automatiskt från höglagret 
efter beställning. Fem vagnar finns för att tjäna olika områden. Furnerarna hämtar på utsatt tid 
vagnarna och kör ut dem till rätt lineadress. Här skjuts boxen in på plats med hjälp av 
rullbord. Det mesta sköts på detta sätt automatiskt. Varje dag går cirka 175 fulla boxar ut till 
line med racken, se bild 8. 
 
För att höglagrets automatiserade system ska köra fram material måste en order läggas och det 
sker på olika sätt. Order läggs då det finns en tom plats (empty location) i ställagen på line, 
vilket praktiskt sker genom att furneringen scannar av streckkoden på det artikelnummer som 
understigit en viss nivå. En annan typ av beställning som förekommer, då det behövs artiklar 
som inte lagerhålls vid line, är programbeställning. Programbeställningen görs genom Simas 
via MONA som håller reda på när programartiklar behövs. 
 
Stationerna för utlagring vid höglagret är för pall: en för programplock, sex utbanor för full 
pall och två för plock av innerförpackning samt en separat utbana för brådskande material och 
avvikelser. För box finns en utbana för hel box samt en utbana för plock av hela innerenheter 
och programplock. Om bara enstaka artikel, programartikel, eller innerförpackning plockats 
körs pallen/boxen tillbaka in i lagret.  
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Bild 8: Rack för full box 
 

5.4.1.4 Material i höglagret 
 
I höglagret i juli 2004 fanns det 5700 artikelnummer inlagda varav 5300 hade emballage 
hemma. Skillnaden beror dels på att sista emballaget av ett artikelnummer tagit slut och nytt 
snart inkommer eller att artikeln kan vara utgående och slutförbrukats men inte tagits ur 
systemen.  
Av de 5300 artikelnumren ligger 3300 i palldelen och 2400 i boxdelen, bilaga 5. Palldelen har 
en fyllnadsgrad på runt 75-80 %, och i boxdelen ligger den på cirka 90 %. För en 
artikelgruppering utifrån emballageförbrukning; frekvens (se bilaga 6). I bilagan syns att de 
flesta artikelnumren är lågfrekventa vilket tyder på att artikelvarianterna är många. 
 
I palldelen lagras pall som inte är större än 14-pall (E-pall med fyra kragar). De helpallar som 
har en förbrukning på mer än en om dagen ska enligt standard ligga i ytterförråd. Anledningen 
till att ha de högförbrukande pallarna visuellt är dels för att ha en hög tillgänglighet på dem 
samt för att avbelasta höglagret och dess utbanor.  
I juli 2004 fanns 76 artikelnummer i helpall som förbrukade >1 emballage per dag i 
högförrådet. Förklaring till detta är att behovet av dessa kan ha ökat samt att det var 
längesedan en revision gjordes.  
Vidare har pallförrådet dedikerade sektioner, vilket praktiskt betyder att antalet kragar 
bestämmer var pallen ska stå (upp till fyra kragar på höjden). Dock kan, vid platsbrist, pallar 
med färre antal kragar placeras på platser ämnade för pallar med fler kragar. 
 
För box görs ingen skillnad på låg- eller högfrekventa artikelnummer, alla boxar ligger i 
höglagret eller i BU-förrådet om förbrukningsplats bara finns i supermercado. 
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5.4.1.5 Lagernivåer 
 
För att minska lagernivåer har materialplaneringen först standardiserat alla parametrar i 
beställningssystem och nu arbetas det med artikelspecifika parametrar vilket kräver stor 
kunskap om produktionen som helhet. Under det kommande året ska flöden optimeras och 
lagernivåer minskas ytterligare.  
Inom närmsta året introduceras ytterligare produktvarianter (NGS3) vilket innebär en stor 
variantrikedom i artiklar eftersom att de gamla modellerna finns kvar ett tag och produceras 
parallellt. För höglagrets del betyder det att fler artikelnummer ska hanteras. Tidigare, då 
standardiserade beställningsparametrar användes skulle förrådsnivåerna stiga med fler 
artikelnummer. Men med artikelanpassade parametrar bör nivån ligga relativt konstant eller 
minska. Trots införandet av fler artikelvarianter kommer lagernivåerna att sjunka allt eftersom 
optimeringsarbetet bedrivs. 
Detta kommer mest troligt att medföra att utnyttjandegraden av förrådsplatser minskar men att 
högre krav på metoder ställs eftersom leveransprecisionen blir viktigare med kortare täcktider 
genom mindre ytteremballage och mindre säkerhetslager. Enklare och mer renodlade metoder 
är en förutsättning för att klara kraven. 

5.4.1.6 Programartiklar 
 
I juli 2004 fanns det 2400 unika artikelnummer upplagda som program varav drygt hälften går 
till fler än en programadress på line, totalt finns det 6834 adresser. Det innebär att runt 40 % 
av alla artikelnummer som finns i höglagret har program som en metod (artikeln kan 
samtidigt distribueras med linefeeding eller 2-binge till ett annat område). I boxdelen finns 
1000 registrerade programartiklar och i palldelen 1400 (se bilaga 15). 
 
Antalet programartiklar som plockas beror på hur många olika varianter av lastbilar och buss 
tillverkas, ju fler varianter desto fler programartiklar. Detta eftersom alla olika varianter inte 
får plats i fasad och eftersom de används så sällan används metoden program. 
Programbeställningarna kommer att minska då de gamla modellerna tas ur produktion, idag 
går både nya och gamla modeller parallellt. Dessutom minskar lastbil sin 
utvecklingsverksamhet då alla nyintroduktioner är gjorda inom något år. Som synes i bilaga 
18a och b beställer just utvecklingsline många programartiklar. Dock kommer buss 
utvecklingsline att finas kvar och utöka sin verksamhet. 
Programbeställningarna drar stor kapacitet i höglagret, dels på kranarna och bansystem och 
dels genom den manuella hanteringen, varför det är viktigt att ha kontroll på vilka 
artikelnummer som ligger under kategorin och vilken förbrukning de har. Se bilaga 16 för hur 
programadresserna är distribuerade utifrån område. I bilaga 17 finns alla lineadresser för att 
identifiera programområden, MO (MonteringsOmråden) områden (bussmonteringen) och FO 
(FurneringsOmråden) (lastbilsmonteringen) områden. 
 



 34

Det visar sig att flera mindre verksamheter; KD-packning (Knock Down), utvecklingsline för 
lastbil och buss samt utrustningsverkstaden (kompletterar chassier) är storkonsumenter av 
programartiklar (se tabell 1). 
 
 
   

 Område: 
artikelnr som 
PRO 

art nr unika på 
PRO 

art nr unika på 
Chassi 

KD-packning 211 120 29 
Utrustningsverkstan 521 343 35 
Utvecklingsline: Buss 342 0 0 
Utvecklingsline: 
Lastbil 383 180 14 

 
Tabell 1: Artikelnummer upplagda som program hos mindre verksamheter 
 
 
78 av artikelnumren som går som program till småkunderna är helt unika för chassi. För 
vanliga line är antalet 217. 
Värt att notera är utvecklingslines sug efter programartiklar. De ska, enligt avtal, bara få 
beställa på program om artikeln också har en programadress på vanliga line. Behövs fler 
artiklar ska personal på utvecklingsline själva hämta på vanliga line och inte beställa på 
program. Som synes beställs en hel del programunika artiklar till utvecklingsline vilket enligt 
överenskommelse inte ska förekomma. 
Varje beställning kostar cirka 32,50 kronor, utifrån bilaga 4. ”Vanligt” plock som 2-binge har 
samma kostnad men då plockas ju flera hundra av varje artikelnummer vilket gör att 
värdeökningen för den enskilda artikeln blir väldigt liten. Plock till utrustningsverkstaden 
innehåller alltför ofta enstaka skruvar, plasthylsor och muttrar som ger en värdeökningen på 
artikeln på flera tusen procent.  

5.4.1.7 Störningar 
 
Aktiviteterna, utöver basverksamheten – att lagra in och plocka ut material, handlar till stor 
del om boxarnas ökande antal och problem som uppkommer i samband med detta. 
Anledningen till att allt fler boxar beställs är att minsta möjliga förpackning ska användas för 
att få plats på line, utan att täcktiden bli för låg (< 4timmar). 
 
Att få bort störningar i kranmaskineriet har fått stort fokus då hela verksamheten är beroende 
av att kranarna fungerar. Störningarna blev fler då boxarnas volym växte. Bara för några år 
sedan ankom runt 400 box i veckan jämfört med siffran som idag är runt 1800 i veckan. Till 
en början var ett av problemen att suganordningen på boxkranarna inte klarade av klistriga 
boxytterväggar. Vad som hände var att sugytan inte blev tät då klistret, från flaggor och 
märkningar, kladdade vilket ledde till att boxar tappades eller inte följde med, detta ledde till 
bättre tvättrutiner av boxarna.  
Väl på rullbanorna tippade boxarna väldigt lätt på grund av fogar på undersidan från 
tillverkningen. Genom att slipa ner fogarna på alla boxar åtgärdades problemet. 
 
Ett annat område som fått större fokus och som skapar mycket problem är fel i märkningen av 
boxarna (och i viss mån även pall). Alla pallar och boxar som anländer till Scania är märkta 
med s.k. Odette flaggor (Odette är en organisation för Supply Chain standarder och används 
inom bilindustrin). På flaggorna finns streckkoder innehållande information om 
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artikelnummer, antal artiklar i förpackning, leverantör, mottagare och unikt kollinummer, se 
bild 9. I många fall är flaggorna inte fullständiga vilket gör att inregistreringen, som sker 
genom automatisk scanning, inte fungerar. Istället måste nya flaggor skrivas och klistras på 
manuellt. Idag hanteras alla boxar som kommer till höglagret på detta sätt eftersom 
märkningen nästan alltid, enligt personalen, är bristfällig. Ingen mätning av vilka flaggor som 
är korrekta görs. 
 
 
 

 
 
Bild 9: Boxar med Odetteflaggor 
 
 

5.4.1.8 Inrapporterade störningar vid höglagret 
 
Här har felrapporteringen på Scanias intranät studerats. I diagrammet, bilaga 8, syns tydligt att 
hanteringen av felaktiga Odetteflaggor vid inregistrering av pall skapar mycket arbete. Notera 
att box inregistrering ej är inräknad; där skrivs alla flaggor om!  
Risken för fel ökar då en person manuellt matar in alla siffror och sedan ska klistra på flaggor 
på flera hundra boxar om dagen. 
En annan felkälla är sensorerna som är mycket störningskänsliga. Ofta handlar det om att 
pallen eller boxen hamnar lite fel på rullbanan och skapar kranstopp. Om det beror på 
inprecisa rullbanor eller att sensorerna är alltför känsliga för avvikelser är en fråga som inte 
undersökts närmare. 

5.4.1.9 Förstudie: teknisk miljö höglagret 
 
Under våren 2004 gjordes en förstudie av konsultfirman Prevas för att undersöka höglagrets 
status vad det gäller programvara och mekaniska system.  
Den tekniska miljön på höglagret är uppbyggt under olika tidsåldrar och påbyggd under flera 
renoveringsperioder. De tekniska system som idag finns i höglagret kan sammanfattas som en 
mix av mekaniska system och styrsystem av olika tillverkare och årgångar. Dessa har 
kopplats ihop vilket ger ett oerhört komplext system och är en kritisk faktor vid ett eventuellt 
systemhaveri (se bilaga 9 för applikationsöversikt). Även om en person har stor kunskap inom 
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ett system är det inte säkert att denne kan hantera ett annat. Kunskap om helheten är bristfällig 
och möjligheten till felsökning är därmed begränsad. 
I Prevas rapport presenteras vad som måste göras och kostnader för detta. För en komplett 
uppgradering uppskattades kostnaden bli runt elva miljoner kronor. 
Rapporten och vetskapen om höglagrets kritiska status samt kostnaden för uppgradering är 
bakgrunden till examensarbetet. I examensarbetet tas metoder och materialflöden med i 
bedömningen om en investering är befogad eller ej. 

5.4.2 Supermercadoförråd 
 
Chassi har ett stort visuellt förråd inomhus, supermercado. Supermercado har två sektioner, en 
med pall och en med box. Förrådet är uppbyggt av 12 rader ställage och har en total yta på 
1400 m2. Se bilaga 10 för layout. 
Materialet som finns i supermercado är dels det som ska plockas enligt 
supermercadoprincipen och dels material som ligger i BU-förrådet. BU-förrådet är ett separat 
huvudförråd placerat i supermercado ställagen. Materialet som plockas beställs både från BU-
förrådet och från höglagret. BU-förrådet beskrivs i kapitel 4.5.2.3. 
I och med att materialet ska plockas för hand används bara den nedre delen av varje ställage. 
Största delen av ställagen utnyttjas inte dels för att sprinkling (lagkrav om brandskydd kräver 
detta) saknas för de övre delarna och dels för att bara (BU-förrådsplatser undantaget) de delar 
som finns i plockhöjd utnyttjas. Antal artikelnummer i plockläge är 604 och platser i 
plockläge rymmer 510 pallar och 504 boxar.  
Fem personer sysselsätts idag och arbetsuppgifterna är rullande mellan att fylla supermercado 
vagnarna, köra ut och hämta vagnarna vid line, packa komplettering till buss och kitta 
material. Mellan arbetsmomenten jobbas det med SPS.  
Kostnaden för supermercado ligger runt 3 miljoner kronor per år, för personal, truckar och 
lageryta, se bilaga 3a.  
 
 

 
 
Bild 10: Supermercadoställagen 
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5.4.2.1 Uppgift 
 
Supermercado har som höglagret i uppgift är att lagerhålla samt att få ut material i rätt mängd 
och på rätt tid. Målet är att ha en bristfri verksamhet och att ständigt vara tillgänglig. Som stöd 
används SPS. 
För att mäta verksamheten finns det diagram över fyllnadsgrad i förråd och KPI för 
personalfrånvaro, störningar; internt och mot kund, och trucktillgång. 
Fyllnadsgradsdiagrammen är inte ifyllda sedan februari 2004. 

