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FÖRORD

Ett examensarbete är slutknorren på en mycket lång utbildning.  I 4-5 månader ska alla
blivande civilingenjörer utföra ett projektarbete på ett företag eller på en av skolans
instutitioner. När man kommit så långt att det endast är förordet kvar att skriva på rapporten är
känslan obeskrivlig. En arbetssam men mycket rolig period ska avslutas och en ny spännande
inledas.

Vid en filosofisk stund kom vi att tänka på att studietiden kan liknas vid att bestiga ett högt
berg. Först ska man klättra den långa vägen upp; genomlida hårda tentaperioder, trängas på
kåren, slita med grupparbeten, dansa wienervals på vårbalen, labba långt in på nätterna och ta
en vecka eller två för skidåkning. När man väl står på toppen och de fyra åren är till ända är det
dags för den farliga vandringen ner, d v s examensarbetet. Tanken bakom examensarbetet är att
man ska få en behaglig övergång från det ”fria” studentlivet till den ”bistra” verkligheten. Det
är ju nu man ska börja använda det man lärt sig (skulle ha lärt sig) under de fyra år som
tillbringats i skolbänken. Denna nedstigning sker inte alltid utan problem och risken finns att
antalet klättrare är reducerat då baslägret nås. Det är därför viktigt att, som Nalle Puh
uttrycker det:

Vårt arbete på SCA Transforest innebar att mängder med data skulle samlas in samt
analyseras. Detta är ett mycket tidskrävande och mekaniskt arbete som inte alltid är så roligt.
För att undvika onödigt arbete har vi hela tiden haft I-or och hans visa ord som ledstjärna:

”Om möjligt, försök att komma på ett sätt att
ta dig nerför trappan utan att duns-duns-
dunsa med huvudet före.”

”Först Eftertanke och sedan Hårt Arbete.”



Efter att allt material har införskaffats samt analyserats är det dags för slutsatser och smarta
förslag. Här är det skönt att ha en så engagerad och hjälpsam handledare som Peter Eriksson
på Transforest, vilken alltid sett till att vi befunnit oss på rätt väg. En person som, speciellt i
slutskedet av arbetet, varit ovärderlig är Mikael Silver på Luleå Tekniska Universitet. Dessa
båda män har hindrat oss från att sätta våra värsta blundrar på pränt. Nalle Puh förklarar:

En dag, i början av examensarbetet, kom vår granne på kontoret in till oss och förskräckt
undrade vad det var som vi skrattade så hjärtligt åt. Vi kan bara hålla med Nasse:

Sundsvall den 15 januari 1997

Charlotta Eriksson
Jenny Forsström

”När man är en Björn med Mycket Liten Hjärna och
Tänker Ut Saker, upptäcker man ibland att en Idé
som verka vara riktigt Idéaktig inne i hjärnan, är
helt  annorlunda när den kommer ut i det fria och
andra människor ser på.”

”Det är bra mycket trevligare att vara två.”



SAMMANFATTNING

SCA är Europas största skogsindustrikoncern. Fem bruk är lokaliserade i norra Sverige medan
marknaderna för dessa bruks produkter är i Skandinavien samt övriga Europa. För att kunna
konkurrera med de europeiska bruken är det mycket viktigt med en effektiv och pålitlig
distribution. Då orderstorlekarna blivit mindre, lastning av arkat papper sker på pall samt att
krav på regularitet och kortare ledtider ökat ansågs det gamla distributionssystemet vara
förlegat. Ett helt nytt distributionssystem utarbetades i samarbete med MoDo. Systemet har
fått namnet Distribution 95 (D95). Detta system berör endast sjötransporterna till de egna
terminalerna i Nordeuropa och inte övriga sjö-, järnvägs- och lastbilstransporter.
Sjötransporterna som ingår i D95 sker med s k RoRo-fartyg (Roll on Roll off) där godset
lastas på kassetter för att sedan dras ombord av speciella translifterekipage. Fördelarna med
denna hanteringsteknik är att antalet hanteringsmoment reduceras och därmed minskar risken
för skador på godset samt att lastning och lossning av fartygen tar betydligt mindre tid än
förut.

Syftet med detta arbete är att undersöka hur antalet kassettplatser i SCAs terminal i Sundsvall,
Tunadalsterminalen, är beroende av vissa förutsättningar. Vidare att undersöka om den
planerade avsättningen av magasinsutrymme är tillräcklig för att klara de uppsatta målen med
D95. Om så är fallet, kan en utvidgning av dessa mål genomföras? En kartläggning av
orderprocessen för Ortvikens och Wifstas produkter ska genomföras så att en förståelse erhålls
och att ovanstående syften kan uppfyllas på bästa möjliga sätt.

Resultatet av den utförda analysen visar att de faktorer som har störst betydelse för antalet
kassett är när bruken levererar godset till terminalen, antalet dagar gods får stå uppställda på
kassett samt när godset lastas från stuv till kassett. Om dessa faktorer ändras kan antalet
kassettplatser i terminalen reduceras och magasinsyta sparas. Vidare kan konstateras att den
avsatta ytan i terminalen är tillräcklig för kassetthanteringen då normala förhållanden råder. Vid
extremt höga belastningar, d v s då många kassetter ska stå uppställda samtidigt, kan kassetter
komma att behöva lagras utomhus under presenningar. I första hand bör då tomma kassetter
lagras på detta sätt. Även om målen med D95 skulle utvidgas i måttlig omfattning och
belastningen öka något, räcker de avsatta ytorna för kassetthantering under normala
förhållanden.



ABSTRACT

SCA is the largest integrated paper and packaging company in Europe. Five of SCA’s mills are
located in the northern part of Sweden, while the markets for these mills products are in
Scandinavia and the rest of Europe. To be able to compete with the European companies,
SCA’s distribution must be efficient and reliable. The previous distribution system became
antiquated when the conditions changed. New and more sophisticated paper qualities raise
higher demands on services as delivery frequency and regularity. Furthermore, the old vessels
with their large holds are not suitable for small order quantities. A new distribution system was
developed in collaboration with MoDo. It was named Distribution 95 (D95). Only the sea
transportation to Transforest’s terminals is included in D95 but no other sea, railway or lorry
transports. The vessels which are used in D95 are so-called RoRo-vessels (Roll on Roll off).
The products are loaded on cargo carriers (cassettes) and drawn on board by translifters. The
benefit of this handling technique is that the number of handling moments are reduced. This
implicates reduced risk of damages on the products, faster loading and faster discharging.

The purpose of this project is to examine how the need of space for cassette handling depend
on certain factors. Further, to examine whether or not the reserved area is big enough to fulfill
the goals with D95. If that is the case, is it possible to expand the goals? A survey of the order
process will be carried out so that the purpose of this project can be fulfilled in the best way
possible.

The result of the sensitivity analysis indicates that the factors with the greatest significance are
when the mills deliver the products to the terminal, how long the products are allowed on
cassettes and when the stocked products are placed on cassettes. If these factors are changed,
the reserved area for cassette handling will be reduced. Further, it is established that the
reserved space is sufficient under normal conditions. If there are an extremely high number of
cassettes in the terminal at the same time and the reserved area is not big enough, cassettes can
be stored outdoors under tarpaulins. Primarily empty cassettes should be stored like this. Even
if the goals are moderately expanded and/or the flow through the terminal is moderately
increased, the reserved area in the terminal will be big enough for cassette handling.
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

Efter förvärvet av det tyska skogsföretaget PWA 1995, är SCA idag Europas största skogs-
industrikoncern. I Sundsvallsregionen finns tre bruk, Ortviken som tillverkar mekanisk massa,
tidningspapper och LWC, Wifsta som tillverkar finpapper samt Östrand som tillverkar kemisk
massa och CTMP (se ordlista i avsnitt 9). I norra Sverige har SCA även bruken Obbola i Umeå
och Munksund i Piteå som båda producerar liner (se figur 1 nedan).

Alla transporter från dessa bruk till kund sköts av SCA Transforest. I Sverige har man två
terminaler, Tunadal i Sundsvall och Holmsund i Umeå (se figur 1 nedan). Utifrån dessa
distribueras pappersprodukterna med lastbil, järnväg eller fartyg beroende på vart godset ska
samt hur snabb leveransen måste vara.

Munksund

Obbola
Holmsund

Ortviken
Östrand
Wifsta

Tunadal

Figur 1. Karta över SCAs bruk och terminaler i Norrland.

De produkter som tillverkas i norra Sverige har sina största marknader i Skandinavien och i
Västeuropa. För att framgångsrikt kunna konkurrera med de övriga företagen på marknaden är
det mycket viktigt med en effektiv och pålitlig distribution, vilket föranledde bildandet av ett
helt nytt distributionssystem, D95.

Varför måste då det gamla systemet bytas ut? Tidigare utnyttjades tre fartyg av typen LoLo
(Lift on Lift off) med en lastningskapacitet på ca 9 000 ton vardera. Lastningen av dessa fartyg
krävde avancerad hanteringsteknik i form av automatiska aggregat. Det finns i princip två
anledningar till varför LoLo-tekniken idag är mindre lämpad som hanteringsmetod. För det
första har förutsättningarna ändrats i och med att produkterna finpapper och LWC tillverkas.
Orderstorlekarna som blivit mindre och ark som lastas på pall har gjort att denna metod med
stora öppna lastrum är olämplig. För det andra så har kraven på kortare ledtider ökat samt att
regularitet eftersträvas, främst för förädlade pappersprodukter. Den gamla tekniken medförde
att enbart lastningen av båtarna förut tog ca ett dygn för 18 personer. Med denna
hanteringsmetod är det svårt att garantera den servicenivå som dagens kunder kräver.
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De grundläggande utredningarna gällande ett nytt distributionssystem startade i början av
1991. 1993 togs beslut om att D95 skulle förverkligas samt att avtal slöts om samdistribution
med MoDo. Det distributionssystem som utvecklats kännetecknas av fyra huvudfaktorer:

- Sjötransporterna utförs av RoRo-fartyg (Roll on Roll off).
- Anlöp två gånger per vecka och destination för att ge kortare leveransintervall.
- Fast tidtabell med inbyggda marginaler för att garantera regularitet och pålitlighet.
- Lastbärare i form av kassetter för att minimera antalet hanteringsmoment samt att 
   medge snabb lastning/lossning oberoende av produktslag.

 
Avtalet med MoDo går ut på att SCA Transforest ska ansvara för trafiken till Nordsjön och att
MoDo ska ansvara för trafiken till Östersjön. I Sverige lastar fartygen i de fem hamnarna
Holmsund/Husum/Tunadal/Iggesund/Oskarshamn. Östersjöslingan trafikeras av två fartyg vilka
lossar i Lübeck och Nordsjöslingan trafikeras av tre fartyg som lossar i London (Tilbury och
Sherness) samt i Rotterdam. Hösten 1995 startades rutten till Östersjön och sommaren 1996
startades den till Nordsjön. Totalt är alltså fem fartyg i drift.

Systemet med de nya lastbärarna medför möjlighet till direktlastning av godset från fabrik på
kassetterna utan mellanlagring i fack. Fördelen med att direktlasta är att antalet hanterings-
moment reduceras och därmed minskas risken för skador på godset vid förflyttning med truck.
Att godset kommer fram till kund i oskadat skick är mycket viktigt samtidigt som det
naturligtvis minskar kostnaderna. Idag är det endast Ortvikens produkter, tidningspapper och
LWC, som är aktuella för direktlastning. Man har satt upp följande etappmål gällande
direktlastningsgraden för dessa produkter:

- 1/1 1997:  40% av Ortvikens produkter som ska transporteras med systemfartyg ska 
   direktlastas.

- 1/7 1997:  60% av Ortvikens produkter som ska transporteras med systemfartyg ska 
   direktlastas.

- 1/1 1998:  80% av Ortvikens produkter som ska transporteras med systemfartyg ska 
   direktlastas.