5.4.2.2 Historik 
 
Under sommaren 2002 flyttade Scanias bussproduktion från Katrineholm till Södertälje och 
en akut platsbrist i förråd och på bussline förväntades uppstå om ingenting gjordes. 
Supermercadoförrådet blev lösningen på problemet. Supermercadokonceptet kommer från 
Brasilien och implementerades på chassi i augusti 2002. Upplägget i Brasilien är att på 
eftermiddagarna då arbetarna gått hem för dagen fylls vagnarna på av arbetskraft som hyrs in 
ett antal timmar varje dag. Lösningen fungerar bra i Brasilien och därför valde Södertälje att 
ta efter iden. Allt eftersom har problem uppstått, bland annat med arbetsmiljö och 
brandsäkerhetskrav samt underhåll av metoden (brist på uppföljning och revidering av artiklar 
på vagnar). 

5.4.2.3 BU-förrådet 
 
I supermercado ställagen finns ett huvudförråd som inrymmer material för supermercado 
plockningen, BU-förrådet, se bild 11. Förrådet är ett separat manuellt huvudförråd som 
levererar till förbrukningsplats för supermercado försörjning samt ett antal lineadresser. C.a. 
20 artikelnummer i BU-förrådet går direkt till vanliga bussline utan att ”mellanlanda” i 
plockläge. Strax under 40 artikelnummer går till kitförrådet och knappt fem artikelnummer till 
utrustningsverkstaden. I bussförrådet ligger 87 artikelnummer i pall och 85 artikelnummer i 
box, totalt alltså 172 artikelnummer. Totalt finns 2420 lagerplatser (enligt MSMLIs hemsida).  
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Bild 11: Supermercado; Övre ring: BU-förrådet, nedre ring: supermercadoplockningen 
 

5.4.2.4 Supermercadoplockningen 
 
604 olika artikelnummer finns i plockläge (golvläge och en våning över, d.v.s. som högst ca 1 
meter ovanför marken) i supermercadoförrådet, bild 11. Artiklarna ligger på 25 vagnar 
fördelade i nästan 1000 plastboxar. Ur höglagret tas 437 artikelnummer som går till 
supermercado plockningen (aug -04) varav 88 är helt chassiunika, resten tas från BU förrådet. 
Att hålla artiklar enligt supermercadoprincipen kostar 6050 kronor per år och artikelnummer, 
beräkningar finns i bilaga 3b. 
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Bild 12: Supermercadovagn med påfyllda plastboxar 
 
 

5.4.2.5 Aktiviteter 
 
Under sommaren 2004 har delar av supermercadoytan friställts till annan verksamhet. Det har 
medfört flytt av material till andra delar i förrådet och samtidigt har vagnarna gåtts igenom för 
att t.ex. se att samma artikelnummer inte finns representerat flera gånger på samma vagn. En 
hel del material har också fasadlagts eller lagts som program med följden att antal vagnar 
minskat. 

5.4.2.6 Processbeskrivning 
 
Supermercado är ett visuellt förråd. Vagnar påkopplade på en truck ska köra längs 
förrådsgångarna, på varje vagn ligger ett antal mindre plastboxar, märkta med artikelnummer 
och plats för förrådsläggning, som ska fyllas på upp till en viss nivå. En person plockar 
material direkt ur pall eller box som ligger i plockläge och fyller på plastboxarna. När de är 
påfyllda körs alla vagnar ut till line, kopplas av och lämnas på bestämd plats och tid. Vagnen 
kan beskrivas som en mobil fasad. Fördelen med vagnarna jämfört med vanlig fasad är att 
många fler artikelnummer kan presenteras på en mindre yta, se bild 12.  
Vagnarna har en dubblett vilket innebär att den ena delen alltid finns på line och den andra 
finns i förråd för påfyllning. Vagnarna byts en gång per dag och mängden material i 
plastboxarna ska vara tillräcklig för en dags förbrukning. 
En del kitning görs, dels kompletterande material till buss, bipack, och dels kitning som inte 
får plats i ordinarie kitförråd. 
 



 40

5.4.3 Kitförrådet 
 
I kitförrådet ligger stora skrymmande artiklar som ska plockas ihop till ett chassi, framförallt 
balkar och rör. Kitförrådets mål att få ut kitten till line i rätt tid utan att stora mellanbuffertar 
ska skapas. Det material som inte får plats inomhus läggs under skärmtak utomhus.  
För att klara hanteringen av det tunga materialet finns traverser med lyftverktyg uppsatta i 
taket. Under sommaren 2004 pågår planering för att samla ihop kitverksamheterna som idag 
ligger i separata lokaler. 

5.4.4 Ytterförråd 
 
I ytterförråden finns E-pall med hög omsättning, >1 per dag, och material som är skrymmande 
eller ligger i specialemballage. Totalt finns det ca 220 artikelnummer och runt 1100 
emballage i ytterförråd.  
Förrådshållningen är visuell och sköts med truckar. Yttertruckarna är bredare och tyngre än 
innertruckar för att klara utomhusväglag, exempelvis is och snö. 
För att få plats används djupstapling där staplarna står diagonalt för att kunna göra 
truckgångarna smalare och få mer plats. 
Djupstaplingen innebär att emballage fylls på från ett håll och plockas från det andra, så att 
FiFo regeln tillämpas. Varje rad kallas för stuv och kräver 15 m2 där tre pallstaplar och 
truckgång är inkluderat. Generellt gäller att ett artikelnummer i ytterförråd tar upp 15 m2. För 
att hålla reda på rätt förrådsnivåer sitter skyltar, med min- och maxvärden ovanför varje stuv.   
I ytterförrådet finns sju positioner plus lika många truckar. Förrådsdelarna MCC (multi 
coloured concept, målade plastdelar) och kundkulör (målade plåtdelar) har en position med 
truck. Sidobalksförrådet har en position plus truck. 

5.4.5 Sekvensförrådet 
 
Sekvensförrådet är en buffert för chassispecifika artikelnummer då de kommer från leverantör 
och innan de ska in på line. I sekvensförrådet finns hytter, växellådor, rambalkar, motorer etc. 
För att få in komponenterna på line krävs det sju positioner med truck som kör in och ut med 
gods. Truckarna är anpassade dels för ytterklimat och men även till vikten på godset som 
transporteras. 
Aktuellt just nu är att få växellådsbufferten in i chassibyggnad. Idag finns två buffertområden, 
ett ute och ett inne (mellanbuffert). Genom att ta bort ytterbuffert tas ett steg bort ur flödet och 
dessutom friställs yta. 

5.4.6 Godsmottagning 
 
Just nu pågår en centralisering av verksamheten vilket innebär att ytter- och sekvensförråd 
kommer att ligga under Godsmottagningen. I praktiken innebär detta att ett kontor sköter 
verksamheten och färre personer och truckar kommer att behövas. Yta, där de gamla kontoren 
stått, friställs. Sex personer och fyra truckar jobbar dagskift med att ta emot ankommande 
gods. På kvällsskiftet jobbar tre personer. 
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5.5 Mätning av verksamheten 
 
Mätning av verksamheten får en egen rubrik då det är en viktig del i verksamheten som bör 
analyseras mer ingående för höglagret, supermercadoförrådet och produktionsteknik för 
logistik. 
 
Idag förs protokoll över beställningar och inkommande gods samt diagram över fyllnadsgrad i 
höglagret. Protokollet över beställningar är otydligt och svårt att förstå för den oinsatte.  
För höglagret finns detaljerade beställningslistor att få fram genom datakörningar. 
 
För supermercadoförrådet ska diagram över fyllnadsgrad finnas, men på intranätet upphörde 
den här mätningen i februari i år. För båda förråden finns KPI (Key Point Indicators) på 
intranätet, vilka visar på interna och externa störningar i antal (supermercadoförrådet) och 
timmar (höglagret).  
 
På MSLT mäts idag ingenting.  
 
Områdena har idag inte någon regelbunden rutin på uppföljning av hur nuläget ser ut. Det gör 
det svårt att se och hitta avvikelser i förhållande till normalläge. Frågan om vad som idag är 
normalläge är svår att svara på utifrån nuvarande mätmetoder. 
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5.6 Jämförelse med andra Scaniaenheter 
 
En jämförelse med andra Scaniaenheter har gjorts för att se hur de hanterar sitt material. Se 
tabell 2. 
I höglagret finns idag 5700 artikelnummer och på chassi lagerhålls totalt 6500. De som inte 
finns i höglagret ligger i ytterförråden och kitförrådet.  
Motorverkstaden i Södertälje och produktionen i Angers, Frankrike är de enda som bara har 
visuella/manuella förråd. Utmärkande för dessa är att antalet artikelnummer som hanteras är 
färre jämfört med de andra enheterna. Det betyder i sin tur att hanteringen blir enklare samt att 
ytorna som krävs för den visuella lagermetoden blir mindre. Som exempel kan nämnas att 
Motorverkstadens 1500 artikelnummer ligger på ca. 4000 m2 enligt Magnus Johansson, 
DETP.  
Motorverkstaden stängde sitt automatiska höglager 2003 och ersatte med visuella förråd. 
Detta för att få en högre tillgänglighet på materialet och slippa linestopp till följd av 
materialbrister. Någon utvärdering av effekter på verksamheten och beräkning av totalkostnad 
som rivningen av automatlagret och implementeringen av visuella lager medförde har ännu 
inte gjorts. 
Hyttmonteringen i Oskarshamn byggde ett nytt höglager 1998, en investering på 100 Mkr. 
Lagret betalade sig på tre år eftersom man innan använt sig av flera mindre förråd utspridda i 
Oskarshamn som kostat stora summor i lokalhyra, administration och transportkostnader. 
I Zwolle pågår just nu förberedelser till att uppgradera deras höglager. 
Scania Parts Logistics renoverar nu sitt automatiska höglager. De undersökte för något år 
sedan möjligheten till manuell förrådshållning men kom fram till att automatisk 
förrådshållning var mest kostnadsmässigt lönsam för deras del, i bedömningen fanns också de 
ergonomiska riskerna som grund. Även en tredjepartslogistiker, se kapitel 7, undersöktes som 
möjlig lösning. Firman, DHL Solutions, ville ha 21 Mkr för 21 000 artikelnummer. Summan 
räknades fram genom plockfrevens, antalet inkommande emballage per dag, storlek och 
snittvikt på emballagen. Till detta kommer sedan transportkostnad, ankomsthantering och 
furneringskostnad. Frågan blev aldrig aktuellt med tanke på kostnaderna och risken för 
prishöjning.  
Scania Parts Logistics finns inte med i tabell 2 eftersom de inte har någon produktion och 
därmed inte alls samma flöden som de andra enheterna. Scania Parts Logistics tillhandahåller 
reservdelar för eftermarknaden 
 

 
 
Tabell 2: Jämförelse mellan olika Scaniaenheter 
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6 Analys av nuläge 
 
I analysdelen beskrivs och utvärderas författarens egna erfarenheter från praktik, intervjuer, 
och datastudier. 
 
I de intervjuer som gjorts har många intressanta erfarenheter och åsikter framkommit. Frågor 
om vad som fungerar bra och dåligt med materialhanteringen, vad fördelar respektive 
nackdelar är med visuella och automatiska förråd har ställts. Personerna har också fått svara 
på hur de vill att höglagrets roll ska se ut i framtiden. 
 
I kapitel 4.5 sammanfattas resultatet av fakta, intervjuer och litteraturstudier till en egen 
metod. 

6.1 Materialförsörjningsmetoder 
 

6.1.1 Allmänt 
 
Vid produktionen i Chassiverkstaden läggs stor vikt vid att standardisera arbetssätten och 
metoder för att inga tveksamheter ska råda och för att eliminera slöseri. Avvikelser får aldrig 
förvandlas till normalläge.  
 
Ofta är avvikelserapporteringen bristfällig och icke standardiserade arbeten förkommer på 
flera ställen inom logistik. I och med det aktiva arbetet med SPS minskar avvikelser och 
arbetet blir effektivare. 
 
Då flera tusentals artikelnummer finns i omlopp på Chassiverkstaden behövs det enkla, 
renodlade metoder för att säkerställa hög leveranssäkerhet och kvalitet samt för att minska 
kostnader i form av personal. Logistik har lyckats bra med detta men det finns delar i 
materialhanteringen som kan förbättras.  
Nedan följer en analys av metoderna som används internt. 

6.1.2 Presentation med artikelnummer 
 
Tvåbingesystem 
En furnerare gör en beställningsrond, höglagret och ytterförråd får in beställningar via Simas. 
Positivt med metoden är att den är behovsstyrd, beställning görs först då en förpackning är 
slut, och framkallar således ett sugande materialflöde.  
För att undvika beställningstoppar i höglagret har beställningsfönster införts för 
inneremballagen som tas till line med 2-binge systemet. Detta fungerar inte helt 
tillfredställande men det börjar bli bättre. Beställningsfönster används endast för 
lågvärdesartiklar i inneremballage, övriga beställningar görs när det finns en tom plats, empty 
location, i fasad.  
Ett problem med 2-bingesystemet är att tompallarna som transporteras bort från line. Det 
skapar många och långa trucktransporter som inte sällan är tomma en väg. 
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Supermercado 
Enligt definitionen ska en supermercadoartikel ha en daglig, jämn förbrukning. 
Omsättningshastigheten ska vara mindre än en enhet (pall eller box) per vecka, kunna 
hanteras utan lyftverktyg och inte vara för skrymmande.  
En annan är att artikeln ska ha hög styckomsättning och låg emballageomsättning. Gränsen är 
alltså ganska flytande. Artiklar som ligger i något slags mellanregister, mellan att vara 
programartikel eller linefeeding, hamnar på supermercadovagn.  
En annan anledning är att artikeln inte får plats i fasad. 
 
Metoden är bra då platsbrist i fasad råder och då materialet har en daglig jämn förbrukning. 
Dessutom är metoden flexibel då den lätt anpassas till förändrade behov; materialet på 
vagnarna stuvas relativt enkelt om. 
 
I praktiken har artiklarna ofta en ojämn förbrukning och vissa dagar förbrukas de inte alls ur 
plastboxarna. Väl vid monteringen hälls materialet oftast över till en annan box på 
monteringsbordet, därav den ojämna förbrukningen – ena dagen töms plastboxen och de nästa 
två dagarna går den tillbaka full. I och med det faller grundtanken med supermercadometoden 
– att bara ha en dagsförbrukning i vagnen.  
I och med att materialet hela tiden körs ut utan att det, varje gång, finns ett behov genereras 
ett push-flöde. 
 
Hela innerenheter, kartong eller påse, läggs ofta direkt i plastboxen och då kan 
inneremballaget lika gärna linefeedas.  
 
Artiklarna finns samtidigt på fyra platser i chassi; i höglagret eller BU-förrådet, i 
supermercados plockförråd, på vagnen och vid monteringsbordet.  
 
All hantering som innebär handpåläggning gör att artikeln får en kvantitativ värdeökning. Hur 
mycket varje plock kostar finns inte uppmätt.  
I bilaga 3a går det att läsa om hur mycket varje artikelnummer kostar att hålla enligt 
supermercadoprincipen. Kostnaden, 6050 kronor per artikelnummer och år, borde motivera 
till en bättre uppföljning på vad som ligger i förrådet och på vagnarna.  
 
En förklaring till dålig avvikelserapportering kan vara att definitionen på 
supermercadometoden inte är tillräckligt tydlig. En annan förklaring kan vara att det är 
enklare för monteringen med en vagn som kommer med material än att göra plats i fasad för 
material. Givetvis finns det fall då verklig platsbrist råder men ofta kan artikeln fasadläggas 
och någon av de andra metoderna användas. 
 
Linefeeding 
Linefeeding är ett sugande flöde då det bara fylls på vid behov. För att linefeedingen ska vara 
lönsam är det viktigt att artikeln finns fasadlagd på flera ställen i monteringen. Detta eftersom 
hanteringsmetoden är relativt dyr eftersom materialet plockas ur en separat materialbuffert 
som i sin tur måste fyllas på från höglagret. Linefeedingmaterial plockas manuellt av 
furnerare ur en mellanbuffert. 
 
Outsourcing av linefeeding 
En outsourcing av linefeedingen skulle innebära betydligt färre trucktransporter mellan 
höglagret och förbrukningsyta och dessutom minska antalet artikelnummer att lagerhålla, 
främst i palldelen. Plockningen vid höglagret skulle minska drastiskt. 
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Hur det än blir med outsourcing ska höglagret kunna klara förändringar i förutsättningar och 
behov. Ett alternativ kan vara flera utbanor som kan kopplas in och ut efter behov.  

6.1.3 Presentation med chassinummer 
 
Sekvens 
Sekvensflödet är ett pull-flöde som styrs utifrån planerad tidpunkt för montering. Eftersom det 
alltid finns ett säkerhetslager hemma uppstår dock mellanbuffertar som tar stor plats då 
artiklarna ofta är stora och skrymmande. Trucktrafiken mellan ytterbuffert och innerbuffert 
(som finns för att komponenten ska värmas upp innan montering) är frekvent p.g.a. att endast 
en eller ett par delar får plats på trucken. Hanteringen av sekvensmaterial är således inte 
smidig men det jobbas aktivt för att få bort ytterbuffertar.  
 
Kitning 
Kitning är en bra metod då aktiviteterna styrs utifrån förbrukning på line. Kitten gör det också 
tydligt för montören vad som ska sitta på varje chassi. Flödet är alltså ett sugande, pull-, flöde 
eftersom takten bestäms av emballagen/lastbärarna som cirkulerar – när ett tomt emballage 
kommer tillbaka kan en ny kitning påbörjas. 
Många positioner krävs för att kitta och de slutna flödena av trucktransporter är långa 
eftersom kitförrådet ligger i långt från förbrukningsplats. Dessutom körs ofta bara ett eller ett 
par kit i taget.  
Kitten innehåller ofta artiklar från samma leverantör som skulle kunna plocka ihop kittet åt 
Scania som då skulle slippa den separata hanteringen vid kitförråden. Det är dock inte i alltid 
bästa lösning med tanke på de specialemballage etc. som tillkommer för en kvalitetssäkrad 
transport, eftersom det kostar mer. 
 
Program 
Programmetoden är en alternativ väg för att distribuera lågfrekvent material utan att behöva 
fasadlägga det.  
Ibland följs inte kriterierna och artiklar som har lågt värde eller artiklar som går mer än en per 
dag tas ut med programmetoden.  
Program är en metod som skapar störningar då det inte finns något bra sätt att kontrollera 
flödet. Dels tas artiklarna ut långt innan de ska förbrukas och dels går det inte att kontrollera 
om rätt artikel monterats på rätt chassi. Blir det sekvensändringar eller brister kan det vara 
svårt att hinna få fram materialet i tid. 
Program är en dyr metod eftersom en kvantitativ värdeökning sker genom handpåläggning på 
enskild artikel. Användningen bör därför begränsas genom bättre kontroll och revidering av 
vad och hur mycket som tas ut. 
 
Eftersom platsbrist är ett faktum och variantrikedomen av artiklar är stor måste hanteringen av 
det lågfrekventa materialet bli bättre. Som metoden används idag är den ett push-flöde 
eftersom artiklarna tas ut långt innan verkligt behov finns. För att säkerställa kvaliteten på 
chassierna måste återkoppling om programartikeln verkligen monterats eller ej finnas. 
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6.2 Höglager 
 

6.2.1 Vad fungerar bra 
 
På chassi används närmare 10 000 artikelnummer varav cirka 5700 finns registrerade i 
höglagret. Totalt 13 700 kollin fanns i juli inregistrerade. För att hålla ordning på alla 
artikelnummer, antal emballage av varje och var dessa befinner sig krävs ett väl fungerande 
materialhanteringssystem.  
På Chassiverkstaden har höglagret varit bra då det hanterar många artikelnummer. En manuell 
hantering av så många kollin på en så begränsad yta är i princip helt omöjlig. Höglagret är 
väldigt yteffektivt i och med att lagringen sker på höjden och bara har smala gångar mellan 
ställagen. 
Höglagret är överlägset andra förråd då det gäller att hålla reda på många artikelnummer.  
En annan betydande fördel med höglagret är ergonomin. Genom automatik kan flera tunga 
lyft och ofördelaktiga ställningar i truck undvikas.  
Repeterbarheten, som nämnt tidigare, är hög och det passar bra för automatiska system. 
Dessutom blir plockningen enkel eftersom materialet som ska plockas kommer direkt till 
plockplats och sedan åker det in i höglagret igen. 
Ett väl fungerande höglager gör det enkelt att, systemmässigt, hålla redo på saldon och snabbt 
kontrollera var, exempelvis, det uppstår överlager. 
 

6.2.2 Förbättringspunkter 
 
I höglagret idag finns det ett antal punkter som borde fungera bättre. Vissa saker kan göras 
bättre idag, utan stora och dyra förändringar, men en del kräver att en uppgradering eller byte 
av system görs. Två större flaskhalsar har identifierats: 
 

• Inlagring av pall och box 
• Utbanor 
 

6.2.2.1 Pallinlagring 
 
Vid ankomsthantering av pall och box ska godsmottagningen ställa dessa på en rullbana som 
transporterar dem in i höglagret. Innan pallen förrådsläggs i höglagret ska de registreras 
automatiskt med hjälp av en scanner. Scannern läser av Odetteflaggan, som satts på av 
leverantör, på pallen eller boxen och på så vis lagras information om kollits egenskaper (vikt, 
antal artiklar etc.). För pallregistreringen fungerar det bättre än för box. Det som krånglar är 
när Odetteflaggan inte ser ut enligt standard, saknar nödvändig information. Då måste banan 
stoppas manuellt och ny flagga skrivas och klistras på. Den här felhanteringen tar överlägset 
mest tid om man tittar i felrapporteringslistor. För årets första sex månader användes 700 
timmar bara till Odettehantering vid pallinlagringen, det är 80 % av en heltidstjänst under den 
perioden. Potentialen att spara positioner genom att få ner felhanteringen är alltså stor. 
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Bild 13: Inregistrering av pall 
 

6.2.2.2 Boxinlagring 
 
Vid boxinlagringen är Odette-flaggan nästan alltid ofullständig. Alla flaggor skrivs dock om 
för att slippa kontrollera vilka som är korrekta och annars skulle ha tagits in på normal väg; 
med en automatisk inregistrering. Den här avvikelsehanteringen har blivit ett normalläge och 
en egen plats för detta har byggts (se bild 14). Bredvid platsen finns en dator och skrivare där 
nya flaggor skrivs ut.  
Från godsmottagningen kommer boxarna med avier, med information om artikelnummer, 
kollinummer och antal. Informationen knappas in i en dator som står bredvid inlagringen och 
nya flaggor skrivs ut och klistras på boxarna. När detta är klart lyfts pallarna med fulla boxar 
på över till en rullbana och scannas av och transporteras in i höglagret. Uppskattningsvis 
sysselsätts 1,5 personer heltid med ankomsthanteringen av box.  
Att det inte tidigare fokuserats på boxhanteringen beror på att det förr kom hem 400 box i 
veckan. Men idag, då upp till 1800 boxar i veckan ankommer blir problemet mer påtagligt. 
Hela förfarandet är väldigt tidskrävande och innebär risker (att det blir fel) och kostnader. 
 
Ett annat problem är tomboxarna; då en box transporteras till Scania står den på bottenplattan 
av en pall, h-pall (halv E-pall). För att man ska kunna spänna fast boxen ställer man alltid fyra 
minibox tillsammans innan man sätter på pallock och spännband, det är tillåtet att ställa en 
smallbox själv. Eftersom minsta möjliga antal artiklar ska finnas i lager är det inte sällan en av 
boxarna på pallen som är full medan de andra är tomma. Detta är tillåtet om leverantören 
endast levererar en box. Detta är ett tydligt exempel på Lean produktion används för att 
optimera lagernivåer men som konsekvens fås högre transportkostnader.  
Levererar samma leverantör andra artikelnummer i samma leverans ska boxarna sampackas – 
något som inte alltid görs. Detta skapar problem, inte minst i och med det faktum att man 
fraktar ”luft”, men även ur lagrets synvinkel eftersom dessa pallar måste packas om innan de 
kan skickas in i höglagret.  
Då boxregistreringen i normalfallet skulle stoppa bansytemet hela tiden tas de också av den 
här anledningen in på alternativ väg. I praktiken innebär att de tas in med truck från 
godsmottagningen, lastas på ett alternativt rullband, spännbanden och lock tas bort och till sist 
tas tomma boxar bort från pallen.  
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Bild 14: Alternativa boxinlagringen: boxarna ankommer på h-pall med lock och spännband 
 

6.2.2.3 Utbanor 
 
Utbanorna, en för pall och en för box, ut ur själva lagerdelen är en flaskhals för resten av 
verksamheten. Utbanorna är konstant belagda samtidigt som orderköerna är långa. 
Kapaciteten ligger teoretiskt på cirka 200 emballage i timmen för pallbanan. Det ska, i teorin, 
vara tillräckligt för att klara beställningarna, i snitt 115 i timmen. Men, krasst, levererar en 
automatisk installation sällan den utlovade kapaciteten. För höglagrets del finns det olika 
orsaker som exempelvis kranstopp.  
Den begränsande faktorn för kapaciteten i palldelen är den enda utbanan från själva 
lagerdelen, den ska serva tre plockstationer och en utbana för fullpall.  
Ut/inbanan i boxförrådet har svårt att hinna med takten att lagra in och ta ut box. Då 
beställningar har högst prioritet blir inregistreringen lidande och klaras inte alltid under dagen 
och då läggs övertidsarbete eller kvällsskift in.  
Som det ser ut idag kommer antalet plock av innerenheter att öka och trycket på utbanorna 
blir därmed ännu större. 
 
 

  
 
Bild 15: Bansystemet utanför höglagret 
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6.2.2.4 Plockstationer 
 
Stockningen i utbanor får konsekvenser på plockstationerna för pall med ojämn försörjning. 
Väntetiderna blir långa mellan plocken. Ingen riktigt bra balansering finns idag.  

6.2.2.5 Parning 
 
Det gamla förrådssystemet som idag styr höglagret har begränsningar som gör att antalet 
platser inte kan utnyttjas maximalt. FiFo regeln ska användas vid lagerhållning, det vill säga 
att det gods som funnits i lager längst ska förbrukas först. Detta är en regel som är bra men 
tyvärr gör att lagrets platser utnyttjas ineffektivt. För helpall och smallbox spelar det ingen 
roll men där halvpallarna och miniboxarna står går det in två på varje plats, en inner- och en 
ytterplats. Optimalt ska båda utnyttjas av samma artikelnummer, s.k. parning. Då en ny 
pall/box kommer in ska den ställas längst bak, enligt FiFo, men då det står en pall/box i vägen 
ställs den nya pallen/boxen på en egen plats vilket innebär att två halvpallar/miniboxar tar upp 
fyra platser. Parning ska ske vid ankomst till höglagret eftersom det ofta beställs och 
ankommer samma artikelnummer i flera pallar/boxar samtidigt. Men eftersom den första 
pallen/boxen får sin adress först då den ställts på sin plats hinner inte systemet förstå att nästa 
pall/box kom samtidigt och den andra pallen transporteras till en egen plats.  
Historiskt är det framförallt i boxlagret plastbrist har uppstått.Det tummas på FiFo regeln av 
denna anledning och pall som kommer in 30 dagar senare får ställas framför.  

6.2.2.6 Placering av olika typer av pall 
 
I höglagret ryms hel- och halvpallar med en till fyra kragar. Varje kraghöjd har fysiskt 
tilldelats ett visst antal platser. Då dessa platser är fulla för en viss kraghöjd ställs pallen på en 
plats med högre krage. Det innebär att det står 1-krages pallar på platser för 2-, 3- respektive 
4-krages pall och så vidare. Höglagret flyttar inte automatiskt tillbaka pallen till sin rätta 
kraghöjd då plats blir ledig utan pallen blir stående på ”fel” plats. Vid platsbrist för 
exempelvis 4-krages pall innebär det att pallen körs ut igen med ett felmeddelande om att 
lagret är fullt vilket inte stämmer.  

6.2.2.7 Inrapporterade störningar vid höglagret 
 
I tabell, som presenteras i bilaga 8, syns inrapporterade fel vilket betyder att mörkertalet är 
stort då all avvikelsehantering inte dokumenteras. Enligt uppgivna data gick det under årets 
första sex månader åt totalt 126 arbetsdagar till felhantering, vilket är mer än ett halvt års 
arbete för en person! 
 