Tyvärr är lagring på kassetter betydligt mer utrymmeskrävande än lagring i fack, d v s lagring
direkt på golvet, då man kan stapla fler produkter på höjden. Man har avsatt en viss del av
magasin 2 (se bilaga 1) för kassettuppställning samt beräknat hur många kassetter som får plats
på detta utrymme. Det finns olika sätt att ställa upp kassetterna på. Antingen kan man lagra
flera kassetter på djupet och utnyttja så mycket av magasinet som möjligt eller så kan man
ställa färre kassetter på djupet och därmed minska antalet platser. I Tunadalsterminalen har
man valt den senare varianten eftersom den lösningen resulterar i färre flänsningar, d v s
omflyttningar, av kassetterna. Med denna uppställning beräknar man kunna ha 136 stycken
färdiglastade kassetter samt 18 kassetter vilka är under lastning (se bilaga 2).

Inga beräkningar har dock utförts på hur många kassettplatser som egentligen behövs vid olika
förutsättningar men man anar att mer plats måste beredas för kassetthanteringen så att målen
för D95 ska kunna uppfyllas. Idag är magasinen relativt fulla och om mer av terminalens ytor
ska avsättas till kassetthantering måste lagersituationen i Tunadalsterminalen ses över. Detta är
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ett tids- och kostnadskrävande arbete, så ett bra underlag angående det verkliga behovet av
kassettplatser behövs.

1.2 Syfte

Detta arbete har tre syften. Det första syftet är att undersöka hur behovet av antalet
kassettplatser i Tunadalsterminalen beror på följande faktorer:

- Inleveransmönster
- Utleveransmönster
- Direktlastningsgrad
- Direktlastningsprodukter
- Lastningsmönster
- Direktlastningsperiod

Inleveransmönstret beskriver hur bruken levererar de olika produkterna till Tunadals-
terminalen, d v s hur stor andel av godset som ska transporteras med systemfartyg som
inkommer till terminal en viss dag innan avgång. Utleveransmönstret beskriver i sin tur antalet
utlastade kassetter per produkttyp och fartygsavgång från terminalen. Vidare bestämmer
direktlastningsgraden hur stor andel av godset som ska lastas från lastbil direkt till kassett utan
mellanlagring i fack. Olika produkttyper, d v s massa, finpapper på ark eller rulle, LWC och
tidningspapper, kan ha olika direktlastningsgrader. Av denna anledning definieras de
produkttyper som ska direktlastas som direktlastningsprodukter. För det gods som inte
direktlastas utan först lagras i fack bestäms ett lastningsmönster som beskriver när godset
lastas till kassett. Direktlastningsperioden är det antal dagar som godset tillåts stå uppställda
på kassett innan fartygsavgång.

Det andra syftet är att undersöka om avsättningen av magasinsyta till kassetthanteringen är
tillräcklig för att klara de uppsatta målen med D95, d v s att direktlasta olika grader av
Ortvikens produkter. Vidare ska det utredas om ytorna räcker till även om Wifstas produkter
också direktlastas.

Det tredje syftet är att kartlägga orderprocessen för Ortvikens och Wifstas produkter.

1.3 Avgränsningar

Avgränsningar finns redovisade under respektive avsnitt. Anledningen till detta är att rapporten
ska bli strukturerad och lättläst.

1.4 Metod

Arbetet delas upp i fyra delmoment.

1. Kartläggning av orderprocessen
2. Liggtidsanalys
3. Modellbyggnad
4. Känslighetsanalys
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I moment 1 genomförs en kartläggning av orderprocessen. Detta för att skapa en förståelse för
relationer mellan kunder, säljbolag, bruk, Transforest och stuveri. För att kartlägga
orderprocessen har personliga diskussioner förts med utvalda personer på de två bruken
Ortviken och Wifsta samt på Transforest. Valet av personer att söka information ifrån har
blandats mellan dem som har en helhetssyn samt dem som besitter kunskaper på detaljnivå.

Moment 2 innebär att Tunadalsterminalens lagersituation analyseras. Genom att följa
informationen i Transforests lagersystem ISAC kan data tas fram om varje kolli som levererats
med en viss fartygsavgång. Som exempel kan nämnas olika orders specifika data (medelvikt,
ytvikt, storlek, antal kollin, kund, etc), placering i terminal samt instruktioner, aviseringar och
konfirmeringar för transporter till och från Tunadalsterminalen. Analysen ska resultera i att
genomsnittliga liggtider specifiserat per produkttyp och destination erhålls. Tillvägagångssättet
finns redovisat på grundligt sätt i avsnitt 5.4 sid 27.

I moment 3 skapas, med hjälp av resultatet i moment två, en modell som beräknar behovet av
antalet uppställda kassetter i terminalen. Modellen byggs i Excel och utformas på ett sådant
sätt att känslighetsanalyserna i moment 4 lätt ska kunna genomföras.

Känslighetsanalysen utförs i moment 4. Här studeras hur in-och utleveransmönster, direkt-
lastningsperiod, direktlastningsgrad, direktlastningsprodukter samt lastningsmönster påverkar
behovet av antalet uppställda kassetter i terminalen.
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2. FÖRETAGSPRESENTATION

2.1 SCA koncernen

Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA, är ett integrerat pappers- och förpackningsföretag med
anor från slutet av 1920-talet. Idag, nästan sjuttio år efter att företaget bildades, är SCA
Europas ledande skogsindustrikoncern med verksamhet i ett 20-tal länder.

Koncernen tillverkar grafiskt papper av en mängd olika typer, förpackningar och förpacknings-
material i wellpapp samt mjukpapperbaserade hygienprodukter. Utöver dessa tre
huvudområden bedrivs stödjande verksamheter inom returpapper, skog och sågade trävaror,
finans, forskning samt försäkringar (se figur 2 nedan).

Figur 2: Övergripande organisation av SCA koncernens verksamhet.

De råvaror som SCA främst använder sig av är skog, vatten och energi. Skogsråvaran består
till lika delar av returfibrer och färsk fibervara, den senare huvudsakligen från svensk skog.
SCAs egna skogstillgångar ger all råvara för sågat virke och 60% av färsk fibervara för massa-
och papperstillverkningen.

I Sverige är SCAs tillverkningsanläggningar av papper och massa i huvudsak belägna i de norra
delarna av landet där bruken är koncentrerade till regionerna kring Sundsvall, Umeå och Piteå
(se figur 1 sid 1). Koncernen har även stora anläggningar i Europa, bl a i Tyskland, England
och Österrike.

SCAs totala omsättning för 1995 uppgick till 65 miljarder SEK och antalet anställda var i
början på 1996 ca 33 000.

2.2 SCA Transforest AB

VD och
koncernledning

Koncernstaber

Hygienprodukter

Förpackningar

Grafiska Papper

SCA Recycling

Övriga företag
   SCA Finans
   SCA Research
   SCA Reinsurance

SCA Forest and
Timber

Strategiska affärsområden Stödjande verksamhet
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Figur 3: SCA Transforest AB, Tunadalsterminalen.

SCA Transforest AB ingår i SCA koncernen som ett helägt dotterbolag. Transforest är
organiserat under affärsområdet Grafiska Papper men har även ett nära samarbete med
affärsområdet Förpackningar.

Transforests huvudsakliga verksamhet är distribution och därmed sammanhängande hantering
av skogsindustriella produkter från SCAs bruk i Norrland samt ett flertal externa kunder. SCAs
årliga produktion av papper och massa som hanteras av Transforest är ca 2 miljoner ton.
Utöver detta passerar 500 000 ton externt gods genom företagets terminaler. Totalt omsätter
Transforest drygt 1 miljard SEK per år i form av transport- och terminaltjänster.

Företaget fungerar i princip som en samordnare av transport- och hanteringstjänster. För detta
ändamål anlitar Transforest ett stort antal externa entreprenörer såsom lastbilsföretag,
järnvägsförvaltningar, rederier, stuveriföretag och hamnar. Av allt gods som passerar genom
Transforest går en tredjedel helt och hållet landvägen med järnväg eller lastbil. Detta gäller
främst leveranser till den skandinaviska marknaden men även till kontinenten. Övrigt gods
transporteras antingen med konventionella fartyg, d v s fartyg som SCA endast köper
transporttjänster av, till kund eller med Transforests egna fartyg till terminalerna i Tyskland,
England och Nederländerna. Från dessa terminaler levereras produkterna vidare till kunder och
slutförbrukare med bil, järnväg eller pråm.

Transforests verksamhet inkluderar även magasinering av pappers- och massaprodukter i
väntan på leverans eller avrop från kund. Magasineringen kan ske i en svensk terminal och/eller
i någon av de tre utlandsterminalerna. Det är vanligt att godset först lagras i en svensk terminal
och sedan i en utländsk innan det slutligen levereras till kunden.

I Sverige långtidshyr Transforest två terminaler, Tunadal i Sundsvall (se figur 3 ovan), och
Holmsund i Umeå. Transforest är också stor delägare i stuveribolagen i dessa hamnar.
Terminalen i Holmsund samlar upp papperprodukter från de nordligaste bruken, Obbola i
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Umeå och Munksund i Piteå. Även trävaror från sågverken i Holmsund och Munksund
transporteras från denna terminal. Tunadalsterminalen tar hand om SCA-brukens gods i
Sundsvallsdistriktet, främst är det pappers- och massaprodukter från Ortviken, Östrand och
Wifsta (se figur 4 nedan).

Figur 4: SCAs massa- och pappersanläggningar samt Tunadalsterminalen i Sundsvallsområdet.

Förutom de inhemska terminalerna har Transforest tre utländska terminaler i Lübeck (SCA
Transforest Deutschland), Rotterdam (Interforest Terminal Rotterdam) och Tilbury
(Interforest Terminal London). Dessa tre utländska terminalbolag ingår i Transforestkoncernen
som dotterbolag (se figur 5 nedan).

Figur 5:  Övergripande organisation hos Transforestkoncernen.
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2.3 Östrands massafabrik

Figur 6: Östrands massafabrik med massabalar.

Östrand är SCAs massafabrik som tillverkar sulfatmassa och CTMP-massa (se figur 6 ovan).
Sulfatmassan är en kemisk massa som framställs genom att massaved huggs till flisbitar som
sedan kokas med kemikalier tills fibrerna frigjorts. CTMP, Chemi Termo Mechanical Pulp, är
en annan typ av massa som tillverkas av flis som kemikalieimpregneras och förvärms med ånga
innan den bearbetas mekaniskt. Båda produkterna torkas i fling- eller arkform för att lättare
transporteras till kunderna, som sedan blöter upp och vidareförädlar massan.

Dessa två typer av massa har specifika egenskaper beroende på tillverkningssätt och används
därför till att producera olika sorters pappersprodukter. Sulfatmassan används främst för
tillverkning av finpapper och LWC, d v s bestruket glansigt papper, medan CTMP-massans
användningsområde i huvudsak är olika sorters hygienartiklar, torkmateriel och kartong.

Årligen tillverkar Östrand 365 000 ton sulfatmassa och 80 000 ton CTMP-massa. En stor del
av produktionen säljs internt till SCAs bruk runt om i Sverige och Europa men en viss andel
går även till externa kunder.

Förutom den massa som transporteras direkt med lastbil till Ortviken eller med pipeline till
Wifsta, mellanlagrar Östrand all producerad massa hos Transforest i Tunadal innan den
levereras till kund.
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2.4 Ortvikens pappersbruk

Figur 7: Ortvikens pappersbruk med pappersrullar.

Ortviken är ett integrerat bruk, d v s tillverkar både massa och papper (se figur 7 ovan).
Ortviken tillverkar mekanisk massa som helt och hållet används till den egna pappers-
produktionen och utöver detta köps även kemisk massa från Östrand. Mekanisk och kemisk
massa blandas i olika proportioner för att pappret som sedan produceras skall erhålla specifika
egenskaper.