Vidare kan konstateras att något måste göras för att förbättra Odettemärkningen. Ett problem 
som inte borde drabba Scania - leverantör ska göra rätt från början när det finns en standard 
att följa. 

6.2.2.8 Teknisk miljö 
 
Utifrån den förstudie som gjordes under våren 2004 kan konstateras att ”hälsan” på höglagret 
idag inte är tillförlitlig och kan lika väl gå problemfritt ett år till som att det kan gå sönder 
imorgon och bli stående flera veckor. Ledtider på upp till sju veckor för reservdelar är ett 
faktum. Ett annat illavarslande faktum är att ett mycket fåtal personer har kunskap om 
systemen. Förhoppningsvis finns den eller de tillgängliga vid behov. Dessutom saknas 
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fullständiga listor om var reservdelar kan hittas. Handlingsplan för eventuellt haveri finns 
inte, d.v.s en plan som exempelvis beskriver hur eventuell manuell hantering av kranar ska 
skötas. 

6.2.3 Lagernivåer i framtiden 
 
I och med införandet av nya produktgenerationen kommer, som skrivs i nuläget, fler 
artikelnummer att tillkomma. Den totala lagernivån i höglagret förväntas dock inte stiga enligt 
Ingela Erlinghult, MSLA. 
Tendensen att allt mer material packas i SB och MB istället för pall. Detta för att slippa ha allt 
för mycket material hemma och för att få mer plats i fasad. Monteringen kommer troligen 
också att kräva ännu mindre förpackningar än boxar enligt Kjell Petterson, MSLM. Detta i sin 
tur leder till omplock från en förpackning till en mindre. 
För höglagrets del betyder det fler boxar att lagra i förråd och mer plockning. I dagsläget är 
fyllnadsgraden runt 90 % och en stor uppgång av hemtagna boxar kan få lagret fullt. Av den 
anledningen är det viktigt att titta på alternativa sätt att lagerhålla boxarna alternativt se till 
möjlig utbyggnad av boxdelen i höglagret (det finns en tom krangång intill boxlagret). Även 
alternativ som ett manuellt plockförråd kan bli aktuellt om omplockningen ökar så mycket att 
utbanans kapacitet sätter stopp. 
 

6.3 Supermercadoförrådet 
 

6.3.1 Fördelar 
 
I och med att förrådet är manuellt är det relativt flexibelt om ändringar utifrån behov ska 
göras. Avvikelser, som brister eller överlager, upptäcks lätt då förrådet är visuellt. 

6.3.2 Vad som fungerar mindre bra 
 
Då bussproduktionen flyttade in på chassi i Södertälje i augusti 2002 implementerades 
supermercadoprincipen. Tid till planeringen och utvärdering av supermercadoprincipen var 
knapp vilket märks eftersom den följs och fungerar ganska dåligt. 
I Sverige är förrådsmetoden inte lika lämplig som på Scania i Brasilien av flera skäl. Dels har 
vi helt andra lagkrav om säkerhet och dels kostar arbetskraften i Brasilien en bråkdel av vad 
den gör i Sverige. Förrådet är byggt till takhöjd men utnyttjas inte av brandtekniska lagkrav 
(att utrusta förrådet med sprinklers är kostsamt och har därmed inte gjorts), palldelen kan 
utnyttjas upp till 3,5 meter och boxdelen upp till 2,5 meter. I bild 11 syns att ställagen är 
nästan tomma. 
Det är inte försvarbart att ha ett förråd där bara bråkdelen av ställagen utnyttjas. Att metoden, 
läs kapitel 6.1.2, dessutom varken är kostnadseffektiv eller tydlig förstärker ytterligare 
tveksamheten. Goda grunder finns för att ifrågasätta supermercadoförrådets fortsatta existens. 
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6.4 Kitförrådet 
 
Fördelar 
Kitförråden samlar ihop stora och skrymmande artiklar av samma typ. Kitten tar mycket 
mindre plats på line än om varje artikel hade legat var för sig. För monteringen är det också 
ett bekvämt sätt att få material. 
 
Nackdelar 
Kittning är dyrt då separat förrådsyta och personal krävs. Då inga ytor finns nära line ligger 
kitförrådet långt från line vilket skapar långa trucktransporter. 

6.5 Ytterförråd 
 
Fördelar 
Att hålla högfrekventa artiklar visuella är en stor fördel då tillgängligheten är mycket hög och 
återkoppling till materialplanering blir direkt med visuella förrådssaldon. Ett visuellt lager 
kräver ingen avancerad teknisk utrustning som måste anskaffas och underhållas. 
 
Nackdelar 
Bristande rutiner och dålig disciplin kan leda till saldofel. Ytorna som krävs är stora. 
Driftskostnaderna är relativt höga då många positioner och truckar behövs för att hantera 
förrådet. Ytterförråden kräver dessutom yttertruckar, eftersom fullgott väderskydd saknas, 
vilka är dyrare än vanliga inomhustruckar.  
 

6.6 Sekvensförrådet 
 
Fördelar 
Sekvensbuffertarna har fördelen att det aldrig förekommer överlager eftersom komponenterna 
som tas hem ska användas inom två dagar och ska sitta på ett specifikt chassi. 
 
Nackdelar 
Sekvensförrådet är störningskänsligt. Sekvensändringar på line till följd av utebliven leverans 
eller leverans i fel ordning skapar jobb eftersom komponenterna då måste flyttas om. Då 
sekvensmaterial ofta är stora och skrymmande artiklar är det inte alltid helt enkelt med 
omflyttningar. 
Sekvensförrådet ligger utomhus och på vintern körs iskalla komponenter in till line vilket kan 
leda till kvalitetsproblem, materialet ändrar form vid olika temperaturer och för montörerna är 
det obehagligt att hantera iskalla komponenter. 

6.7  Mätning av verksamheten 
 
Som nämns i nuläget finns inga bra sammanställningar av data. I de fall där diagram används 
är det på för allmän nivå. Diagrammen behöver förbättras och kompletteras för att vettiga 
analyser ska kunna göras.  
Informationen i form av datalistor måste översättas till begripliga diagram för att synliggöra 
avvikelser som sedan leder till orsaksidentifiering och till sist åtgärder.  
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För Produktionsteknik för logistik, MSLT, del finns det intresse i att se hur metoderna, som 
används, är fördelade på varje artikelnummer för att ha kontroll på hur den dagliga 
distributionen av material ser ut för att kunna identifiera avvikelser och arbeta i förebyggande 
syfte. Orsakerna till avvikelserna måste följas upp. Enligt Peter Sundén, koordinator MSLT, 
är det viktigt att identifiera om avvikelserna är metodrelaterade; att man arbetar på fel sätt, 
teknikrelaterade; exempelvis att höglagret krånglar, eller att avvikelsen uppkommit p.g.a. 
annan part; som brister genom sena beställningar eller att personal inte följt standard. 
För personalen i höglagret är det intressant att ha en bra redovisning av beställningarna; vilka 
områden som beställer och hur mycket varje månad, uppdelat på respektive metod. Detta dels 
för att kunna balansera plockstationer och dels för kontroll av programbeställningar (för att 
den dyra metoden inte ska användas i onödan).  
Vidare bör sammanställningen av felhanteringen (PUS) som görs idag bli tydligare med 
stapeldiagram. Detta för att tydliggöra om förbättringsarbetet som gjorts/inte gjorts gett 
utslag. 
En förbättring av mätmetoder sparar onödig tid genom att upptäcka och åtgärda problem i tid. 
Detta i sin tur leder, på sikt, till att positioner kan sparas. 
Bilagor som visar exempel på mätningar presenteras i förslagskapitlet. 
 

6.8  Val av lager på Scania 
 

6.8.1 Allmänt 
 
För produktionen i Södertälje är lagerfrågan väldigt aktuell. Man står vid ett vägskäl för 
framtidens materialhantering. Under de senaste åren har det hänt en hel del som fått 
förutsättningar och behov att ändras.  
En helt ny bussline tillkom i augusti 2002. Den var också anledningen till att 
supermercadoförrådet byggdes. Trycket på materialhanteringen ökade då mer material skulle 
tas omhand och distribueras.  
Under senaste året har nyintroduktioner av lastbilar gjorts. Detta ställer stora krav på en väl 
fungerande logistikfunktion eftersom många nya artiklar ska introduceras samtidigt som de 
gamla finns kvar; de gamla lastbilsmodellerna tas inte ur introduktionen direkt utan en 
successiv utfasning görs. Detta innebär att hanteringen av sällanartiklar ökat. 
Under sommaren 2004 skedde stora layoutförändringar vilket inneburit nya vägar och sätt att 
distribuera material. 
Nya förpackningsstandarder innebär att allt fler boxar kommer hem, se bild 16. Detta måste 
beaktas då boxlagret redan idag har en hög beläggning. Dessutom är ankomsthanteringen av 
box mycket tidskrävande. 
 
Ett antal visuella förråd och buffertar samt ett automatiserat höglager hanterar merparten av 
alla artikelnummer på chassi. Höglagret är i stort behov av en modernisering och upprustning. 
Frågan är: Hur ska framtidens materialhantering och förråd se ut? Vilka krav ställs och vilka 
förutsättningar och begränsningar finns? 
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Bild 16: Allt fler boxar kommer hem; t.v. smallbox, t.h. minibox. 
 

6.8.2 Ergonomi 
 
Idag undviks många tunga lyft och slitsam truckkörning genom höglagret. Utan automatisk 
hantering blir i princip varje moment ytterligare en riskfaktor för skador eftersom lyft-, 
skjutrörelser och truckkörning vid varje förflyttning av material utförs. 
Ur ergonomisk synvinkel är höglagret det bästa tänkbara hjälpmedlet i materialhanteringen 
något som Tomas Sjöström, produktionsledare för höglagret, ser som en mycket viktig aspekt. 
Ett manuellt förråd kan innebära stora påfrestningar på människan och kan ge livslånga 
förslitningsskador och i värsta fall sjukskrivning. Manuella förråd på hög höjd är inte en bra 
lösning, varken ergonomiskt eller utifrån arbetsmiljösynpunkt. Arbetsrotation kan dock 
underlätta arbetet och minska skador.  
Vid tunga och stora industriföretag, som Scania, är kostnader för sjukskrivning och 
rehabilitering höga och måste därför undvikas. 
Kan fullgoda hjälpverktyg användas och riskrörelserna inte blir för många kan den manuella 
hanteringen vara till fördel och vinst ur andra aspekter, som visas nedan. Ska manuell 
hantering användas finns det ergonomiutvärderingssystem för nya processer och metoder 
enligt ett examensarbete på motor, 2004; "Defining a model for choosing manual or automatic 
assembly within Engine assembly at Scania"; Höglund/Sundén. 
 

6.8.3 Tillgänglighet 
 
Ett längre stopp i höglagret får stor inverkan på produktionen, speciellt då det högfrekventa 
materialet förbrukats.  
I dagsläget är ledtiden i snitt 1,5 timmar på en beställning, vid normalläge, men kan variera 
mellan 20 minuter och fyra timmar, enligt Ove Olofsson, driftsledare höglagret.  Det är därför 
viktigt för chassi att ha en hög tillgänglighet framförallt på material som har hög 
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emballageomsättning. Detta eftersom det snabbt blir kritiskt för produktionen om tillförseln 
av dessa stryps.  
Lågfrekvent material är inte lika essentiellt att ha lättillgängligt då det räcker längre. 
Mängden artikelnummer som är högfrekventa är relativt låg jämfört med de lågfrekventa 
vilket tydligt syns i bilaga 6. Att ha ett visuellt förråd för högfrekvent box bör således inte 
vara så krävande ur hanteringssynpunkt. Högfrekvent E-pall finns redan visuellt i 
ytterförråden (i bästa fall). Rimligtvis bör även högfrekvent H-pall placeras i visuella 
buffertar. 

6.8.4 Yta 
 
Det är extrem ytbrist på Chassiverkstaden vilket är en begränsning inte bara för förrådens del 
utan för all verksamhet. Eller som L-G Svensson, chef MSLX, uttryckte det ”Chassi är som 
Manhattan” – det säger en del om situationen. Det optimala vore lager med högfrekvent 
material direkt vid line för att ha snabb försörjning och slippa transporter. Antalet 
artikelnummer och de produkter som tillverkas sätter dock begränsningar:  
 
Variantrikedomen av producerade lastbilar i Södertälje är stor vilket medför många olika 
artikelnummer. Dessutom sker tillverkningen i sekvens; innebär att olika biltyper tillverkas 
efter varandra, kundens beställning styr produktionen tillsammans med produktionsplanering, 
och inte i batch; flera av samma biltyp tillverkas i rad och sedan ställs produktionen om för 
nästa typ, vilket gör att alla artiklar måste finnas att tillgå, när som helst. Ju fler 
artikelnummer, ju större ytor då visuella lager används, ytor som i dagsläget inte finns. 
 
Strävan bör alltid vara att ha förbrukningsnära lager även om det i dagsläget inte är möjligt. 
 
Tillsammans upptar höglagret och supermercadoförrådet knappt 5300 m2 inklusive biytor. En 
komplett visualisering av det material som ligger i höglagret idag skulle kräva en yta på 
närmare 9000 m2 (se bilaga 11a och 11b för beräkningar och specifikationer). Det material 
som tar mest yta i anspråk är det lågfrekventa, då varianterna är många och varje variant ska 
ha en egen visuell plats. I bilaga 14a och 14b syns tydligt vilka emballagefrekvenser som har 
flest artikelnummer. Ska visuell förrådshållning tillämpas på chassi måste antalet 
artikelnummer begränsas för att få plats eller så måste ytorna ökas. 
 
För en lösning med delvis manuella förråd och delvis visuella förråd krävs en yta på runt 5500 
m2 för det material som idag ligger i höglagret. Då är det lågfrekventa (<_ ½ emballage per 
vecka) materialet staplat ovanför. Detta är en lösning som är fysiskt möjlig. 
 
Ett helt manuellt högstaplingsförråd är också möjligt att implementera och tar dessutom 
mindre ytor i anspråk.  
Ergonomiskt är ett högstaplingsförråd inte lämpligt som beskrivits tidigare. Frågan är om det 
är kostnadsmässigt motiverat. Läs mer under ”Kostnad”. 
 

6.8.5 Organisationsmognad 
 
Certifiering av SPS sker i tre steg, där steg 1 ska klaras först. Steg 1 handlar om att definiera 
hur man arbetar och att hålla ordning och reda i basverksamheten. I steg 2 ska det finnas 
rutiner om hur och vem som sköter underhåll. Steg 3 fokuserar på tid; takt och balansering av 
arbetet. I dagsläget finns det flera arbetsgrupper som inte klarat steg 1 i certifieringsprocessen. 
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Manuell hantering av över 5700 artikelnummer kräver stor disciplin och noggrannhet. En 
materialhantering, helt utan automatiska förråd är riskfylld och ska noga övervägas. Vid en 
upprustning av höglagret får arbetsuppgifterna delvis en annan karaktär, som rutinmässig 
uppföljning av lagernivåer, taktad och balanserad plockning och kontinuerligt 
optimeringsarbete. Nivån på detta arbete kan dock inte jämföras med den som ett stort 
visuellt, manuellt, förråd har. 

6.8.6 Flexibilitet 
 
Det är svårt att göra en materialhanteringslayout helt flexibel när inte tillräckliga ytor för 
visuella förråd finns. Visserligen kan visuella förråd skapas men då inte på de ställen där de 
gör mest nytta; nära förbrukningsplats. Flexibel layout för flera tusentals artikelnummer 
kräver stora ytor på olika lokationer för bästa funktion. Att komma ihåg är att 
administrationen också blir betydande. 
En kompromiss mellan vilka artikelnummer som får flest fördelar och tar minst yta vid visuell 
förrådshållning kan göras. Genom att ha högfrekvent material visuellt blir försörjningen mer 
flexibel utifrån behov (mest störningskänsliga och högst omsättning vilket ger störst utslag). 
Och boxar kräver mindre yta jämfört med pall. 
Material med hög emballageomsättning och material som plockas, pallen körs ut för 
plockning och sedan in i lager igen, generar många transporter på banorna. Tas materialet 
med hög emballageomsättning ut ur höglagret fås således en högre tillgänglighet för övrigt 
material som positiv effekt.  

6.8.7 Kostnad 
 
Implementering av manuellt högplockarförråd 
Här beskrivs kostnaden för att implementera ett manuellt högplockarförråd. Sammanfattning 
för detta finns att läsa i bilaga 13. I texten som följer beskrivs vad som menas med varje post i 
beräkningen: 
 
Driftskostnaden för ett helt manuellt förråd på chassi är svårbedömd beroende på hur 
positioner fördelas. Uppskattningsvis skulle minst fem positioner till behövas vid höglagret 
plus lika många truckar, varav tre är högplockartruckar.  
 
Rivningskostnaden för höglagret är hög; 0,5 Mkr per kran med ställage och ytterligare 1 Mkr 
för att montera ner el (ställverk etc.) En kostnad på minst 6,5 Mkr (2 boxkranar, 8 pallkranar 
plus en tom ställagerad).  
 
Golvet inne i höglagret måste åtgärdas (300 kr/m2), belysning installeras (kranar arbetar i 
mörker) etc, etc. Det kostar uppskattningsvis 1,05 Mkr för golvet (3500 m2 golvyta, lageryta 
plus yta där bansystem stått) och 0,5 Mkr för belysning.  
 
Därtill kommer tillfälliga lagringsytor under tält innan det manuella höghöjdsförrådet kan 
vara klart att tas i bruk, en kostnad som varierar beroende på lösning. Men man får nog räkna 
på minst 0,5 Mkr. Arbetet för in- och utflytt av materialet koster uppskattningsvis 0,5 Mkr. 
 
Ny taksprinkling kommer att måsta installeras, en kostnad på minst 2 Mkr. Dagens sprinkling 
duger inte då inga väggar finns som skydd. 
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En ombyggnad av ställage (kostar 500 kr/pallplats) krävs för att det ur ergonomiskt perspektiv 
ska vara godkänt att plocka ur pallar. Idag finns 7500 pall i höglagret, varav 4900 är 
lågfrekventa och måste kunna plockas ur det ger en ombyggnadskostnad på 2,45 Mkr. 
Dessutom förloras plats i och med att långsidan av pall ska exponeras och därmed kräver mer 
yta. Ställagen som byggs om måste också kompletteras med tvärbalkar och en kostnad på 0,26 
Mkr fås. För att högplockartruckarna ska vara stabila går de på golvskenor och installation av 
dessa kostar 0,2 Mkr. 
 
Totalt kostar ett avskaffande av höglagret minst 15 Mkr.  
 
Därtill kommer de förhöjda driftskostnaderna i form av personal, ökad yta att varmhålla och 
belysa samt truckar; fem positioner, 2400 m2 mer varmyta och fem högplockartruckartruckar. 
Dessa beräknas tillsammans kosta 2,9 Mkr per år. 
 
Driftskostnaden per artikelnummer i höglagret då åtgärderna ovan skrivs av på tio år blir 4224 
kronor.  
 
Alla siffror och uträkningar ovan presenteras i bilaga 13. Beräkningarna i bilagan baseras på 
en liknande studie som gjorts för Scania Parts Logistics av Johan Marks. Författaren av 
examensarbetet har uppskattat och anpassat siffror till Chassiverkstaden. Detta är ungefärliga 
beräkningar och uppskattningar och kan alltså inte användas som investeringsunderlag. 
 
Att komma ihåg om manuell hantering är de kostnader som tillkommer i form av 
sjukskrivningar genom arbetsskador och psykisk ohälsa genom ensamarbete etc. Kostnader 
som är svåra att uppskatta men med största säkerhet kommer. Även utbildningskostnader för 
att höja kompetensen bland personalen blir betydande. 
 
Upprustning höglager 
Engångskostnaden för att uppgradera höglagret är hög, runt 11 Mkr kronor enligt Prevas 
förstudie.  
Sprinkling och andra säkerhetskrav finns redan utredda för höglagret vilket minimerar just 
den sortens förarbete.  
I bilaga 3b går at läsa att driftskostnaden per artikelnummer i höglagret då renoveringen 
avskrivs på 10 år blir 1941 kronor. 
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6.9 Summering 
 
Chassi en variantverkstad och kommer att vara det även i framtiden. Framtida behov och 
förutsättningar kommer att kräva ett automatiskt höglager. Som påtalats tidigare går det inte 
heller, av ytskäl, att visualisera hela höglagret.  
 
Ett manuellt högförråd är möjligt att installera men det kostar betydligt mer än att behålla och 
renovera befintlig höglager. Dessutom kommer alltid ergonomiproblem med manuell 
hantering. Ytterligare kostnader i form av utbildning av förrådspersonal blir i detta fall 
aktuella. Mognadsgraden och kunskapen måste ökas bland de anställda för att manuell 
förrådshållning ska fungera bra. Inga större vinster i flexibilitet fås då lagerytor ändå blir de 
samma som idag – flyttbarheten ökar inte. Tillgängligheten blir högre än vid automatisk 
lagerhållning i och med att materialet alltid går att komma åt. 
 
Dock ska nämnas att om ekonomin tillåter kan det vara ett alternativ att hålla ett manuellt 
plocklager på hög höjd. Så länge antalet artikelnummer hålls nere kan ytor begränsas, för det 
lågfrekventa materialet i höglagret skulle en yta på omkring 1500 m2 krävas för ett 
högplockarlager. En avvägning av hur stort det egentliga plockningsbehovet blir i framtiden 
och vilka investeringar och avvarande av ytor man kan tänka sig att göra.  
 
Som författaren ser det i dagsläget är behovet av ytor så stort och höglagret så pass bra, ur 
ergonomisynpunkt, att ett manuellt plockförråd inte är att föredra. Dessutom blir både 
implementeringskostnaden och driftskostnaden hög även för ett färre antal artikelnummer än 
ovan beskrivet. 
 
Genom att visualisera högfrekvent box kan stora vinster, vad gäller tillgänglighet, minskad 
störningskänslighet och minskad belastning i höglagret, göras utan att ytorna blir så stora. 
Boxarna tar betydligt mindre yta för att hållas visuellt än pall eftersom de är mycket mindre. 
 
Höglagret är yteffektivt och saldosäkert. Vid en upprustning av höglagret bör mesta möjliga 
material hanteras i lagret, om inte stora vinster kan fås genom att ha material visuellt såsom 
artikelnummer med hög emballageomsättning, i och med optimeringsmöjligheter, 
ergonomiska vinster, vinster i minskat antal positioner och ytbesparing. Ytor är hårdvaluta på 
chassi då stor platsbrist råder. Dessutom betalar sig förrådet fortare om allt material ligger där. 
Genom kontinuerligt underhåll, både maskinellt och systemmässigt, är höglagret en tillgång 
och ett hjälpmedel för en optimerad materialhantering med de förutsättningar och 
begränsningar som finns på chassi. Dessutom visar det sig att det är betydligt billigare att 
behålla och renovera höglagret än att ersätta det med ett manuellt högförråd. Cirka 2,1 Mkr 
mer i årlig driftskostnad kostar det manuella förrådet jämfört med ett upprustat höglager. 
 
Då supermercadoförrådet och principen inte fungerar bra (se nulägesanalys) och tar stora ytor 
är det tveksamt om det är motiverat till fortsatt verksamhet. Då befintliga metoder kan ersätta 
supermercado distributionen och BU-förrådets material får plats i höglagret finns inga stora 
hinder i att montera ner förrådet och avskaffa metoden. Kostnaden för att riva 
supermercadoställagen är 0,26 Mkr. 
Eftersom förpackningsstandarden gjort att allt mer material packas om från pall till box 
betyder det att plats i fasad blir ledig. På så sätt ska supermercadomaterialet kunna 
fasadläggas i ställagerännor. 
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6.10 Plockförråd för sällanartiklar 
 
Ett alternativ som också utretts i examensarbetet är inrättandet av ett manuellt plockförråd för 
sällanartiklar som idag distribueras till line med programmetoden. 
För att få ett bättre flöde än programflödet finns alternativet plocka dessa artiklar i ett 
manuellt förråd. På det sättet skulle användningen blir mer förbrukningsstyrd och hög 
tillgänglighet skulle leda till att brister på line undviks. 
Plockförrådet skulle finnas på den yta där supermercadoförrådet idag står. 
 
Vinsten blir ett bättre flöde samt att 100 % tillgånglighet på materialet i plockförrådet. 
 
Dock finns det flera nackdelar med att göra på detta sätt: 
 

• Stor yta krävs för plockförrådet eftersom det är många artikelnummer som ska 
rymmas 

• Många positioner åtgår för att administrera och plocka materialet - dyrt 
• Ergonomiproblem tillkommer vid manuell hantering av material och truckkörning 
• Tveksamt om det är motiverat med den extra hanteringen med tanke på att bara tre till 

fyra av dessa artiklar monteras på varje lastbilschassi 
 
Ytan som åtgår för plockförrådet utnyttjas enligt författaren bättre om den används till annan 
verksamhet. Fördelaktigt vore att flytta kitningen närmare resten av förrådsverksamheten. 
Att exempelvis hålla högfrekvent material visuellt ger större fördelar då det slutförbrukas 
snabbare vid line än det lågfrekventa materialet vid ett eventuellt stopp i höglagret. Dessutom 
försvinner de många transporterna som det högfrekventa materialet skapar på utbanorna vid 
höglagret. På så sätt fås en snabbare ledtid för kvarvarande materialet. 
 
Av ovan nämnda skäl rekommenderar inte författaren en lösning med manuellt plockförråd på 
chassi. 
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7 Tredjepartslogistiker 
Som alternativ till förrådshållningen internt finns det så kallad tredjepartslogistik. Det innebär 
att en extern firma tar hand om all förrådshållning, oftast i en byggnad utanför verksamheten.  
 
Fördelen med tredjepartslogistik är att all förrådshållning överlåts och positioner och ytor 
friställs internt. Dessutom tas bara material hem vid behov genom Kanban beställning 
(beställning sker när line signalerar behov). Materialet transporteras då från den tredje parten 
till verkstad i slutna loopar där lastbilar kör emellan. 
 
Kostnader för tredjepartslogistik tenderar att bli högre än väntat då även interna kostnader 
som ankomsthantering och administration av inkommande gods samt den interna 
distributionen av materialet tillkommer.  
Transportkostnad mellan tredje part och Scania kan bli mycket höga då lastbilar inte sällan 
kör halvfulla till Chassiverkstaden och därefter tomma tillbaka till tredje parten.  
Externa firmor tar bra betalt för att ta hand om förrådshållning och när kontraktet löper ut 
finns alltid risken för oförberedda höjningar av priset. 
 
Om material inte beställs i tid på grund av bristande rutiner, slarv eller annat kan brister på 
line uppstå med i värsta fall linestopp som följd då sena beställningar inte hinner hem.  
Svårigheterna med varianterna kvarstår också eftersom fulla pallar eller boxar inte får plats i 
fasad. Detta innebär att enstaka artiklar fortfarande måste plockas ur förpackning.  
 
Alternativet med en tredjepartslogistiker för Chassiverkstadens materialhantering kommer 
inte att utredas vidare i examensarbetet men nämns ändå eftersom det skulle kunna vara en 
lösning. Dock anser författaren att en decentralisering av den egna förrådsverksamheten inte 
är att fördra och rekommenderar alltså i dagsläget inte tredjepartslogistik.
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8 Rekommendationer 
 
Utifrån intervjuer, praktik, data, litteraturstudier och diskussioner kan författaren konstatera 
att ett enkelt, entydigt förslag om höglagrets framtid inte enkelt ges.  
Ständiga förändringar i produktionen med nya produkter och flödesvägar för material gör att 
behoven kontinuerligt förändras. Många förslag om framtidens materialhantering finns på 
agendan vilket gör chassis verksamhet mycket dynamisk. Det gäller att hitta en balans mellan 
teknik och människa med utrymme för förändringar.  
 