Bruket producerar två huvudtyper av papper, News och LWC. News, d v s tidningspapper,
tillverkas i två pappersmaskiner på bruket och används till dagstidningar. LWC, Light Weight
Coated, är ett bestruket och glansigt papper som också tillverkas i två pappersmaskiner på
Ortviken. Den ena av dessa LWC-maskiner startades upp i januari 1996 och befinner sig
fortfarande i en inkörningsfas med nedsatt kapacitet. LWC har mycket bra tryckegenskaper
och lämpar sig därför utmärkt till flerfärgstryck, vilket gör att den till största delen används till
tidskrifter, kataloger och reklamtryck med höga krav på tryck och bildåtergivning.

Totalt producerar Ortviken ca 320 000 ton News och 260 000 ton LWC enligt prognoser för
1996. Under det kommande året beräknas produktionen av LWC öka med ytterligare 130 000
ton eftersom den nya pappersmaskinen då är inkörd och kan arbeta med en betydligt högre och
jämnare kapacitet.

Det som produceras på Ortviken transporteras kontinuerligt med långtradare till Transforests
terminal i Tunadal där det så snart som möjligt levereras till kund eller utlandsterminal.
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2.5 Wifsta finpappersbruk

Figur 8: Wifsta finpappersbruk med rullar och ark.

Wifsta är ett av SCAs mindre bruk som tillverkar finpapper, d v s högkvalitativt tryck- och
skrivpapper, i en pappersmaskin (se figur 8 ovan). Massa köps internt av SCAs intilliggande
massafabrik, Östrand, och pumpas till Wifsta genom en pipeline. Detta arrangemang medför att
massan inte behöver torkas på massafabriken innan den transporteras till pappersbruket vilket
gör att hanteringskostnaden blir lägre och flödet snabbare.

Wifsta tillverkar finpapper både på rullar och i arkform. Rullarna används främst till
formulärpapper, laserpapper, skolskrivpapper samt bank- och postgiropapper. Det arkade
finpapprets användningsområde är i huvudsak olika typer av kontorsmateriel.

Under 1996 beräknar Wifsta tillverka totalt 150 000 ton finpapper, varav 43 000 ton är rullar
och 97 000 ton A3- och A4-ark. Resterande 10 000 ton går bort som spill vid arknings-
processen. Spillet tillvaratas och löses upp till massa som återanvänds i papperstillverkningen.

Allt som produceras i Wifsta transporteras direkt till terminalen i Tunadal eftersom bruket
saknar lagringsmöjligheter. I Tunadal lagras sedan godset i väntan på att det skall levereras till
kund.
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3. ALLMÄN BESKRIVNING AV DISTRIBUTIONSSYSTEMET

Distribution 95 är arbetsnamnet på SCAs nya distributionssystem och benämns i dagligt bruk
D95.

SCA och MoDo har slutit ett samarbetsavtal som innebär en samordning av företagens
sjötransporter av papper och massa från de bruk som är lokaliserade efter Sveriges östkust.
Landtransporterna är alltså ej inkluderade i systemet. Avtalet går ut på att SCA Transforest ska
ansvara för trafiken till Nordsjön och att MoDo ska ansvara för trafiken till Östersjön.

D95 kännetecknas av fyra huvudfaktorer (se även avsnitt 1.1 sid 2):

- Sjötransporterna utförs av RoRo-fartyg (Roll on Roll off).
- Anlöp två gånger per vecka och destination för att ge kortare leveransintervall.
- Fast tidtabell med inbyggda marginaler för att garantera regularitet och pålitlighet.
- Lastbärare i form av kassetter för att minimera antalet hanteringsmomenten samt att 
  medge snabb lastning/lossning oberoende av produktslag.

Totalt i systemet ingår fem RoRo-fartyg. MoDo har byggt om sina två fartyg, m/s Helena och
m/s Viola Gorthon, så att de nu är anpassade till kassetthantering. SCA har istället valt att
långtidshyra tre helt nya fartyg från rederiet B&N Gorthon Lines; m/s Obbola, m/s Östrand och
m/s Ortviken (se figur 9 nedan). Fördelen med att hyra istället för att själv äga är att inget
kapital binds samtidigt som man ändå har kontroll över fartygen.

Figur 9. Ett av SCAs RoRo-fartyg.

I Sverige lastar fartygen i de fem hamnarna Holmsund (SCA), Husum (MoDo), Tunadal
(SCA), Iggesund (MoDo) och Oskarshamn (MoDo). För Östersjötrafiken lossar de två
MoDo-fartygen i Lübeck. En sådan rutt tar 7 dagar tur och retur. Nordsjöslingan opereras av
de tre SCA-fartygen vilka lossar först i London (Tilbury och Sherness) och sedan i
Rotterdam. Denna rutt tar 10,5 dagar tur och retur (se figur 10 nedan). För Holmsund,
Husum och Tunadal blir det fyra anlöp per vecka medan det för Iggesund blir tre och för
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Oskarshamn två. I utlandsterminalerna; Lübeck, London (Tilbury/Sherness) och Rotterdam,
blir det två anlöp vardera per vecka och hamn (se bilaga 3).

   

Holmsund
Husum

Tunadal
Iggesund

Oskarshamn

Lübeck

London
Rotterdam

Figur10. Skiss över de två slingorna i D95-systemet.

Lastintaget för SCAs tre RoRo-fartygen är vardera 141 kassetter. Den maximalt tillåtna lasten
per kassett är 60 ton, vilket innebär en lastkapacitet på 8 460 ton pappersprodukter per fartyg.
Man beräknar dock en genomsnittslast på ca 45 ton vilket ger ett lastutnyttjande på 6 345 ton
per resa. Båda MoDos fartyg är större; för m/s Helena är lastintaget 181 kassetter och för m/s
Viola 153 kassetter. Lastkapaciteterna för dessa fartyg är 10 860 ton respektive 9 180 ton
medan lastutnyttjandet per resa för dessa fartyg är 8 145 ton respektive 6 885  ton.

För Tunadalsterminalen beräknas att ca 60 kassetter lastas med varje fartyg i Nordsjöslingan
och ca 40 kassetter med varje fartyg i Östersjöslingan. Med fyra anlöp i veckan, två till
Nordsjön och två till Östersjön, kommer ca 9 000 ton med pappersprodukter att lastas ut ifrån
Sundsvallshamnen per vecka.

Fartygen är, som tidigare nämnts, av typen RoRo (Roll on Roll off). Detta innebär att godset
som ska transporteras, lastas och surras i förväg på kassetter i terminalen. Dessa dras sedan
ombord av speciella translifterekipage på fartygen. Fördelen med denna typ av fartyg är att
ingen säkring av kassetterna behöver göras ombord utan kassetterna placeras alldeles intill
varandra och får på så sätt inget rörelseutrymme (se figur 11 nedan). Förskjutning av last på
RoRo-fartyg har förekommit men marginalerna i rutternas tidtabeller medger att fart och kurs
anpassas efter rådande sjöförhållanden så att detta ska undvikas. En av fördelarna med att
utnyttja RoRo-fartyg är att hanteringstekniken medför snabb lastning och lossning med endast
ett fåtal personer, fartygens liggtid i hamn har reducerats från ca 24 h till ca 4 h. En annan
fördel är att antalet hanteringsmoment minskas och på så sätt undviker man skador som
uppstår då truckar lyfter och förflyttar godset.
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Figur 11. Lastrum på ett RoRo-fartyg.

Kassetterna är konstruerade som stora flak utan hjul. För att flytta en kassett behövs ett
translifterekipage, vilken består av dels en terminaltraktor och dels en translifter (se figur 12
nedan). Transliftern skjuts under kassetten och lyfter därefter upp den. Eftersom det inte finns
några rörliga delar på kassetterna såsom hjul, behöver de sällan repareras. Om transliftern
däremot inte lyfter upp kassetten ordentligt innan förflyttningen, kommer gummit under
kassettens fötter att skadas och dyrbara reparationer uppstår. Detta kan dock undvikas genom
varsam hantering.

Figur 12. Translifterekipage samt lastad kassett.
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Planeringen av hur produkterna ska lastas på kassetterna sköts av kassettplanerare på
Transforest. Eftersom storleken på produkterna varierar mellan olika typer samt även mellan
olika order, krävs en noggrann planering av lastningen för att utnyttja utrymmet på kassetterna
maximalt. Man försöker i första hand lasta hela order på samma kassett, men i de fall där en
order inte upptar hela kassettytan samlastas olika order samt olika produkttyper. För
kassetterna finns specifiserat hur stor lastvikten och lasthöjden tillåts vara. Även detta medför
samlastning av produkter för att utnyttjandet av varje kassett ska maximeras.

Hur lastningen av fartyget sker, d v s i vilken turordning kassetterna ska dras ombord, sköts av
personal på B&N Gorthon Lines som till sin hjälp har lastplaneringssystemet PCSHIP.
PCSHIP är ett verktyg som används till att lastplanera fartyg baserat på bokade kvantiteter,
skapa sekvensordning för lastning och lossning samt beräkna fartygets stabilitet.

Från utlandsterminalerna returneras de tomma kassetterna staplade om fem i en s k stack (se
figur 13 nedan). Dessa stackar lossas i de svenska terminalerna efter deras behov. För
Tunadalsterminalen varierar antalet mellan 8 och 12 stackar beroende på vilken rutt fartyget
går på. För att ha en klar gräns gällande ansvaret för lastbärarna, äger SCA kassetterna på
Nordsjöslingan och MoDo kassetterna på Östersjöslingan. Man använder alltså inte samma
kassetter till de olika destinationerna.

Figur 13. Kassetter i lager. Längst till höger står en stack med fem tomma kassetter staplade på varandra.

Till Tunadalshamnen transporteras returgods med fartygen från utlandsterminalerna. Detta för
att utnyttja lastkapaciteten på fartygen även på återresan. Till största del består detta returgods
av stärkelse och av anoder (se figur 14 nedan). Stärkelse används internt inom SCA medan
anoder köps av Gränges Metall AB som tillverkar aluminium. För 1997 är prognosen
ca 30 000 ton returgods till Sundsvallsterminalen (se bilaga 4). Man strävar hela tiden efter att
finna nya lönsamma produkter att transportera på de nordgående fartygen så att en maximering
av utnyttjandegraden kan ske.
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Figur 14. Returgods lastade på kassetter.
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4. KARTLÄGGNING AV ORDERPROCESSEN

4.1 Syfte

Syftet med kartläggningen är att skapa en förståelse för hur orderprocessen fungerar, från det
att kunden lägger en order tills de färdiga produkterna levereras.

4.2 Avgränsningar

För att kartläggningen ska ge en övergripande bild av hur orderprocessen fungerar och inte bli
alltför omfattande och detaljerad har följande avgränsningar gjorts:

- I första hand kartläggs de administrativa händelserna, men för att skapa en bättre 
  förståelse kompletteras flödet med några fysiska händelser.

- Kartläggningen koncentreras främst till Sundsvallsregionen där verksamheten på 
  Ortviken, Wifsta och Tunadalsterminalen beskrivs. Utlandsterminalerna har 
  inkluderats för att en helhetsbild av orderprocessen ska uppnås.

- Flödet från orderförfrågan till leverans behandlas i kartläggningen, returflöden 
  återges inte.

Orsakerna till att ovan nämnda avgränsningar gjorts kommer att diskuteras under avsnitt 4.8,
sid 24.

4.3 Orderprocessen i stort

Orderprocessen är en stor och mycket komplicerad process. För att lättare förstå
uppbyggnaden visas först en övergripande bild av helheten (se figur 15 nedan). Därefter
kommer processen att succesivt brytas ner i delprocesser för att beskrivas mer detaljerat i
avsnitt 4.4-4.7.