För att utföra det förändringsarbete som föreslås måste avdelningar och 
produktionsledarområden arbeta integrerat och gränsöverskridande för att kunna se den totala 
vinsten som följer. Det är oerhört viktigt för att komma ifrån arbetssättet med suboptimeringar 
och problemförskjutning som uppstår då varje område arbetar var för sig. I hela 
förändringsarbetet måste logistikfunktionen komma ihåg vem som är kunden och hålla fokus 
på att få en nöjd sådan; montören på line. Samtidigt får inte avkall på kvalitet och säkerhet i 
leveransen frångås. 
I lösningsförslagen ligger SPS tankesätt till grund för rekommendationerna. Prioriteringarna i 
Scaniahuset hjälper till att se vad som är viktigt. För examensarbetets del har ett antal punkter, 
som inverkar på förrådsverksamheten, identifierats och också presenterats i kapitlet om 
lagerteori. Det handlar om att eliminera slöseri genom att använda få, enkla och korrekta 
metoder. Vinsten blir effektivt arbete med tydliga riktlinjer och färre personer som gör ett 
bättre arbete.  
 
I rekommendationerna nedan finns stora vinster att göra, genom att antalet positioner minskar 
och att ytor friställs. 
 
Lösningsförslaget ges i tre nivåer: 
 

1. Åtgärder på kort sikt – förbättringar som kräver ingen eller liten kapitalinvestering. 
Aktiviteterna kan genomföras i samband med det dagliga arbetet och kräver ingen 
lång planering. 

 
2. Åtgärder på medellång sikt – förbättringar som kräver viss planering, men 

fortfarande ingen eller liten kapitalinvestering. 
 

 
3. Åtgärder på lång sikt – åtgärder som skapar betydande förändringar, behöver 

ordentlig planering och kräver investeringar. 
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8.1 Åtgärder på kort sikt – inom tre månader 
 

• Stänga BU-förrådet 
• Avskaffa supermercadoprincipen 
• Visualisering av högfrekvent box 
• Modifiering av metoden program 
• Handlingsplan för eventuellt haveri i höglagret 
• Införa tydliga mätmetoder 

 

8.1.1 Stänga BU-förrådet 
 
Totalt ska172 artikelnummer flyttas in i höglagret, 87 till pallförrådet och 85 till boxförrådet. 
Extra hanteringsmetoder innebär ytterligare moment som skapar fler tillfällen för fel, varför 
BU-förrådet ska stängas. Det genererar ökad kvalitet (andra prioriteringen i SPS) på arbetet 
som utförs och kostnaden som den extra hanteringen genererat minskar (fjärde prioriteringen i 
SPS). 

8.1.2 Avskaffa supermercadoprincipen 
 
En genomgång av supermercadoartiklarna ska göras och de ska fasadläggas alternativt 
placeras i lågvärdesställage. På så vis elimineras en av de största formerna av slöseri inom 
materialdistributionen på chassi (tredje filosofin i SPS). 
Att fasadlägga de stora skrymmande artiklarna kan idag vara svårt, varför vagnar med den här 
typen av artiklar till en början får finnas kvar. Dessa får sin påfyllning direkt vid plockstation 
för pall vid höglagret. På bestämda tider hämtas vagnarna och tas till anvisad plats vid 
högförrådet. Beställning av material som behövs görs direkt på plats vid höglagret och 
vagnarna fylls på en gång per dag.  

8.1.3 Visualisering av högfrekvent box 
 
Högfrekvent box ska tas ut ur höglagret och stå på pall, på golvet. Till en början ska de med 
en emballageförbrukning på över två emballage per dag tas ut. Då metoden är inarbetad kan 
fler artikelnummer läggas visuellt så att all box som går mer än en om dagen och som full 
enhet ligger i visuellt förråd. 
Detta genererar 100 % tillgänglighet och leveranssäkerheten säkerställs för det högfrekventa 
materialet (SPS tredje prioritering). Dessutom blir följden att kunden blir nöjdare, vilket är 
första filosofin i SPS, då brister undviks. 

8.1.4 Modifiera metoden program 
 
Metoden måste bli förbrukningsstyrd och återkopplad. Genom minskade samplockstider och 
nya pallar, där det tydligt framgår till vilket chassi artikeln är kopplad, är det möjligt att 
raffinera metoden program. SPS andra och tredje prioritering uppfylls då. 
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8.1.5 Handlingsplan för eventuellt haveri i höglagret 
 
Handlingsplan ska tas fram vilket är en självklarhet med tanke på ”säkerhet” och 
”leveransprecision” i de fyra SPS prioriteringarna. I planen ska finnas tydlig fördelning av 
arbetsuppgifter för varje position vid ett driftsstopp. Detta för att undvika kaos vid längre 
stillestånd och för att kunna göra sitt bästa för en ”säker” leverans av material till line. Varje 
person ska ha en reserv, utifall sjukdom etc. Listor med kontaktpersoner för mjukvaruproblem 
ska finnas lättillgängliga. Samma sak gäller för reservdelar. Essentiella reservdelar med lång 
ledtid bör finnas hemma. Samtidigt ska personalen uppmärksammas och tränas för en 
eventuell situation med längre störningar. 

8.1.6 Införa tydliga mätmetoder 
 
Som nämns i nulägesanalysen bör ett antal mätningar utföras. Genom tydliga mätmetoder kan 
slöseri elimineras och förebyggas (SPS tredje filosofi). 
Här ges några förslag på vad som bör mätas för att hålla kontroll på metoden program.  
I bilaga 18a och b ges exempel på hur ofta varje månad programmetoden används för 
respektive område alternativt per chassi. Dessa diagram ha tagits fram ur SQL listor utifrån 
beställningar till höglagret och genom sortering av lineadresser, se bilaga 17.  
Även bilaga 16 kan användas för att se vilka områden på line som lägger upp många 
programadresser. 
PUS rapporteringen bör presenteras i diagramform varje månad. Se bilaga 8 för exempel. 
Samma sak gäller för rapporteringen av beställningar och mottaget gods som görs på 
intranätet. Det ska vara lätt att jämföra över tid. 
Som nämns i nulägesanalysen måste balansering av plockningen göras. För detta behöver man 
vet vilka områden som beställer mest och när beställningarna görs. Det är framförallt viktigt 
vid upp- eller nedgång i takt då förbrukningen förändras. 
För MSLTs del behövs det föras statistik på brister; varför de uppkommit. Vecko- eller 
månadsvisa diagram ska sättas upp.  
För att följa uppsatta standarder måste revisioner göras. Ett exempel på detta är regelbundna 
kontroller att kontrollera att högfrekvent material i helpall inte ligger i höglagret utan flyttas 
ut i ytterförråd. 
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8.2 Åtgärder på medellång sikt – inom sex månader 
 

• Riva supermercadoställage – inflyttning av annan verksamhet 
• Hitta normalläge för boxinlagringen 
• Genomgång av programartiklar 
• Jobba för korrekta Odetteflaggor  
• Balansera plockning 

 

8.2.1 Riva supermercadoställage – inflyttning av annan verksamhet 
 
Efter utrymningen av supermercadoställagen ska de plockas ner/anpassas för annan 
verksamhet. Tomma ställage är slöseri av outnyttjad utrustning och tar ytor (tredje filosofin i 
SPS). Försäljning av ställagen kan göras vilket gör att den fjärde prioriteringen, ekonomi, 
uppfylls. 

8.2.2 Hitta normalläge för boxinlagring 
 
Ett normalläge för boxinlagring ska tas fram för att minska tiden som spenderas på detta. 
Inbanan från godsmottagningen måste på något sätt utnyttjas även för box alternativt kan en 
parallell box-inbana byggas. Genom en standardiserat arbetssätt kan kvaliteten och ekonomin, 
båda prioriteringar i SPS, bli bättre. 

8.2.3 Genomgång av programartiklar 
 
En ordentlig genomlysning av vilka artiklar som ligger under metoden program ska göras. 
Där kriterierna inte följs ska programmetoden inte heller användas. En aktiv dialog med 
konsumenter av programartiklar ska skapas för att minska konsumtionen.  
När genomgången gjorts måste tydliga riktlinjer för programartiklar tas fram. För att lägga 
upp ny artikel på programmetoden måste den kvalificeras enligt riktlinjerna och sedan 
godkännas högre upp i organisationen. Minskningen av antalet programadresser leder till färre 
plock och lägre kostnader, SPS fjärde prioritering. 

8.2.4 Jobba för korrekta Odetteflaggor 
 
Ankomsthantering blir effektivare om emballagen har fullständiga Odetteflaggor vid leverans. 
Återrapportering och uppföljning om vilka leverantörer som inte sköter sig bör komma igång 
snarast för att hinna ta itu med berörda parter inom sex månader. 
Inköp måste informeras om hur bristfällig märkningen är och ställa krav på leverantörer. I 
priset för en artikel ingår också en korrekt märkning.  
Alternativet kan vara att bara använda godsmottagningens avier, lita på att de är korrekta och 
att leverantör levererar enligt beställning. Här måste ett ställningstagande göras. Effekten av 
detta blir direkt minskning av tidsåtgången (slöseri) och ökning av kvaliteten, färre steg, i 
hanteringen av inkommande emballage.  
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8.2.5 Balansera plockning 
 
Plockningen av innerenheter och programartiklar ska balanseras för att slippa väntetider. Vid 
taktförändringar ska revision av balansering alltid göras.  På så vis undviks slöseri i form av 
väntetider och samma sak kan göras på kortare totaltid, den tredje filosofin i SPS. 
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8.3 Åtgärder på lång sikt – inom ett till två år 
 

• Renovering av höglagret 
 

8.3.1 Renovering av höglagret 
 
Höglagrets fortsatta existens är motiverad genom SPS ur både ergonomisk och ekonomisk 
synvinkel. 
En teknisk förstudie har gjorts. Upphandling av system och komponenter återstår att göra. 
Då alla pallplatser inte behövs kan krangångar stängas. För boxdelen kan det vara fråga om en 
utvidgning.  
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9 Förslagsanalys 
 
Det kan tyckas djärvt att sätta upp vissa av aktiviteterna på kort sikt men författaren bedömer 
förutsättningarna för att klara utsatta mål som stora. Logistiks potential är i nuläget mycket 
stor och medvetenheten om att stora vinster kan göras ökar motivationen att genomföra 
förändringar. 

9.1 Förutsättningar 
 
Förändringarna som genomförs på kort sikt måste samkoordineras för att vara möjliga. 
Exempelvis krävs det fria ytor för att implementera ett visuellt boxlager och samtidigt måste 
dessa boxar tas ut från höglagret för att inte flytten av BU-förrådets artiklar ska skapa köer på 
bansystemen.  
En revision metoder och lager är också aktuella för att klara förändringarna. Dels bör 
linefeedingen revideras och eventuellt utökas, högfrekvent helpall som idag ligger i höglagret 
ska skickas till ytterförråden. Detta minskar belastning på utbanor och underlättar utförandet 
av rekommenderade åtgärder. 

9.2 Åtgärder på kort sikt – inom tre månader 
 

9.2.1 Stänga BU-förrådet 
 
BU-förrådet är ett av två huvudförråd till supermercadoplockningen och huvudförråd till c.a. 
40 artikelnummer som går till bussline samt knappt fem artikelnummer som går till kitförrådet 
och utrustningsverkstaden, rimligen räcker det med ett huvudförråd.  
 
Fördelar med att stänga förrådet: 
Genom att stänga BU-förrådet och ta in materialet i höglagret friställs ytan, 1400 m2, och den 
separata hanteringsmetoden försvinner. 
 
Att ta i beaktning: 
Följden blir en ökning att belastningen på höglagrets kranar ökar men emballageomsättningen 
är låg (endast 14 artikelnummer har en förbrukning på mer än en om dagen) och påverkan på 
höglagrets kapacitet blir marginell.  
Att ta med i beräkningen är att en del lineadresser och kitförrådet ska försörjas och det 
innebär nya hämtplatser för detta material. Det kommer att ta resurser för att flytta om 
rutterna för den försörjningen. Samtidigt är det fulla ytterenheter som går till just dessa 
adresser vilket inte medför plockning vid höglagret (till skillnad från 
supermercadomaterialet). 
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9.2.2 Avskaffa supermercadoprincipen 
 
Som metoden utnyttjas idag; kriterier följs inte, metoden är ineffektiv och dyr, kan den enligt 
författaren ersättas med befintliga metoder. 
 
Fördelar med att avskaffa metoden:  
Till att börja med försvinner tunga drag av vagnar.  
Materialbuffertar slipper cirkulera runt, runt; i nuläget finns samma material, i värsta fall, på 
tre förbrukningsplatser – men förbrukas faktiskt bara på en.  
Försörjningen är idag inte förbrukningsstyrd vilket en fasadläggning av materialet ändrar på. 
Värdeökningen som uppkommer vid handpåläggning minskar drastiskt i och med att 
materialhanteringens plock ur innerförpackningar minskar. 
De positioner, totalt fem stycken, som finns vid supermercado kommer att friställas. 
Förpackningsstorleken (se nuläge), för nya artiklar, går mot SB och MB vilka tar mindre plats 
i fasad. Det får effekten att fler artikelnummer får plats och kan fasadläggas. Incitamenten att 
fasadlägga supermercadomaterialet ökar än mer.  
 
Att ta i beaktning: 
I de fall då lågvärdesställage används kan följden bli att montören får gå ett par meter extra 
för att fylla på asken vid monteringsbordet.  
Inflyttning av supermercadoartiklarna kommer att generera många fler plock vid höglagret. 
Supermercadometoden fyller idag en funktion i och med att material som befinner sig 
mittemellan att vara programmaterial och linefeeding- eller 2-bingematerial distribueras på 
vagnarna. Detta ”mellanregister” måste nu tas ut med kvarvarande metoder. Det kan betyda 
att omplockning vid höglagret måste ske, dvs. att materialet läggs i en mindre förpackning 
innan distributionen till line sker. Detta görs i viss mån redan idag och författaren anser inte 
att en utökning av den verksamheten ska bli ett problem. 
För att belastningen på utbanor inte ska bli för stor måste en revision göras för att ta bort 
högfrekventa helpallar, totalt över 70 artikelnummer i juli 2004, som finns i höglagret. Dessa 
ska enligt standard ligga i ytterförråd. Samtidigt ska också arbetet med att visualisera 
högfrekvent box göras. Dessa två aktiviteter kommer drastiskt att minska antalet transporter 
både på in- och på utbanor. 
En revision av linefeedingmaterial och eventuell utökning av metoden minskar belastning på 
bansytemen och plockstationerna. 
Furneringen kommer att få en högre belastning.  
 