Figur 15: Schematisk beskrivning av orderprocessen.
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Processen startar med att kunden lägger en order till något av de SCA-ägda säljbolagen i
Europa eller till någon av de försäljningsagenter som anlitas över hela världen. Både säljbolag
och agenter vidareförmedlar kundens förfrågan till det berörda bruket. Det som därefter sker
på bruket är att ordern behandlas och planeras in i produktionen enligt respektive bruks arbets-
rutiner. När produkterna tillverkats och lämnat bruket övergår ansvaret till Transforest som
sköter lagring och vidare transport till kunden. Godset från bruken i Sundsvall hanteras av
Tunadalsterminalen som har tre olika valmöjligheter då det inkomna produkterna ska levereras
ut. Det första alternativet är vanlig utleverans, d v s direkt till kund med lastbil, järnväg eller
konventionella fartyg. Alternativ nummer två är att godset lagras i fack i Tunadalsterminalen
för att sedan levereras med de nya systemfartygen till någon av Transforests utlandsterminaler,
D95 utan direktlastning. Det sista alternativet är identiskt med alternativ två förutom att
godset lastas direkt på kassett när det inkommer till Tunadal, D95 med direktlastning. För de
två sista alternativen levereras produkterna vidare från utlandsterminalen till kund med lastbil,
järnväg eller pråm.

4.4 Ortvikens pappersbruk

4.4.1 Orderhantering

Orderprocessen börjar med att kunden lägger in en orderförfrågan till något av SCAs säljbolag
i Europa eller någon av de anlitade försäljningsagenterna i övriga länder. Säljbolaget/agenten
kontaktar bruket så att de kan undersöka om det finns möjlighet att leverera de beställda
produkterna till önskat datum.

Produktionsplanerarna på Ortviken har det totala ansvaret för all orderhantering och planering
av en order. Flera gånger per dag kontrolleras pappersmaskinernas beläggning så att de hela
tiden vet hur mycket utrymme som finns disponibelt för nya order. När en orderförfrågan
kommer in till bruket kontrolleras även pris enligt befintliga kontrakt samt distributions-
alternativ. Om kunden inte har något kontrakt måste en korrekt prislista utfärdas och
godkännas av behörig person. Det förekommer även att befintliga kontrakt omarbetas
beroende på marknadens konjunktur- och prissvängningar. Säljbolaget får nu svar på sin
orderförfrågan och om allt är godkänt enligt kundens önskemål registreras ordern och skickas
åter till Ortviken. När produktionsplanerarna på bruket har fått orderregistreringen skickar de
ut en bekräftelse både till Transforest i Tunadal samt till säljbolaget som i sin tur bekräftar
tillbaka till kunden.

All kontakt mellan säljbolag och bruk sker med EDI, d v s standardiserad elektronisk
informationsöverföring. Det är säljbolagets datasystem (GRASP) och Ortvikens
försäljningsadministrativa datasystem (FAL) som utbyter information på elektronisk väg (se
bilaga 5). Försäljningsbolagen i Spanien, Portugal och Italien har ännu inte installerat GRASP
vilket gör att deras kommunikation med Ortviken sker med hjälp av fax. Även då försäljningen
sker via agenter eller direkt till kunden används fax för kontakten med bruket.

När orderhanteringen går till enligt det sätt som beskrivits ovan tar det mellan 15 minuter och
två dygn från det att kunden gör en orderförfrågan tills en bekräftelse erhållits. Om ledtiden blir
så lång som två dygn beror det vanligtvis på att problem har uppstått vid kontrollen av priset.
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Orsaken till detta är att det endast är ett fåtal personer på bruket som har befogenhet att justera
priser.

Ett nytt system för arbetsrutinerna från orderförfrågan till orderbekräftelse håller på att införas
mellan säljbolag som har GRASP och Ortviken. Detta system kallas för ”bookmaker” och
innebär att säljbolaget ska ha tillgång till all nödvändig information så att de själva kan avgöra
om det är möjligt att acceptera en order eller ej. Varje säljbolag tilldelas en viss andel av
produktionen som de själva får förfoga över för sina kunder. På detta sätt slipper säljbolagen
tävla om Ortvikens produktionsvolym och kunden kan därför lägga en exakt order i ett senare
skede istället för en tidig order som kan komma att ändras. I tryckeri- och tidningsbranschen är
det en stor fördel för kunderna att få lägga ordern så sent som möjligt eftersom det är svårt att
förutse hur stora upplagor som skall tryckas. Tidigare var det vanligt att säljbolagen ”slängde
in” order till bruket för att försäkra sig om att deras kunder skulle få vad de behövde. Med
bookmakersystemet hoppas man nu att dessa problem ska försvinna.

Med det nya bookmakersystemet kommer orderhanteringen på Ortviken att underlättas något
eftersom säljbolagen tar över delar av arbetet. Processen börjar på samma sätt som förut med
att säljbolaget får in en orderförfrågan från kunden. Det som då händer är att säljbolaget
kontrollerar pris, distributionsalternativ samt om det finns utrymme kvar av den tilldelade
volymen. Om säljbolaget har produktionsvolymer kvar kan ordern registreras direkt utan att
bruket tillfrågas. Ordern skickas därefter med EDI till Ortviken där den kontrolleras av
produktionsplanerarna samtidigt som bookmakersystemet uppdateras. Godkänns ordern sänds
orderbekräftelse till Tunadalsterminalen och till säljbolaget som i sin tur bekräftar tillbaka till
kunden. Om säljbolaget däremot har slut på tilldelat utrymme måste bruket tillfrågas ifall det
ändå kan finnas möjlighet att acceptera ordern. Bruket tar i sin tur kontakt med övriga
säljbolag för att undersöka om de har volymer som de kan avstå från. Efter denna förfrågning
följer flödet samma mönster som för det gamla orderhanteringssättet d v s att bruket måste
acceptera ordern innan ärendet kan gå vidare.

Eftersom bookmakersystemet innebär att säljbolaget inte behöver tillfråga Ortviken i samma
utsträckning som tidigare kommer tidsvinster att erhållas. Det är främst den maximala ledtiden
för orderhanteringen som kommer att påverkas av systembytet. Den övre gränsen, två dygn för
gamla systemet, kommer att minska markant medan den undre gränsen på ca
15 minuter inte kommer påverkas nämnvärt.

4.4.2 Planering och tillverkning

När orderregistreringen inkommit till Ortviken och bekräftats, börjar produktionsplaneraren att
leverans- och grovplanera ordern. Med detta menas att leveransdatum, leveranssätt och när
ordern skall produceras bestäms. Normalt sker detta automatiskt i FAL men vid mycket snabba
order kan produktionsplaneraren behöva göra denna planering manuellt. Efter att detta gjorts
bordläggs ordern fram till finplanering och produktion.

Några dagar innan ordern ska produceras ”plockar” produktionsplaneraren upp den och
trimplanerar de order som tidsmässigt ska tillverkas ungefär samtidigt. Trimning innebär att
man bestämmer vilka order som ska samköras för att pappersmaskinens hela bredd ska
utnyttjas och förlusterna minimeras. Produktionsplaneraren kan besluta att tillverka order i
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förväg om han/hon anser att det är mer lönsamt, dvs att lagerkostnaden blir mindre än
spillkostnaden.

När all planering är klar sker själva tillverkningen av pappret samt att tambourerna, d v s
pappersrullar med samma bredd som pappersmaskinen, delas i mindre rullar, emballeras och
förses med etikett och streckkod. Färdigt gods lastas på bil, tallas av och skickas till Tunadals-
terminalen. Med talla menas att individernas streckkoder läses av och att datasystemet
uppdateras så att man hela tiden vet var godset befinner sig i orderflödet. Samtidigt som detta
sker, sänds även en inleveransavisering till Transforest med EDI. Varje morgon följer
produktionsplanerarna upp vad som producerats under föregående dygn för att se till att
planerade order har  tillverkats.

4.5 Wifsta finpappersbruk

4.5.1 Orderhantering

Hela orderprocessen startar då kunden lägger in en orderförfrågan till säljbolaget eller agenten.
Wifstas försäljning sker i huvudsak på tre olika sätt. Antingen genom de tre SCA-ägda
säljbolagen i Tyskland, England och Italien eller genom försäljningsagenter som anlitats i
övriga delar av världen. Det tredje alternativet är brukets eget försäljningskontor som handhar
den svenska marknaden. Dessa försäljningsinstanser registrerar kundens orderförfrågan samt
vidarbefordrar den till marknadsassistenten på Wifsta. Säljbolagen som har GRASP använder
sig av EDI och agenterna använder sig av fax för kontakterna med bruket.

På Wifsta är orderhanteringsprocessen uppdelad mellan tre olika befattningar. Först är det
marknadsassistenten som bearbetar ordern och därefter tar försäljningsassistenten vid för att
slutligen lämna över ärendet till produktionsplaneraren.

Det finns en marknadsassistent för varje affärsområde, d v s rullar och ark. De båda marknads-
assistenterna behandlar dock orderförfrågan på samma sätt oavsett affärsområde. Då en
förfrågan inkommer kontrolleras allokering och prisnivå. Varje år tilldelas säljbolagen och
agenterna en viss andel av Wifstas produktion som de kan förfoga över för sina kunder. Att
kontrollera allokeringen innebär att ordervolymen jämförs med den tilldelade volym som
säljbolaget/agenten har kvar. Om de överskridit sin andel av produktionen undersöker
marknadsassistenten möjligheterna att ta ordern i alla fall. När alla uppgifter är kontrollerade
beslutas om ordern ska accepteras eller ej. Marknadsassistenten har även befogenheten att
tacka ja till en order som anses vara speciellt betydelsefull trots att det erbjudna priset ligger
under utsatt prisnivå. Dock har försäljningschefen det yttersta ansvaret för prissättningen. När
ordern accepterats placerar marknadsassistenten den i en produktionscykel och skickar sedan
vidare ärendet till försäljningsassistenten.

Försäljningsassistenten registrerar ordern och skickar en orderbekräftelse till Transforest i
Tunadal samt till säljbolaget/agenten som i sin tur bekräftar till kunden. Tiden från det att
kunden gör en förfrågan till det att ordern bekräftas får maximalt vara fyra timmar. Vanligtvis
går denna process snabbare och det är endast i undantagsfall som fyratimmarsgränsen
överskrids.
4.5.2 Planering och tillverkning
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I samband med orderregistreringen gör försäljningsassistenten även leveransplaneringen, dvs
bestämmer transportsätt. Då orderregistreringen och leveransplaneringen är färdig tar
produktionsplanerarna vid.

Varje vecka gör produktionsplanerarna en körplan för pappersmaskinen. I körplanen planeras
det in vilka order som ska tillverkas under den kommande veckan. Efter att körplanen är klar
övergår planeraren till att trimplanera, vilket vanligtvis sker ett fåtal dagar innan själva
produktionen. Till sin hjälp har planerarna ett simuleringsprogram på datorn som ger förslag på
olika trim, men de kan även göra denna planering manuellt. För ark planerar och beställer de
olika omslagspapper, kartonger, etiketter etc som behövs till de order som skall tillverkas.
Produktionsplanerarna sätter även ihop tillverkningsprogram för arkningsmaskinerna.

Efter att all planering gjorts sker tillverkningen av finpappersrullar och därefter ark. Godset
emballeras samt förses med etikett och streckkod för att lätt kunna identifieras. Färdiga kollin
tallas ut, lastas på lastbil och skickas därefter till terminalen i Tunadal. Samtidigt som
uttallningen sker skickas en inleveransavisering till Transforest med EDI.

4.6 SCA Transforest AB, Tunadalsterminalen

4.6.1 Vanlig utleverans

När bruket skickar en inleveransavisering om att ordern är tillverkad och på väg till terminalen
övergår ansvaret till Transforest. Då aviseringen inkommer till Tunadalsterminalen skapas en
inleveransinstruktion i ISAC. Instruktionen innehåller bl a information om orderns storlek, om
det redan finns delar av den i lager och i sådana fall dess placering i lagret. Instruktionen
skickas därefter till TALLY som är Transforest datasystem för hantering av de fysiska
lagerrörelserna (se bilaga 5).