Om dagskiftet och utbanorna ändå inte klarar av den ökade arbetsbördan kan ett kvällsskift 
läggas in. Resultatet blir att två kvällsskift, ett för höglagret och ett för furneringen sköter det 
arbete som inte hinns med under dagskiftet. Något som Tomas Sjöström, MSLMI, tog upp. 
Problem som kan uppstå är att det blir svårt med fasadläggningen av material, speciellt som 
både nya och gamla generationer av lastbil och buss produceras. Båda generationer ska få 
plats med sitt material i fasaden. Samtidigt, som nämns tidigare, går förpackningsstandarden 
mot mindre emballage.  
De sista vagnarna som blir kvar kan bli aktuella att fylla på vid höglagret. Målet ska dock vara 
att få ut allt i fasad. 
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9.2.3 Visualisering av högfrekvent box 
 
Som nämns i nulägesanalysen förväntas en uppgång i antalet boxar som kommer hem vilket 
kräver att alternativ till höglagret finns.  
De mest lämpliga är att implementera ett visuellt förråd för de högfrekventa boxarna.  
 
Fördelar med att visualisera högfrekvent box: 
Tillgängligheten på boxarna ökas och vid ett eventuellt höglagerstopp berörs de inte. Material 
med högst emballageomsättning tar snabbast slut vid line och därför är de extra viktiga att ha 
direkt tillgång till (för pall görs det redan idag). 
Då boxarna är små tas inga större ytor i anspråk för visuell förrådshållning. Se bilaga 13 för 
exempel. Som syns i bilagan minskar belastningen på boxarnas bansystem vilket får effekten 
att tillgängligheten på övriga artikelnummer också ökar.  
Genom att behålla boxarna på pall undviks till stor del manuell hantering och inga ställage 
eller rack måste sättas upp vilket håller kostnader nere.  
Förrådsplaceringen blir enkel och flexibel. 
 
Att ta i beaktning: 
Innan boxarna placeras visuellt måste de gås igenom för att se om eventuell innerenhet inte 
linefeedas eller går som 2-binge. Är så fallet måste en del boxar finnas i höglagret för att 
kunna tas ut för plockning.  
Det kan tyckas att box på pall är ineffektivt ur ytsynpunkt men att slippa ilastning i rack för en 
mycket kort lagringstid motiverar boxar på pall - ska boxarna lastas i rack tar det tid och blir 
ett extra hanteringsmoment där ergonomiproblem kan uppstå. 
För furneringen kommer den manuella hanteringen att öka eftersom boxarna måste hämtas 
från marken. Lyftverktyg och boxtruckar måste fungera för att undvika arbetsskador.  
Till en början måste olika arbetsmetoder testas och utvärderas för att kunna ta fram 
hjälpverktyg (om nya sådana behövs) som fungerar och dessutom undvika förhastade inköp 
av verktyg som sedan inte används. 

9.2.4 Modifiering av metoden program 
 
Då sällanartiklar alltid kommer att finnas i produktionen måste sättet att arbeta med dessa bli 
bättre. Metoden som används är resurskrävande och bör därför har tydliga kriterier som följs 
samt få en distribution som sker närmare förbrukningstillfället och få en bättre återkoppling 
idag.  
 
Fördelar med att modifiera programmetoden: 
Genom bättre uppmärkta programpallar som talar om för montör vilket chassi som ska ha 
vilken artikel fås återkopplingen att artikeln monteras där den ska.  
Pallarna signalerar också när nästa omgång av plock ska påbörjas – en pall måste ju returneras 
innan den kan fyllas igen. Det skapar ett behovsstyrt flöde, vilket är en av grundbultarna, i 
Lean produktion, för lönsamhet. 
Ett annat alternativ som Tomas Sjöström, MSLMI, föreslår är att låta två personer, en från 
höglagret och en från furneringen, sköta programbeställningarna. Det har fördelarna att 
återkopplingen mot line blir bättre – man vet att artikel verkligen blivit monterad. Dessutom 
fås en bättre uppföljning om vad som plockas – mer uppmärksamhet på vad som avviker; 
plockas för ofta eller på annat sätt inte följer kriterierna. 
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Att ta i beaktning: 
Det är inte enkelt att hitta ett bra sätt att hantera sällanartiklar som också passar 
Chassiverkstaden. Programbeställningarna kommer alltid att belasta höglagrets utbanor mer 
än andra beställningar då bara enstaka artiklar tas ut. Hanteringen kommer också alltid att 
vara dyr då handpåläggning på enskild artikel finns. Idag är dock programmetoden genom 
höglagret det bästa alternativet, både ergonomiskt och ekonomiskt.  
Det kan uppstå problem för vissa artiklar som inte uppfyller kriterier men inte får plats i fasad. 
En avvägning av vad som är bäst att göra med dessa får göras i enskilt fall. 

9.2.5 Handlingsplan för eventuellt haveri i höglagret 
 
Då säkerhet och leveransprecision är två prioriteringar i Scaniahuset är det tydligt att en 
handlingsplan för eventuellt haveri i maskineri och systemvara måste finnas.  
 
Fördelar med handlingsplan: 
Kritiska reservdelar med långa ledtider ska finnas i lager. Detta för att undvika situationer 
med flera veckors stopp i höglagret. Vad konsekvenserna för detta annars kan bli kan bara 
spekuleras i.  
Tydliga instruktioner för personalen måste finnas för att kunna hämta material manuellt. 
Risken är annars dels att personalens säkerhet äventyras och dels att saldofel uppstår. 
Det handlar om hela Chassiverkstadens säkerhet att ha en tillförlitlig materialhantering med 
backup för oförutsedda händelser. 

9.2.6 Införa tydliga mätmetoder 
 
För att arbetet med ”ständiga förbättringar” ska kunna realiseras i praktiken för 
materialhanteringen måste bra faktabaserade mätvärden användas.  
Kontinuerlig mätning med uppföljning, veckovis och/eller månadsvis, bör införas som rutin. 
Uppföljningsmöten bör hållas av chef med anställda för direkt återkoppling. Mätningarna 
måste vara visuella för att enkelt se normalläge kontra avvikelser; diagramform. 
 
Fördelar med tydliga mätmetoder: 
Genom att mäta verksamheten och kan normalläget kontrolleras och avvikelser hittas i tid.  
Med detta arbete identifieras avvikelser och en orsaksanalys kan göras samt 
åtgärder/förändringar kan vidtas. 
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9.3 Åtgärder på medellång sikt – inom sex månader 
 

9.3.1 Riva supermercadoställage – inflyttning av annan verksamhet 
 
Sprinkling till takhöjd, dit ställagen räcker, kostar närmare två miljoner kronor och om inte ett 
självklart användningsområde för platserna finns, bör ställagen nedmonteras.  
 
Fördelar med rivning av ställagen: 
Totalt 1400 m2 friställs och kan användas för annan verksamhet. 
 
Att ta i beaktning: 
Rivningskostnaden för ställagen är 0,26 Mkr. 

9.3.2 Hitta normalläge för boxinlagringen 
 
Ankomsten av box har ökat enormt det senaste året i och med att nya artiklar förpackas i 
mindre emballage. Några riktigt konkreta förlag ges inte i examensarbetet. Dock bör inbanan 
från godsmottagningen rimligtvis utnyttjas på något sätt. 
 
Fördelar med förbättrad ankomsthantering: 
En förbättrad ankomsthantering krävs för att hinna med inregistreringen och slippa 
helgarbete.  

9.3.3 Genomgång av programartiklar 
 
Antalet artikelnummer som ligger upplagda på programadress är hög. Många adresser 
används, andra finns kvar sedan gammalt och används inte. I många fall uppfylls inte 
kriterierna.  
I samband med balansering i fasad bör programadresser som inte används rensas bort som 
rutin. 
 
Fördelar med en genomgång: 
Genom att revidera programadresserna försvinner programplock eftersom dessa idag plockas 
trots att kriterier inte uppfylls. På detta sätt minskar kostnaderna. Efter en revision gör också 
att medvetenheten ökar om att metoden inte får användas om kriterier inte uppfylls.  
 
Att ta i beaktning: 
En revision av programadresser kommer att ta tid. 40 % av alla artiklar i höglagret måste gås 
igenom. 
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9.3.4 Jobba för korrekta Odetteflaggor 
 
I avvikelserapporteringen syns det tydligt att Odetteflaggorna står för en betydande del av 
arbetet.  Att märka emballaget två gånger, först hos leverantör och sedan hos Scania, är 
dubbeljobb och slöseri.  
 
Fördelen med korrekta Odetteflaggor: 
En korrekt märkning redan från leverantör sparar mycket arbete. Detta leder till lägre 
kostnader genom mindre jobb, minskar risken för felmärkning samt snabbar på ledtiden 
mellan godsmottagning och förråd.  

9.3.5 Balansera plockning 
 
Idag spenderas stora delar av tiden vid plockstationerna till att vänta på pall eller box som ska 
komma fram.  
 
Fördelar med balansering: 
Genom en balansering minimeras väntetider vid plockstationerna. Planeringen av 
verksamheten blir enklare och när saker väl sker är det med full intensitet. Vidare fås en bättre 
arbetssituation för personalen när de vet vad som förväntas av dem och på vilken tid. 
Väntetider idag blir förbättringsarbete imorgon. 
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9.4 Åtgärder på lång sikt – inom ett år 
 

9.4.1 Renovering av höglagret 
 
Förutsättningarna idag talar för en uppgradering. Genom en upprustning säkerställs 
Chassiverkstadens framtida materialhantering. 
 
Fördelar med en uppgradering: 
Det blir billigare att upprusta höglagret än att implementera ett manuellt högförråd. Dessutom 
hålls kostnader för ergonomiproblem med sjukskrivningar som följd nere. 
Höglagret begränsar ytan som krävs för lagring av många artikelnummer. 
Höglagret sparar många positioner genom att alla placeringar och materialförflyttningar sker 
genom automatik och ergonomiproblem uppstår inte.  
 
Att ta i beaktning: 
Fel i saldon och problem med överlager är en risk men inte ett problem för höglagret utan 
handlar om standardiserat arbete och materialplanering. Genom nyckeltal och kontinuerligt 
uppföljningsarbete ska inte saldofel och överlager kunna uppstå. 
Det finns en överkapacitet av lagerplatser i palldelen. Fram till renovering bör alla kranar 
användas (för att hålla igång de mekaniska delarna), men vid renovering kan krangångar 
stängas, en till två stycken.  
Eventuellt kan denna del utnyttjas till alternativ förrådshållning som plocklager för mycket 
lågfrekventa artiklar. Ett alternativ som i examensarbetet inte utreds. 
Skulle en kran till behövas i framtiden för boxdelen gäller det omvända är det möjligt 
eftersom det finns en tom gång mellan box- och pallagret.  
En tillbyggnad med en krangång genererar ytterligare 3500 boxplatser. Lagringskapaciteten i 
boxlager blir då 10 500 boxar.  
Kostnaden för en till kran ligger på 1-2 Mkr beroende på leverantör, enligt Johan Marks, 
SLDM.  
Dock kan det visa sig att hålla boxar visuellt är ett vinnande koncept och då kan den 
verksamheten utökas och i så fall behövs ingen utbyggnad. 
En analys av hur ytterförpackning av nya artiklar ser ut jämfört med de artiklar som ersätts 
bör göras för att se vilket verkligt behov av boxlagring som finns. Idag kan konstateras att 
boxarnas antal ökar, men frågan är hur mycket.  
För lagrets del är det av stor vikt att vara förberedd på en uppgång av inkommande box för att 
inte ”bli tagen på sängen”. 
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9.5 Resultat 
 

• Den totala kostnaden för rekommendationerna i lösningsförlaget ovan blir närmare 12 
Mkr. I den summan räknas renovering av höglagret in, 11 Mkr, personalkostnad 
(utifrån uppskattad tidsåtgång för varje moment) och en uppskattad kostand för en ny 
lösning på boxinlagringen. Se bilaga 19 för uppskattad tidsåtgång och kostnader. Att 
komma ihåg är att beräkningarna grundar sig på uppskattningar genom intervjuer och 
rådfrågning om inte annat anges. Som synes blir kostnaden för att genomföra förslaget 
betydligt lägre än att avskaffa det automatiska höglagret.  

 
• Uppskattningsvis blir driftskostnaden när förslaget är genomfört något högre än idag, 

en position och en truck läggs till. Ny driftskostnad blir således 6,8 Mkr vilket är 0,4 
Mkr mer än idag, se bilaga 21. Anledningen till att en extra position behövs är de 
utökade antal plocken av innerenheter som följer i och med förslaget, dessutom 
inkommer fler antal boxar vilket beräknas ta mer resurser i anspråk och en extra truck 
hyrs in för hanteringen.  

 
• Fem positioner sparas då supermercadoplockningen stängs. Dock blir en kvar som 

nämns i stycket ovan, kostnaden som sparas för fyra positioner är 1,4 Mkr, i bilaga 20 
finns detta beräknat. 

 
• Kostnad för rivning av supermercadoställagen är 0,26 Mkr. Taksprinklingen 

genomförs inte och 1,8 Mkr sparas. 
 

• 1400 m2 kommer att friställas där supermercadoförrådet finns idag, 300-400 m2 krävs 
för att implementera ett visuellt boxförråd med högfrekventa objekt. 1000 m2 blir 
lediga för annan verksamhet. I examensarbetet föreslås ingen ny verksamhet, dock kan 
nämnas att finns ett enormt behov på ytor och att flera spekulanter står på tur för att få 
flytta in. 

 
• En ökad leveranssäkerhet och kvalitet på färdiga produkter fås genom förbättrade 

arbetssätt och distributionsmetoder. 
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10 Diskussion 
 
Uppdraget från Scania löd: 
 
Uppdraget ska ge svar på om det är möjligt att stänga höglagret. Om svaret är nej, ska 
förslag tas fram som föreslår användning och åtgärder av höglager och supermercadoförråd, 
på kort och på lång sikt.  
I examensarbetet ska hänsyn tas till pågående produktgenerationsbyte. 
 
Författaren anser att uppdraget utförts.  
Rekommendationerna har mottagits väl och arbetet med några av de kortsiktiga åtgärderna 
påbörjades redan innan redovisning av examensarbetet. 
 
Åtgärder som påbörjats: 
 

• Utfasning av supermercadoprincipen 
• Förarbetet för visualisering av högfrekvent box 
• Flytta ut högfrekventa helpallar till ytterförråd 

 
Komplexiteten i materialhanteringen vid Chassiverkstaden är hög då alla parter i 
produktionen på något sätt är beroende av material. Vikten av enkla, säkra system blir därför 
ännu större.  
 
Genom att arbeta med att hitta tillbaka till normalläge och genom att följa egna standards kan 
materialhanteringen vid Chassiverkstaden vinna väldigt mycket.  
Finns dessutom diagram som visualiserar normalläget och identifierar avvikelser kan arbetet 
med ständiga förbättringar aktualiseras. 
 
De beräkningar som gjorts för kostnader av beställningar vid höglagret är mycket grova och 
ska djupare analyser av beställningar göras bör mer noggranna beräkningar göras. 
 
Rekommendationerna som ges innebär ingen revolution utan bekräftar i vissa fall vad man 
redan trodde och i andra fall belyses problem eller flaskhalsar som kommit i skymundan.  
Genom examensarbetet kunde fakta tillsammans med erfarenheter och åsikter sammanställas 
och presenteras i en greppbar form för att sedan arbetas vidare med.  
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Bilaga 1: Hur Scania väljer förpackning för nya artiklar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(källa: MSLXs hemsida på Scanias intranät) 
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Bilaga 2: Hur Scania väljer metod för nya artiklar 
 
 

 
 
(källa: MSLXs hemsida på Scanias intranät) 
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Bilaga 3a: Årskostnad för höglager och supermercadoförrådet 
 
 
 

 
 
 
 
Källa: Tomas Sjöström, MSMLI 
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Bilaga 3b: Kostnad per artikelnummer och år för höglager och 
supermercadoförrådet, ”idag och imorgon” 
 
 
Idag 
Den här beräkningen görs utifrån totalkostnad ovan och divideras med antal artikelnummer i 
respektive förråd. 
Höglager: 6,4 Mkr / 5660 art.nr + 620 kr = 1747 kr/art.nr 
För höglagret tillkommer en furneringskostnad på 620 kr/art.nr (baserat på antagandet att 10 
positioner furnerar höglagerartiklar) 
Supermercado: 3 Mkr / 604 art.nr + 1127 kr = 6054 kr/art.nr (supermercado artiklarna 
förrådshålls ju i höglagret men använder inte furneringen) 
 
 
Imorgon  
Renoveringskostnad för höglager och sprinklingskostnad för supermercadoförrådet 
medräknad i totalkostnaden. 
Renovering höglager: 10 Mkr dividerat med 10år (antar en avskrivning på 10 år). 
Sprinkling supermercado: 2 Mkr dividerat med 10 år (antar en avskrivning på 10 år). 
Höglager: 1747 kr + 1 Mkr / 5660 art.nr = 1923 kr/art.nr 
För höglagret tillkommer en furneringskostnad på 620 kr/art.nr (baserat på antagandet att 10 
positioner furnerar höglagerartiklar, enligt Peter Sundén, MSLT) 
Supermercado: 3 Mkr / 604 art.nr + 0,2 Mkr / 604 art.nr +1303 kr = 6385 kr/art.nr 
(supermercado artiklarna förrådshålls ju i höglagret men använder inte furneringen) 
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Bilaga 4: Kostnad för varje beställning vid höglagret 
 
 
 
Årskostnad höglager: 6,4 Mkr  Enligt bilaga 3a. 
 
Antal beställningar per år: 303 600 styck  (beräknat utifrån ett snitt taget för de första 6 

månaderna 2004 från MSLMIs hemsida. Detta 
snitt har multiplicerats med 11 månader för att 
kompensera för semester) 

 
Furneringskostnad: 10*0,35 Mkr (Antar att 10 positioner sköter furnering från 

höglager. Enligt Peter Sunden, MSLT) 
 
 
 
Kostnad per beställning, baserat på årskostnad = 6,4 Mkr / 303 600 = 21 kr 
 
Kostnad för furnering, per beställning = 10*0,35 Mkr /303 600 = 11,5 kr 
 
Total kostnad för beställning = 21 kr + 11,5 kr = 32,50 kr 
 
Kostnad för beställningar ur höglagret, baserat på årskostnad för höglager och furnering: 
 
32,50 kr / beställning 
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Bilaga 5: Vad finns i höglagret* 
 

 
Antal 
artikelnummer Antal emballage Antal lagerplatser 

Antal artikelnr i 230I+N*** 5659 13664 17 000 
Antal artikelnr i 230N*** 3266 7466 10 000 
Antal artikelnr i 230I*** 2393 6198 7000 

 
 
 
Bilaga 6: Frekvensindelning av artikelnummer i höglagret* 
 
 230N***  230I***  

Frekvens (emb/dag) 
Ant. artikel 
nr. Ant. emballage Ant. artikel nr. 

Ant. 
emballage 

Högfrekvent (>2) 22 192 26 327
Hög-mellan (<2 & >_1) 126 657 79 486
Låg-mellan (<1 & >_0,5) 215 718 172 709
Lågfrekvent (<0,5 & >_0,2) 408 1023 305 799
Låg-låg (<0,2) 2492 4876 1811 3877
     

 
 
 
Bilaga 7: Beställningar ur höglager 
 
Beställningar till höglagret  

 230N*** 230I*** 
Beställningar, st/månad** 17 846 9796
Beställningar, st/dag** 893 490
Full enhet, st/månad** 8183 3482
Full enhet, st/dag** 409 174
Plock, st/månad** 7624 3900
Plock, st/dag** 381 195
Program, st/månad** 2626 2414
Program, st/dag** 131 121

 
(Källa: MSLIs hemsida) 
 
 
 
* Data från 2004-07-08. 
** Medelvärde januari – juni 2004. 
*** 230N = palllagret, 230I = boxlagret 
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Bilaga 8:  Inrapporterad felhantering, PUS-rapporteringen, vid 
höglagret (jan-juni) 
 
 

Felhantering (PUS) vid höglagret 
1 jan - 30 juni 2004
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Källa: PUS rapportering på Scanias intranät 
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Bilaga 9: Applikationsöversikt för höglagret idag 
 
 
 
 

 
 
 
 
Källa: Prevas förstudie av höglagrets teknisk miljö 

Applikationsöversikt idag 
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Bilaga 10: Layout för höglager och supermercadoförrådet 
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Bilaga 11a: Beräkningar av visuella förråd 
 
Till att börja med delades emballagen (pall och box) in i frekvensgrupper eftersom de 
artikelnummer med lägre omsättning inte tar lika stor plats i förråd (färre antal emballage 
hemma, vid normalläge). Fem grupper gav följande resultat : 
 
 230N 230I 
Frekvens (emb/dag) Ant. artikel nr. Ant. artikel nr. 
1. Högfrekvent (>2) 22 26
2. Hög-mellan (<2 & >_1) 126 79
3. Låg-mellan (<1 & >_0,5) 215 172
4. Lågfrekvent (<0,5 & >_0,2) 408 305
5. Låg-låg (<0,2) 2492 1811

 
För de mest högfrekventa artikelnumren (grupp 1 och 2) antas, för pall, 9 m2 och, för box, 
8m2 behövas.  Grupp 3; för pall 7 m2 och för box 6 m2. Grupp 4 och 5; för pall 6 m2 och box 5 
m2.  
Beräkningar görs utifrån att emballaget alltid är en E-pall respektive en smallbox. Detta för att 
inte riskera att ytor underdimensioneras. Pall antas av samma anledning ha 2-3 kragar. 
Grupp 1 och 2 ställs i stuvar och staplas direkt på golvet. De andra grupperna står i ställage. 
Ställagen finns i två varianter; antingen med två pall/box i djup eller med endast ett emballage 
i djup. Vidare kan artikelnummer ställas ovanpå varandra beroende på frekvens; ju mer 
lågfrekvent, ju fler artikelnummer kan läggas på höjden. För exempelvis grupp 5 antas fyra 
artikelnummer ställas ovanpå varandra för pall och för box sex. 
Vidare antas att cirka tre säkerhetsdagar finns i lager. 
 
Följande resultat fås: 
 

Grupp Pall Box Kommentar 
Yta 
(m2) 

1 & 2 (22+126)*9 (26+79)*8 Stuvar, markstapling  2172 

3 (215*7)/2 (172*6)/6 

Ställage. Pall: 2 pall djup, 2 art.nr på 
höjd. Box: 2 i djup, 2 art.nr i bredd, 3 
art.nr i höjd  924,5 

4 & 5 ((408+2492)*6)/4 ((305+1811)*5)/8

Ställage. Pall: 1 pall djup, 4 art.nr på 
höjd. Box: 1 i djup, 2 art.nr i bredd, 4 
art.nr i höjd  5672,5 

      Total yta:  8769 
 
 
Kommentar: 
C.a. 8 800 m2 skulle krävas för att allt material i höglagret ska ligga som visuellt förråd. Ytor 
för administration och annat tillkommer, dock kan beräkningar ovan tänkas vara gjorda i 
överkant vilket betyder att några större ytor inte behöver läggas till. Beräkningarna ger en 
fingervisning för hur mycket ytor ett visuellt lager kräver. 
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Bilaga 11b: Beräkningar av visuella förråd – specifikation med 
bilder hur ytan beräknats 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Måtten kommer från Christer Osterman, MSLT.
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Bilaga 12: Exempel: Visualisering av högfrekvent box 
 
Två exempel ges nedan. Data är från juli 2004. I ytor är 3,3 meter truckgång inräknat, 50 m2 
är administrativ yta. Att tänka på är att transporter som sparas är både på in- och utväg. 
 
 
Visualisering av artikelnummer med omsättning på fler än 2 emballage per 
dagen 

• Antal artikelnummer: 26 
• Yta: 200 m2  
• Antal uttransporter ut varje dag: 112 
• Totalt antal sparade transporter på höglagrets bansystem per dag: 224 

 
 
Visualisering av artikelnummer med omsättning på fler än 1,5 emballage 
per dagen 

• Antal artikelnummer: 50 
• Yta: 350 m2 
• Antal uttransporter ut varje dag: 152 
• Totalt antal sparade transporter på höglagrets bansystem per dag: 304 
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Bilaga 13: Kostnad för att implementera ett manuellt högförråd 
 
 

 
 
 
 
 
Beräkningarna ovan baseras på en liknande studie som gjorts för Scania Parts Logistics, 
författaren har uppskattat och anpassat siffror till Chassiverkstaden. Detta är alltså bara 
ungefärliga beräkningar och kan alltså inte användas som investeringsunderlag! 
Kostnader för truckladdarplatser etc. är inte medräknat. 
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Bilaga 14a: Fördelning av artikelnummer i 230N & I utifrån 
årsbehov av emballage* 
 

Antal artikelnummer i 230I+N utifrån årsbehov 
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Bilaga 14b: Antalet emballage i höglagret för artikelnumren i 
bilaga 14a* 
 

Antal emballage i 230I+N utifrån årsbehov 
20040709

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

0<
 x 

<22

22
 _<

 x 
<4

4

44
 _<

 x 
<8

8

88
 _<

 x 
<1

76

17
6_

 < 
x <

26
4

26
4_

 < 
x <

44
0

44
0 _

 < 
x

x = Årsbehov av emballage

A
nt

al

Emballage i 230N
Emballage i 230I

 
  
* På ett år går det 44 arbetsveckor. 
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Bilaga 15: Programartiklar i höglagret* 
 
 
PROGRAM Antal artikelnummer Antal emballage 
Antal artikelnummer: 2417 6012
I pallförrådet, 230N 1422 3382
I boxförrådet, 230I 995 2630

 
 
 
 
 
Bilaga 16: Antal artikelnummer upplagda som program per 
område* 
 
 

Antal artikelnummer upplagda på program per 
område 2004-07-08
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* Data från juli 2004. 
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Bilaga 17: Lineadresser kopplade till ordinarie område samt till 
programområde 
 
 
LASTBIL Lineadresser 
FO 0:2 C10-C71 
FO 1:1 DA 
FO 1:2 DB, DC, EG 
FO 1:3 CH, CK, EC, EE 
FO 2 DD 
FO 3:1 PA, Y12-42 
FO 3:2 PC, PE, Y15-39, ZE, ZG 
FO 4 PG, PL, PJ, ZG, ZQ 
FO 5 PQ, PR, Y42, ZS, ZR 
BUSS Lineadresser 
MO 1 BA 3-5, BD, BE, BF, BG 
MO 2 BA 7-9, BH, BJ 
MO 3 BA 11-15, BK, BL 
MO 4 BB, BM, BN 
MO 5 BC 
PROGRAMOMRÅDE Lineadresser: Lastbil 
230PRO_1 Y16, Y20, ZE 
230PRO_2 Y24, Y28, Y32, ZQ 
230PRO_3 Y39, PQ 
230PRO_4 PL 
230PRO_5 PC, PE, PG, Y15, Y19 
230PRO_6 KA 9, KA09 
230PRO11 DC03, DC05, DC09, ER01 
230PRO12 DC10, DD02, DD04, DD12, EM02 
230PRO13 CH291, CH293, CH310, CH320 
230PRO14 DB03, EC23, EE31, EE33, EE37, EG29 
230PRO15 DA05, DA08, DA09, DA11, DA13 
230PRO16 EP03, EP05 
PROGRAMOMRÅDE Lineadresser: Buss 
230PRO_17 BJ0, BL0 
230PRO_18 BD0, BG0, BH0 
230PRO_19 BA0, BD0, BE0, BF0, BG0 
230PRO_20 BA0, BA1, BB0, BM0, BN03 
PROGRAMOMRÅDE Övriga 
230PROU+UN+US Utvecklingsline 
230PRO_BR Bipack 
220PRO KD 
223PRO Utrustningsverkstaden 
230PROC+CK Ramline 
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Bilaga 18a: Programplock perioden januari-juni per område 
 

 
 
Bilaga 18b: Programplock perioden januari-juni per chassi 
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Bilaga 19: Kostnader för att genomföra förslag 
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Bilaga 20: Vinster med förslag 
 
 
 

 

 
 
 
Bilaga 21: Driftskostnad höglager då förslag är genomfört 
 
 
 

 
 
 