Då godset ankommer till Tunadalsterminalen lossar stuveriföretaget SHAB (Sundsvalls Hamn
AB) lastbilarna och tallar in godset. Vid intallningen avläses godsets streckkod med hjälp av
truckens streckkodskamera och stuveripersonalen får då upp den aktuella inleverans-
instruktionen på en bildskärm i trucken. Om det ankommande godset är det första på en order
väljer stuveripersonalen ett tomt fack där godset placeras. Om ordern däremot är påbörjad
anger TALLY-systemet direkt det påbörjade lagringsfacket så att hela order samlas på samma
ställe. Efter att godset är på plats i lagret skickar stuveriet en konfirmering av det gods som
inkommit till terminalen samt dess placering i magasinen. Denna konfirmering går från TALLY
till ISAC som i sin tur skickar en inleveranskonfirmering tillbaka till bruket. På detta vis vet
man alltid var varje individ befinner sig i systemet.

När godset skall levereras ut från Tunadalsterminalen och vidare till kund skickar bruket en
utleveransavisering till Tunadal. Aviseringen behandlas av Transforests speditörer som
omvandlar denna information till utleveransinstruktioner, och därefter skickar dem vidare till
TALLY. Instruktionerna innehåller uppgifter om vilken order och vilken kvantitet som ska
leveraras ut vid ett specifikt tillfälle, vidare specifiseras transportsätt samt tidpunkt för
transporten.
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Utifrån de givna instruktionerna i TALLY kan stuveripersonalen talla ut det aviserade godset
från lagret och lasta det på lastbil, järnväg eller fartyg. När lastningen är färdig skickas en
konfirmering från stuveriet tillbaka till ISAC så att lagerboken uppdateras. Från ISAC skickas
slutligen en utleveranskonfirmering till bruket samt till Transforests faktureringssystem, FAKT.
En faktura för de tjänster som Tranforest tillhandahållit kan nu skickas till bruket. Den slutliga
fakturan till kunden är det säljbolaget som ansvarar för om inte försäljningen skett av en agent
för då sköts denna fakturering av bruket.

I vissa fall kan utleveransavisering inkomma till Transforest före inleveransavisering och gods.
Detta medför att samma arbetsmoment kommer att utföras men i en annan ordning än den som
beskrivits ovan.

4.6.2 D95, ej direktlastning

Då Transforest erhåller en inleveransavisering från bruket skapas det på samma sätt som för
den vanliga utleveransen med bil, järnväg eller konventionella fartyg, inleveransinstruktioner i
ISAC som därefter skickas vidare till TALLY.

Kort efter inleveransaviseringen anländer godset till Tunadalsterminalen där stuveripersonalen
tallar in det och lägger det i lagret enligt de uppgifter som finns i instruktionerna. En
konfirmering av vad som levererats in till terminalen samt var det placerats skickas nu från
TALLY till ISAC, där lagerboken uppdateras. Inleveranskonfirmeringen sänds sedan vidare
från ISAC till brukets datasystem FAL respektive WOLF (se bilaga 5).

När bruket skickar en utleveransavisering till Transforest är det dags för godset att levereras
vidare med systemfartyg till någon av SCAs utlandsterminaler i London, Rotterdam eller
Lübeck. ISAC uppdateras med de uppgifter som aviseringen innehåller och därefter tar
kassettplanerarna vid. Kassettplanerarna ser till att order som ska med samma resa och till
samma destination planeras ihop på kassetterna. De bestämmer även hur godset ska placeras
på kassetterna samt vilka produkter som ska samlastas för att inte kassettens maxvikt och
maxhöjd ska överstigas. Vid planeringen får varje kassett ett fiktivt identitetsnummer för att
man ska kunna hålla ordning på vilka order som ska ställas på samma kassett. För att
kassettplaneringen ska vara möjlig måste respektive bruk meddela hur många kassetter som de
behöver senast sju dagar innan fartygets avgång samt att de aviserar vilka order som ska med i
god tid.

Från kassettplanen i ISAC skickas lastagodsbärarinstruktioner löpande till TALLY. Med
lastagodsbärarinstruktioner menas exakta uppgifter om hur stuveripersonalen ska placera olika
order på kassetterna. Godset tallas nu av och lastas på kassetter enligt instruktionerna,
samtidigt registreras kassettens verkliga identitetsnummer i TALLY. I framtiden kommer
avläsningen av kassettens identitetsnummer att ske automatiskt med hjälp av ett eskortminne
på kassetten (se figur 16 nedan). När lastningen är färdig skickar stuveriet en lastagodsbärar-
konfirmering från TALLY till ISAC som uppdateras med de tillkommna uppgifterna.
Nästa steg i processen är att planera hur kassetterna ska ställas på fartyget för att få rätt
stabilitet och sjösäkerhet. Denna planering utförs av en fartygsplanerare på rederiet,
B & N Gorthon Lines, som till sin hjälp har datasystemet PCSHIP. PCSHIP hämtar all
erforderlig information om kassetterna från ISACs kassettplan (se figur 16 nedan). Efter att
planeringen är klar skickas körsekvenslistor d v s listor som visar ordningsföljden för
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kassetternas omborddragande, till stuveriet. När fartyget lastats skickas en utleverans-
konfirmering från stuveriet till ISAC som uppdaterar lagerboken och vidarebefordrar
konfirmeringen till utlandsterminalerna, bruket samt Transforests eget faktureringssystem.
Bruket faktureras för de utförda lagrings- och transporttjänsterna.

Figur 16:  Schematisk skiss över TALLY, ISAC och PCSHIP. TALLY läser av individernas streckkod och 
kassettens eskortminne. Informationen från TALLY överförs till ISAC där PCSHIP

hämtar kassettdata för att kunna planera fartygets lastning.

4.6.3 D95, direktlastning

När godset ska direktlastas, från lastbil till kassett, för att sedan levereras ut med system-
fartygen till någon av utlandsterminalerna skiljer sig händelseförloppet något från då godset
inte direktlastas. Förloppet är dock förhållandevis likt det som beskrivits i avsnitt 4.6.2 ovan,
varför en del händelser inte beskrivs i detalj utan endast nämns.

I detta fall inkommer vanligtvis brukets utleveransavisering till Transforest före inleverans-
aviseringen. Orsaken till detta är att det ska finnas tid att planera hur godset ska lastas på
kassetter innan det anländer till terminalen, vilket är en av förutsättningarna för direktlastning.
Då utleveransaviseringen skickats från bruket till ISAC sker en kontroll om det aviserade
godset finns i lagret eller ej samt att ISAC uppdateras med de uppgifter som aviseringen
innehåller. I direktlastningsfallet har inte godset anlänt till terminalen vid denna tidpunkt.

Nu tar kassettplanerarna på Transforest vid för att planera hur aviserade order ska lastas på
kassetter. För att underlätta detta arbete överförs Ortvikens trimplan automatiskt till ISAC tre
gånger per dag. Informationen används till att se vilka order som ska produceras samtidigt och
därmed kommer att levereras till terminalen vid samma tidpunkt. Dessa order samlastas på
kassetter i största möjliga utsträckning för att fylla kassetterna och begränsa antalet kassetter
som står uppställda för lastning. Tillsammans med utleveransaviseringen utgör trimplanen

PCSHIP

ISAC

TALLY

TALLY
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grunden för kassettplaneringen så att kassetterna kan direktlastas på ett effektivt sätt. För
Wifstas produkter får planerarna förlita sig endast på aviseringen eftersom de inte har tillgång
till Wifstas trimplan på samma sätt som till Ortvikens. Efter att kassettplaneringen är gjord
överförs en kopia av den färdiga planen från ISAC till TALLY.

Då inleveransaviseringen inkommer till ISAC kontrolleras det om det redan finns en
utleveransavisering på systemfartyg för det aktuella godset. Då det gör det, skapas en
inleveransinstruktion genom att information rörande orderns kassettlastning för en viss resa
och destination läggs till inleveransaviseringen. Instruktionen skickas därefter vidare till
TALLY. När godset kommer till terminalen vet stuveripersonalen hur order ska lastas på
kassetter med hjälp av kassettplanen och leveransinstruktionerna. Den mottagande
truckföraren läser av ett kollis streckkod och får automatiskt upp vilken kassett godset ska
lastas på om ordern ska direktlastas. Då godset tallats in och befinner sig på kassetterna
skickas en konfirmering från TALLY till ISAC, som uppdateras med de nya uppgifterna.
Inleveranskonfirmeringen skickas därefter vidare till bruket.

Nästa steg i processen är att fartygsplaneraren begär kassettdata från ISAC med hjälp av
PCSHIP, planerar fartyget och skickar körsekvenslistor till stuveriet. Med utgångspunkt från
dessa listor drar stuveriet ombord kassetterna på fartyget och när arbetet är utfört skickas en
konfirmering till ISAC. Slutligen vidarebefordras konfirmeringen till bruket, utlandsterminalen
och Transforests faktureringssystem. En faktura kan nu skickas till bruket för lagring,
hantering och transport av godset.

4.7 SCA Transforest AB, utlandsterminalerna

Utleveranskonfirmeringen, som skickas från Tunadalsterminalen då godset lastats på fartyget,
kommer i utlandsterminalen att behandlas som en inleveransavisering. Denna avisering
uppdaterar ISAC samtidigt som inleveransinstruktioner skapas och överförs till TALLY. Nu
vet systemet vilka order som är på väg samt hur de är lastade på kassetterna

Det som händer därefter är att fartygets PCSHIP skickar körsekvenslistor till stuveriet i
utlandsterminalen så att de vet hur de ska lossa fartyget. När fartyget ankommer till terminalen
dras kassetterna av i den ordning som listorna anger och därefter skickar stuveriet en
konfirmering till ISAC så att lagerboken uppdateras. Vid detta tillfälle befinner sig godset på
kassetter och man måste besluta om lagring ska ske på kassett eller i fack. För detta finns idag
inga utarbetade rutiner, det enda som regleras är att godset inte ska lagras på kassett i
terminalen längre än sju dagar.

Om lagringen ska ske på kassetter i väntan på utleverans till kund placeras kassetterna
inklusive gods i lagret. Om lagringen däremot ska ske i fack måste kassetterna tömmas. I detta
fall skapar stuveripersonalen tömmagodsbärarinstruktioner utifrån den information som finns i
TALLY. Med hjälp av instruktionerna tallas godset in och placeras i lämpliga fack beroende på
orderns storlek. Godset kommer nu att lagerhållas i terminalen tills säljbolaget/agenten
beordrar dess utleverans.

När säljbolaget/agenten skickar en avisering på att gods ska levereras från terminalen till kund,
sker en kontroll i ISAC om godset befinner sig på kassett eller i fack. Därefter skapas
instruktioner för hur godset ska levereras ut, d v s från vilka fack respektive kassetter som
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godset ska plockas. Dessa instruktioner skickas från ISAC till TALLY så att rätt kollin kan
tallas ut av stuveripersonalen för fortsatt transport till kund med lastbil, järnväg eller pråm.
När godset levererats ut uppdateras TALLY och en utleveranskonfirmering skickas till ISAC
som i sin tur konfirmerar till säljbolaget och Transforests faktureringssystem. För transporterna
från utlandsterminalen till kund fakturerar Transforest säljbolaget/agenten. Slutfaktura till kund
sköts vanligtvis av säljbolagen men då en agent förmedlat försäljningen kommer fakturan
istället att göras av bruket.

4.8 Diskussion

Under avsnitt 4.2 sid 16 har ett antal avgränsningar gjorts för att underlätta kartläggningen av
orderprocessen. I kommande text utreds orsakerna till varför dessa avgränsingar gjorts.

Syftet med kartläggningen är att skapa en förståelse för hur orderprocessen fungerar, vilket
också är orsaken till att kartläggningen främst koncentreras på de administrativa händelserna.
Meningen med kartläggningen är inte att undersöka varje händelse i detalj utan att ge en
helhetssyn som kan tillämpas i det kommande arbetet med lager- och direktlastnings-
problematiken. De administrativa händelserna kompletterat med några fysiska för att ge en
lättförstålig och bra bild av det annars ganska så komplicerade flödet.

Kartläggningens geografiska avgränsning till Sundsvallsregionen baseras till största delen på att
det är Tunadalsterminalens lagersituation som ska analyseras i det efterföljande arbetet. SCAs
terminaler och bruk utanför denna region anses därför vara av mindre betydelse och har
följdaktigen inte inkluderats i kartläggningen.

Inom Sundsvallsområdet har kartläggningen avgränsats ytterligare till att omfatta tre
anläggningar. Tunadalsterminalen är självskriven p g a arbetets övergripande syfte, därefter
väljs Ortvikens pappersbruk och Wifsta finpappersbruk. Ortviken studeras för att det i
dagsläget är deras produkter som berörs av direktlastningen. Wifstas produkter kan komma att
direktlastas i framtiden, vilket är anledningen till att även detta bruk inkluderas i
kartläggningen. Sundsvalls tredje bruk, Östrands massafabrik undersöks inte eftersom det idag
inte finns några planer på att direktlasta massa.

Transforests utlandsterminaler, Tilbury, Rotterdam och Lübeck, beskrivs inte var och en för sig
utan har slagits samman och återges mer generellt. De tre terminalerna har med all säkerhet
skillnader i arbetsrutinerna på detaljnivå, men till detta tas ingen hänsyn i kartläggningen.
Anledningen är att utlandsterminalernas betydelse för det fortsatta arbetet inte är speciellt
påtaglig utan det är mer väsentligt att skapa en helhetsbild av orderprocessen, från
kundförfrågan till utlevererans.

Det är endast det ”raka flödet” som beskrivs i kartläggningen, d v s från det att kunden lägger
en order tills de färdiga produkterna levererats. Samtliga returflöden har uteslutits eftersom
flödet skulle ha blivit alltför komplext och skapat mer förvirring än förståelse.
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5. LIGGTIDSANALYS

5.1 Bakgrund

Ett av etappmålen med D95 är att fr o m 1/1 1998 ska 80% av Ortvikens produkter,
tidningspapper och LWC, som transporteras med systemfartygen direktlastas. Enligt tidigare
beräkningar som gjorts på Transforest angående kassettantalet har det konstaterats att
kassetterna maximalt får stå uppställda med gods i terminalen i sju dagar, annars kommer det
att uppstå brist på kassetter i övriga terminaler. All direktlastning måste därför ske under de
sista sju dagarna innan fartygets avgång, d v s direktlastningsperioden är 7 dagar.

I dagsläget berörs endast Ortvikens pappersbruk, dvs produkterna tidningspapper och LWC,
av det uppsatta målet men i framtiden kan detta även komma att gälla Wifstas produkter. På
Ortviken eftersträvar man att producera 80% av det gods som ska levereras med system-
fartygen tidigast sju dagar innan avgång. I konsekvens med detta kräver Ortviken att
Transforest ska direktlasta allt gods som inkommer inom denna vecka eftersom det medför
betydande kostnadsreduktioner för bruket.

Kravet från Ortviken gör det intressant att undersöka hur lång tid innan fartygsavgång som
godset inkommer till Tunadal, d v s hur långa liggtiderna är. Även den totala andelen gods som
idag levereras sista veckan innan fartygsavgång är av intresse ur direktlastningssynpunkt.
Samma undersökning är relevant för Wifsta för att se om det finns möjligheter att direktlasta
även deras produkter i framtiden.

5.2 Syfte

Det huvudsakliga syftet med liggtidsanalysen är att skapa en verklig uppfattning om hur långa
liggtiderna i Tunadalsterminalen är.

Viktigt är även är att ta reda på hur stor andel av godset som idag inkommer till Transforest i
Tunadal 1-7 dagar innan fartygsavgång. På detta sätt erhålls en bild av hur stor andel som i
dagsläget skulle kunna direktlastas.

Slutligen ska de framtagna liggtiderna sammanställas så att ett inleveransmönster kan
identifieras. Dessa mönster ska senare användas i en modell som beräknar kassettåtgång vid
olika givna förutsättningar, t ex varierande grader av direktlastning (se kapitel 6, sid 36-42).

5.3 Avgränsningar och antaganden

Arbetet med liggtidsanalysen har underlättats genom att följande antaganden och
avgränsningar gjorts:

- Produkterna har grupperats i fyra kategorier; finpappersark (CS), finpapper på
   rulle (FP), LWC (GC) samt tidningspapper (TP).

- Massan (C) exkluderas helt ur liggtidsanalysen.
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- Antal resor, d v s specifika fartygsavgångar, som analyseras begränsas till tio 
   stycken. Av dessa är fem Östersjöresor och resterande fem Nordsjöresor.

- Tidsperioden då resorna slumpas fram har begränsats till nio veckor under    sommaren
och hösten 1996.

- FIFO-principen (First In First Out) tillämpas för lagret i Tunadal, d v s det gods 
   som först inkommer till Tunadal levereras också ut från terminalen först.

- Endast konfirmeringar av händelser såsom inleverans, lastning på kassett,    utleverans
etc studeras i ISACs transaktionsöversikt (se bilaga 6). I översikten    motsvaras en
konfirmation av ett C (Confirmation).

- Ommärkning av kolli från en order till en annan betraktas som en helt ny   
   inleverans vid undersökningen av transaktionsöversikterna.

Givetvis kommer dessa avgränsningar och antaganden att i vissa fall ge en något förenklad bild
av verkligheten, vilket diskuteras i avsnitt 5.7 sid 34.

5.4 Tillvägagångssätt

Att analysera en resa innebär att man granskar en specifik fartygsavgång i detalj. För samtliga
order som transporterats med denna avgång undersöks sedan antalet dagar som varje kolli
lagrats i Tunadalsterminalens magasin.

Till att börja med studeras systemfartygens avgångar från Tunadalsterminalen under en nio
veckors period, f o m vecka 32 t o m vecka 40. Under denna tidsperiod väljs sedan fem
Östersjöavgångar och fem Nordsjöavgångar ut slumpmässigt för att analyseras vidare.

Nästa steg är att, för varje utvald resa, kontrollera vilka order som levererats ut med fartyget.
Denna information finns att hämta i ISAC som är Transforests datasystem för lager- och
leveransadministration. Det bör poängteras att en order endast kan innehålla en produkttyp
med en specifik kvalitet och dimension, vilket leder till att antalet order per resa kan bli relativt
omfattande.

Samtliga order har en s k transaktionsöversikt kopplad till sig i ISAC (se bilaga 6). Systemet är
uppbyggt så att varje transaktion, d v s händelse, för ett kolli registreras i transaktions-
översikten. Med en transaktion menas t ex inleverans, ommärkning, flänsning (förflyttning
inom lagret), returleverans till bruket, lastning från fack till kassett, utleverans samt diverse
andra händelser som berör godset (se bilaga 7). Även administrativa händelser såsom avisering
av gods in eller ut ur lagret, instruktioner för på- eller avlastning samt konfirmering, d v s
bekräftelse av det som utförts, registreras i ISAC. Vidare är datum för händelserna och var
kollit placerats i lagret intressanta uppgifter att utläsa från transaktionsöversikten.

Av all den information som transaktionsöversikten innehåller är det främst tidpunkten för när
godset inkom till Tunadalsterminalen, lastades från fack till kassett och slutligen levererades ut
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med fartyget som är relevant för analysen. Utifrån dessa uppgifter är det sedan mycket enkelt
att beräkna godsets liggtider i fack, på kassett och totalt.

När godsets liggtider för samtliga order erhållits från transaktionsöversikterna hämtas
respektive orders medelvikt per kolli ur datasystemet. Medelvikten används till att räkna om
antalet kollin till vikter i ton för de olika liggtiderna.

För varje undersökt resa sammanställs sedan de framtagna uppgifterna per destination,
produkttyp och order (se tabell 1 nedan). Nästa steg är att för varje produkttyp summera ihop
gods med samma antal lagringsdagar i Tunadalsterminalen samt att beräkna den procentuella
andelen gods med olika liggtid (se tabell 2 nedan). De framräknade siffrorna sammanställs även
i diagramform där den totala andelen gods som inkommer under de sista sju dagarna innan
fartygsavgång redovisas i högermarginalen (se diagram 1 nedan).

Destination Produkttyp Ordernr Antal kollin Antal ton Antal dagar Antal dagar Antal dagar
i fack på kassett i lager

Lübeck TP 18 054 62 75,70 1 6 7
11 13,43 5 2 7

18 119 39 46,96 5 6 11
18 253 6 6,40 10 6 16

22 23,47 9 6 15
8 8,53 8 6 14
7 7,47 7 6 13
10 10,67 8 5 13
14 14,94 7 5 12

18 297 55 33,00 1 5 6
104 62,40 0 5 5

18 298 22 19,56 0 6 6
87 77,34 1 5 6
1 0,89 0 5 5

448 400,77 62 74 136

 Tabell 1:  Sammanställning av liggtider uppdelat på order för resa B6381, destination Lübeck,  
 tidningspapper (TP). Förklaringar till produktförkortningar återfinns i bilaga

7 och resenumrets  uppbyggnad redovisas i bilaga 8.

TP
Antal dagar Antal ton %

i lager
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 63,29 15,79
6 129,90 32,41
7 89,13 22,24
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 46,96 11,72
12 14,94 3,73
13 18,14 4,53
14 8,54 2,13
15 23,47 5,86
16 6,40 1,60
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400,77 100

Tabell 2: Antal ton och motsvarande procentuella andel gods med olika liggtider för resa B6381,  
 tidningspapper (TP).
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Diagram 1: Andel gods med olika liggtid för resa B6381,  tidningspapper(TP).

När totalt tio resor studerats i detalj enligt ovan beskrivna tillvägagångssätt sker en slutgiltig
sammanställning av de erhållna uppgifterna. Samtliga Östersjöresor summeras per produkttyp,
samma sak sker för Nordsjöresorna. Detta för att få ett medelvärde av hur långa liggtiderna är
samt skapa indata i form av inleveransmönster till den kommande modellen. Samman-
ställningen sker i tabeller med tillhörande diagram på ett liknande sätt som tidigare (se diagram
2 nedan).
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Diagram 2: Andel gods med olika liggtid för fem Östersjöresor, tidningspapper (TP).

5.5 Resultat

5.5.1 Östersjön

När samtliga fem Östersjöresor undersökts i detalj och därefter sammanställts enligt mönstret
ovan har slutligen fyra olika resultat erhållits, ett för varje produkttyp. I resultaten redovisas
antalet dagar som godset lagras i Tunadalsterminalen innan det skeppas iväg med system-
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fartyget, d v s liggtiden, samt hur stor andel av godset som inkommer 1-7 dagar innan det
levereras vidare till någon av utlandsterminalerna. För att resultatet ska bli mer lättförståeligt
presenteras det i diagramform för respektive produkt (se diagram 3-6 nedan).
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Diagram 3: Andel gods med olika liggtid för fem Östersjöresor, finpappersark (CS).

FP, Östersjön
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Diagram 4: Andel gods med olika liggtid för fem Östersjöresor, finpapper på rulle (FP).
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Diagram 5: Andel gods med olika liggtid för fem Östersjöresor, LWC (GC).



30

TP, Östersjön
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Diagram 6: Andel gods med olika liggtid för fem Östersjöresor, tidningspapper (TP).

Med utgångspunkt från diagrammen ovan görs en sammanställning i tabellform av de fyra
produkttypernas inleveransmönster. Denna tabell visar samtliga resultat på ett mer överskådligt
sätt. Tabellen koncentreras till de sju inleveransdagar som är av störst intresse för det
kommande modellarbetet, övriga inleveranser med en liggtid som överstiger sju dagar adderas
ihop (se tabell 3 nedan).

Inleveransmönster, Östersjön (%)

Dag >7 Dag 7 Dag 6 Dag 5 Dag 4 Dag 3 Dag 2 Dag 1

CS 19 3 13 30 28 1 6 0

FP 1 8 14 3 15 27 29 3

GC 51 3 2 11 14 5 4 10

TP 18 5 12 35 22 8 0 0

Tabell 3:  Inleveransmönster för samtliga produkttyper på Östersjön.

5.5.2 Nordsjön

På samma sätt som för Östersjön åskådliggörs Nordsjöresornas resultat i ett diagram för varje
produkttyp samt en tabell där samtliga produkttypers procentuella inleveransmönster
presenteras (se diagram 7-10 och tabell 4 som följer nedan).
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Diagram 7: Andel gods med olika liggtid för fem Nordsjöresor, finpappersark (CS).
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FP, Nordsjön
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Diagram 8: Andel gods med olika liggtid för fem Nordsjöresor, finpapper på rulle (FP).
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Diagram 9: Andel gods med olika liggtid för fem Nordsjöresor, LWC (GC).
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Diagram 10: Andel gods med olika liggtid för fem Nordsjöresor, tidningspapper (TP).

Inleveransmönster, Nordsjön (%)

Dag >7 Dag 7 Dag 6 Dag 5 Dag 4 Dag 3 Dag 2 Dag 1

CS 39 6 14 13 12 12 1 3

FP 17 5 0 10 39 11 6 12

GC 27 13 3 9 31 5 9 3

TP 23 12 16 4 11 9 21 4

Tabell 4: Inleveransmönster för samtliga produkttyper på Nordsjön.
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5.6 Slutsatser

Samtliga resultat, utom för LWC som diskuteras i nästa stycke, är representativa och
motsvarar det normala inleveranserna till Tunadal. Mönstret kan vara något osymmetriskt men
i de flesta fall ligger tyngdpunkten för inleveranserna till Tunadalsterminalen  3-5 dagar innan
fartygsavgång. Utifrån resultatet kan även utläsas att det vanligtvis inte kommer in så stor
andel gods den allra sista dagen innan avgång, vilket är positivt med tanke på att
stuveripersonalen måste ha tillräckligt med tid för lastning och surrning av kassetterna. En
annan slutsats är att de flesta produkttyper har en liten andel gods med en alltför lång liggtid,
det kan röra sig om 10-20 dagar. Orsakerna till detta bör ses över på respektive bruk eftersom
det är ett återkommande mönster. Det finns även små ”klickar” med gods som levereras till
Tunadal tidigare än en månad innan fartygsavgången, vilket är en oacceptabelt lång liggtid.

Det inleveransmönster som erhålls för LWC är mycket utdraget och ojämnt vilket inte kan
anses vara riktigt representativt. Orsaken till variationerna är att den ena av Ortvikens två
pappersmaskiner som tillverkar LWC startades upp i januari-96 och fortfarande befinner sig i
en inkörningsfas med ojämn kapacitet. Under det kommande året beräknas pappersmaskinen
kunna arbeta med en betydligt högre och jämnare kapacitet, vilket gör att även inleverans-
mönstret till Tunadalsterminalen kommer att förändras. Det erhållna resultatet är dock relevant
eftersom det ger en indikation på dagsläget samt är nödvändig indata till den kommande
modellen.

Liggtidsanalysen visar även andelen gods som inkommer till Tunadal under de sista sju dagarna
innan fartygets avgång. Detta gods har möjligheter att direktlastas, d v s  lastas direkt från
lastbil till kassett. Om man jämför resultaten för de olika produkterna, utom LWC, kan man
konstatera att en större andel av Östersjöslingans gods inkommer under dag 1-7 än för
Nordsjöslingans. Största anledningen till detta är sannolikt att det nya distributionssystemet
varit i drift längre i Östersjörutten, och inkörningsproblemen därmed arbetats bort samt att
bruken hunnit anpassa sin produktion till de nya förutsättningarna.

Tidningspapper har ungefär 80% av inleveranserna till terminalen inom det angivna intervallet.
Detta är ett bra resultat som innebär att D95-målet,  80% direktlastning av Ortvikens
produkter, skulle kunna uppnås för tidningspapper. LWC däremot ligger mellan  49-72% och
behöver förbättra tidpunkten för sina inleveranser.

För Wifstas produkter, finpapper på rulle och ark, levereras 60-99% av godset inom de
angivna sju dagarna. Med tanke på inleveransmönstret har även dessa produkter stora
möjligheter att inkluderas i direktlastningen.

Den övergripande slutsatsen av liggtidsanalysen blir att merparten av samtliga produkter skulle
kunna lastas direkt från lastbil till kassett vid inleverans till Tunadalsterminalen. Om
terminalens utrymmen är tillräckliga borde målet med D95 kunna uppnås med smärre
justeringar från brukens sida. Utrymmesaspekten samt behovet av antalet kassettplatser utreds i
kapitel 6 och 7.
5.7 Diskussion
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Ett antal avgränsningar och antaganden har gjorts för att underlätta arbetet med liggtids-
analysen (se avsnitt 5.3 sid 26). I kommande text behandlas orsakerna till att dessa gjorts samt
vilka konsekvenser det kan innebära för analysen.

Produkterna delas in i fyra kategorier baserat på papperstyp; tidningspapper, LWC,
finpappersrullar och ark. Med en produkt menas en sorts papper som har en specifik ytvikt,
ytbeläggning etc. Även rullens bredd och diameter är faktorer som skiljer sig mellan olika
produkter. Med denna bakgrund kan man konstatera att det tillverkas en ansenlig mängd olika
produkter. Det är orimligt att analysera liggtiderna för varje produkt eftersom det då inte går
att se något återkommande mönster utan att en mer omfattande undersökning görs. En annan
orsak till att produkterna kategoriseras i analysen är att man i Tunadalsterminalen delar upp
lagerutrymmet efter dessa produkttyper. Tilläggas kan också att marknadens efterfrågan och
konjuktur inte varierar nämnvärt för de enskilda produkterna utan skillnaden finns mellan de
fyra produkttyperna. Detta innebär att det är mer intressant att studera liggtiderna för
kategorierna och erhålla ett generellt inleveransmönster än att studera varje produkt för sig.

Samtlig massa exkluderas ur liggtidsanalysen eftersom den inte går att följa i transaktions-
översikten på ett logiskt sätt. Massan kommer in till Tunadal stötvis i mycket stora mängder
beroende på att Östrand i huvudsak tillverkar mot lager och inte mot kundorder. Massa är en
bulkvara som kan bli liggande i lager under långa tider, ibland flera månader, vilket gör det så
gott som omöjligt att i transaktionsöversikten utläsa exakt när ett specifikt kolli levererats ut.
En annan orsak till att massan inte anses vara lika relevant i analysen som övriga produkter är
att massan inte kommer att beröras av direktlastningen, alltså är det inte intressant att ta fram
ett inleveransmönster för den. Att massan exkluderas ur liggtidsanalysen kommer att medföra
att man i det fortsatta modellarbetet saknar verkligt inleveransmönster för denna produkt.
Speciella antaganden angående massan görs därför i de kommande avsnitten för modell-
byggande och känslighetsanalys.

Under en tidsperiod om nio veckor under sensommaren och hösten 1996 väljs tio resor ut
slumpmässigt. Anledningen till att analysen avgränsats till ovan nämnda period är främst att
Nordsjöfartygen inte tagits i drift förrän under sommaren, vilket gör det omöjligt att studera en
tidigare period. De Östersjöresor som studerats kan anses representera Östersjöslingan på ett
tillförlitligt sätt eftersom systemet varit i drift sedan hösten 1995. Nordsjöresorna som slumpats
fram kan däremot inte anses vara helt representativa för det nya systemet p g a att
Nordsjöslingan fortfarande befinner sig i ett uppstartskede. Nordsjöslingans första systemfartyg
togs i drift i juni-96 det andra i september och det tredje, och sista, i oktober. Under den
studerade perioden var alltså endast ett och därefter två av fartygen i drift, vilket medför att det
resultat som erhålls ur analysen inte kan anses motsvara det nya systemet till fullo. Nordsjöns
resultat är dock relevant eftersom det ger en fingervisning om liggtiderna samt är nödvändig
indata till den kommande modellen.

Valet av antalet resor som analyseras grundar sig främst på arbetsbelastningens storlek.
Eftersom antalet order per resa kan variera kraftigt, för de tio utvalda resorna är antalet order
mellan 20 och 115 stycken, blir arbetet med att studera varje orders transaktionsöversikt
mycket omfattande. Efter att tio resor analyserats kan ett återkommande inleveransmönster
utläsas för var och en av de olika produktkategorierna, varför det inte är någon mening med att
lägga ned ytterligare tid på detta arbete. Undersökningen blir inte statistiskt riktigt, eftersom
det då skulle krävas att betydligt fler resor analyseras, men är ändå relevant då ett
inleveransmönster kan identifieras.
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FIFO-principen, d v s att det gods som levereras in till Tunadal först även levereras ut först, är
ett nödvändigt antagande för att det ska gå att följa ett kolli i transaktionsöversikten. Det går
inte att identifiera ett specifikt kolli inom en order i transaktionsöversikten, vilket gör det
omöjligt att se vilket kolli som går ut med vilken resa genom att endast studera detta
dokument.

Antagandet om FIFO kan i vissa fall ge en något skev bild av verkligheten, exempelvis då en
order är mycket stor och levereras ut med flera fartygsavgångar. Detta beror på att lagrings-
facken är djupa och att det vid utleverans kan uppstå svårigheter med att komma åt den
innersta rullen som alltså lagrats längst. Vid dessa tillfällen levereras endast det yttersta godset
och resterande lagerhålls tills nästa utleverans. Att FIFO-principen tillämpas kan alltså medföra
att resultatet från analysen blir något optimistiskt, d v s att delar av godset i verkligheten har en
något längre liggtid än vad som framkommit. Å andra sidan har andra delar av godset en något
kortare liggtid än beräknat, t ex det gods som kommer in sist och levereras ut först. Totalt sett
kan FIFO anses vara ett rimligt antagande som har en marginell påverkan på resultatet.

För att få fram godsets liggtider ur transaktionsöversikterna studeras datum för när
transaktionerna konfirmerats. Orsaken till att konfirmeringar studeras och inte aviseringar eller
instruktioner är att konfirmeringar sker efter att en händelse inträffat, de övriga infaller innan.
En nackdel med konfirmeringarna är att de ibland kan bli förskjutna beroende på att någon
glömmer bort att inrapportera det som utförts, t ex en utleverans som sker på fredag kanske
inte konfirmeras förrän på söndag. En annan nackdel är att konfirmeringarna inte sker förrän
allt är helt klart, som exempel kan samlastning på kassetter nämnas. När flera order lastas på
samma kassett kommer inte den order som lastas först att konfirmeras förrän alla order är
lastade och hela kassetten är surrad och klar.

Att endast studera konfirmeringarna kan innebära att liggtiderna i analysen blir kortare än de är
i verkligheten. Detta beror på att det endast är konfirmeringen av inleveranserna som påverkar
resultatet. Då inleveranskonfirmeringen sker vid ett senare tillfälle än själva leveransen,
kommer liggtiden i analysen att bli kortare än den verkliga. Att konfirmeringar sker för sent vid
kassettlastningen har ingen betydelse eftersom det är den totala tiden mellan inleverans och
utleverans som analysen bygger på. Då utleveransen konfirmerats senare än vad fartyget avgått
används datumet för fartygsavgången i analysen vilket gör att inte heller detta påverkar
resultatet.

Vid de tillfällen som det förekommer ommärkning av kollin i transaktionsregistret betraktas
detta som en vanlig inleverans. Antagandet bygger på att transaktionsöversikten inte
tillhandahåller information om varifrån kollit härstammar innan ommärkningen och därför inte
kan följas upp så att dess verkliga inleveransdatum kan tas fram. Även detta antagande medför
att analysen kan få liggtider som är väl optimistiska. Ommärkning inträffar dock inte speciellt
ofta vilket gör att antagandet är rimligt.

Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga antaganden kommer att påverka analysens
resultat så att liggtiderna blir något kortare än de är i verkligheten.
6. MATEMATISK FORMULERING AV MODELL

6.1 Syfte
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Syftet är att göra en modell som beräknar antalet kassettplatser. Modellen ska vara uppbyggd
på ett sådant sätt att känslighetsanalyser enkelt kan utföras.

6.2 Antaganden

Transforest lever i en värld fylld av osäkerheter och variationer som till stor del beror av
konjunktursvängningar. Detta gör, vid byggandet av modellen, att största vikt läggs på hur
antaganden utformas samt på hur indata uppskattas. För att få ett så bra resultat som möjligt
har diskussioner förts med de personer som arbetar i den operativa verksamheten.

Som utgångspunkt för inleveransmönstret av gods från bruk har liggtidsanalysens resultat
använts för produkttyperna ark, finpapper, LWC och tidningspapper. För varje produkttyp och
destination har ett snitt beräknats på hur stor andel som inkommer till terminalen varje dag, sju
dagar innan fartygsavgång (se tabellerna 3 och 4 sid 31-32). I modellen är det endast det gods
som ska direktlastas som följer detta inleveransmönster. Det gods som först placeras i fack
antas i modellen inkomma till terminal i tid för lastning till kassett. Massa antas alltid finnas i
lager på terminalen.

För det gods som inte direktlastas utan först placeras i fack, har ett schema antagits för hur
lastningen till kassett utförs (se tabell 5 nedan). Ingen skillnad görs på hur stuveriet utför
lastningarna av gods på vardagar eller på helger, vare sig det gäller direktlastning eller lastning
från fack. Som exempel kan nämnas att 30% av den massa som ska levereras med samma
fartyg, lastas två dagar innan avgång.

Schema för lastning från fack till kassett (%)

Dag 7 Dag 6 Dag 5 Dag 4 Dag 3 Dag 2 Dag 1

C 0 0 0 0 0 30 70
CS 0 0 40 0 20 0 40
FP 0 0 40 0 20 0 40
GC 0 0 40 0 20 0 40
TP 0 0 40 0 20 0 40

Tabell 5. Lastningsmönster för det gods som lagrats i fack och som innan utleverans ska lastas på kassett.

I modellen görs ingen skillnad på kassetter under pålastning eller på färdiglastade kassetter.
Kassetterna lastas allt eftersom gods kommer in till terminalen.

Antalet utlastade kassetter per produkttyp och resa varierar naturligtvis mycket, allt efter
efterfrågan och produktionskapacitet vid den specifika tidpunkten. För att skapa ett
utleveransmönster för Östersjöslingan används statistik från en period under hösten 1996 (se
bilaga 9). Dessa värden anses vara tillförlitliga eftersom D95 har varit i drift under en lång
tidsperiod på Östersjön. Det nya systemet har däremot inte varit i drift tillräckligt länge på
Nordsjön och har därmed otillräcklig statistik för att basera modellen på. Istället har
variationen i Östersjöstatistiken skalats upp samt slumpats för att nå det antal utlastade
kassetter som enligt beräkningar ska köras på Nordsjön. Av intresse är också att studera
behovet av antalet kassettplatser i magasinen vid en maximal belastning, d v s att ett stort antal
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kassetter ska lastas ut, både till Östersjön och till Nordsjön samtidigt. En sådan situation skulle
kunna inträffa om de övriga bruken utanför Sundsvallsregionen samtidigt får produktions-
problem och Tunadalsterminalen ensam får fylla utrymmet på fartyget. Att detta skulle hända
är högst osannolikt, men resultatet från en sådan analys ger det maximala antalet kassetter som
skulle behöva stå uppställda samtidigt i terminalen. En uppfattning om marginalerna angående
antalet platser erhålls. För att skapa en sådan topp har ett antal kassetter, under en kort period,
adderats till båda mönstrena. Antalet kassetter vid dessa höga belastningar är hämtade från två
verkliga resor under hösten, dock vid skilda tidpunkter, där ett maximum registrerats för varje
destination (52 kassetter för Östersjöslingan och 78 kassetter för Nordsjön). Ett mönster över
hur antalet utlastade kassetter varieras har nu erhållits (se diagram 11 nedan).

Utleveransmönster
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Diagram 11. Utleveransmönster. Hur antalet utlastade kassetter varierar för ett antal på varandra följande 
     resor, specifiserat på Östersjön (nedre kurvan) och Nordsjön (övre kurvan).

Antalet kassetter som finns i terminalen antas vara konstant. Detta medför att antalet tomma
kassetter som kommer tillbaks från utlandsterminalerna en dag är lika många som antalet
utlastade kassetter samma dag.

Tomma kassetter är staplade om fem i en stack. Då kassetter behövs för lastning plockas
kassetterna en i taget.

På Nordsjöslingan skickas returgods från utlandsterminalerna lastade på kassetter. Antalet
sådana kassetter antas vara tio stycken per resa. Detta antagande baseras på en prognos gjord i
oktober 1996 (se bilaga 4). Då dessa returgodskassetter anländer till terminalen antas att
godset alltid lossas dagen efter fartygsankomst.

6.3 Beskrivning av modellen

Som tidigare nämnts, finns det ett visst antal kassetter i omlopp för Nordsjöslingan och ett
visst antal för Östersjöslingan. Det finns kassetter i de svenska och i de utländska terminalerna
samt på fartygen. Dessa kassetter är fördelade olika mellan terminalerna vid olika tidpunkter
beroende på tillfällig efterfrågan. I modellen har dock antalet kassetter i Tunadal behållits
konstant. För varje terminal kan man dela upp dess kassetter i tre grupper (se figur 17 nedan).
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Figur17. Uppdelning av kassetter i terminalerna.

För att göra känslighetsanalyserna så lättarbetade som möjlig har modellen fått en ganska
komplicerad uppbyggnad. Nedan redovisas de beteckningar som kommer att användas i
modellen. Därefter följer en förtydligande skiss över dessa variablers samband (se figur 18 sid
39).

Pi =    Antal kassettplatser dag i.
Li =   Antal lastade kassetter dag i.
Ri =   Antal kassetter lastade med returgods dag i.
Ti =    Antal tomma kassettset dag i.
li =    Antal kassetter som lastas dag i.
sijn =  Andel av produkten j som ska transporteras med resa n samt inkommer dag i
           och direktlastas.
v jn =  Andel av produkten j som ska transporteras med resa n men ej direktlastas.
uijn =  Andel av produkten j som ska transporteras med resa n  och som lastas från 
           fack till kassett på dag i.
kijn =  Antal utlastade kassetter dag i med produkt j för resa n.
mi =   Antal utlastade kassetter dag i.
bi =    Antal tomma kassetter in med fartyget dag i.

Lastade kassetter

Totalt antal
kassettplatser

Kassetter under
lastning

Kassetter med
returgods

Tomma kassettsetFärdiglastade
kassetter

Lagring på kassettsijn kijn

mi
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         FARTYG

Figur 18.  Schematisk skiss över modellens variabler. Flödena är specifiserade i antal kassetter, d v s hur
många                    kassetter som godset  lastas på . Enheten på det gods som ej direktlastas, utan
lagras i fack först, är även den antal kassetter. Anledningen till detta  är att alla variabler i flödet
ska få samma dimension.

Nedan redovisas hur de tre olika delarna i figur 17 beräknas i modellen.

6.3.1 Lastade kassetter

I modellen har kassetter under lastning och färdiglastade kassetter behandlats som en variabel,
lastade kassetter. Hur detta påverkar resultatet, d v s det totala antalet kassettplatser,
redovisas i diskussionsavsnittet 6.4.

Antalet lastade kassetter som varje dag står uppställda i terminalen, d v s Li, beräknas enligt
följande samband:

L l L mi i i i= + −−1 , ∀i (1)

Varje dag lastar stuveriet gods på kassetterna, antingen från fack eller direkt från lastbil. För
att beräkna antalet kassetter som lastas dag i, d v s li, delas lastningen av kassetterna upp i
följande två delar:

1. Gods som direktlastas dag i.

n
ijn ijn

j

s k
= =

∑ ∑ ⋅
1

4

1

5

, ∀i

2. Gods som först placeras i fack och därefter lastas till kassett dag i.

n
jn ijn ijn

j

v u k
= =

∑ ∑ ⋅ ⋅
1

4

1

5

, ∀i

För att få det totala antalet kassetter som lastas dag i, li, adderas ovanstående ekvationer
samman och följande resultat erhålls:

Lagring i fack

vjn kijn

vjn kijn uijn

bi

Ri
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Antalet utlastade kassetter dag i, d v s mi, beräknas enligt:

m ki
n
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j

=
= =

∑ ∑
1

4

1

5

, ∀i (3)

Med ekvationerna (2) och (3) insatta i ekvation (1) erhålls följande ekvation för antalet lastade
kassetter dag i i terminalen:

L s k v u k L ki
n

ijn ijn
j n
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  , ∀i (4)

6.3.2 Kassetter med returgods

Från utlandsterminalerna skickas returgods på kassetterna. Antalet kassetter med returgods, Ri,
på varje resa n har antagits vara konstant.

R
Östersjöslingan

Nordsjöslingan
i =









0

10

,

,
, ∀i (5)

6.3.3 Tomma kassettset

För att få ett konstant antal kassetter i terminalen antas att det kommer in lika många tomma
kassetter som antalet utlastade per dag. Då kassetterna är tomma är de stackade, d v s staplade
fem på varandra. Detta medför att fem tomma kassetter endast upptar en plats i magasinet. En
sådan stack kallas här för ett kassettset.

Returgodset antas lossas från kassetterna dagen efter ankomst. Detta utgör ett tillskott till
antalet tomma kassetter.

Antalet tomma kassettset dag i beräknas enligt följande:

( )
T T

b R l
i i

i i i= +
+ −

−
−

1
1

5
, ∀i (6)

6.3.4 Totalt antal kassettplatser
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För att erhålla det totala antalet kassettplatser dag i, Pi, adderas ekvationerna (4), (5) och (6)
samman:

P L R Ti i i i= + + , ∀i (7)

6.4 Diskussion

Ett alternativ till att använda Excel som simuleringsredskap är att använda dataprogram som
bygger på händelsestyrd simulering. Fördelen med händelsestyrda simuleringsprogram är att de
har många tekniska fördelar, t ex möjlighet till stokastiska inslag, vilket medför att en sådan
modell bättre kan återge verkligheten än en modell byggd i Excel. Vid behov ska modellen
dock kunna tillämpas av andra personer än författarna till denna rapport och eftersom ett
händelsestyrt program inte finns tillgängligt på företaget används Excel för simuleringen.

Diskussioner angående det valda inleveransmönstret, d v s resultatet från liggtidsanalysen, finns
redovisade under avsnitt 5.7 sid 34.

Att godset som ej direktlastas antas inkomma till terminalen i tid för lastning till kassett utan att
exakt inleveransdag specifiserats anses inte påverka modellens resultat nämvärt. Enligt
liggtidsanalysens resultat (se avsnitt 5.5 sid 29) är det endast för finpappret från Wifsta som
problem kan uppstå. Detta papper tillverkas så nära fartygsavgång att det inte finns tillräckligt
med gods på terminalen fem dagar innan utleverans att lastning till kassett kan ske enligt
lastningsmönstret (se tabell 5 sid 36). Problemet uppstår dock endast då inget finpapper ska
direktlastas. Resultatet anses ändå vara tillfredsställande eftersom finpappret vanligvis utgör en
liten andel av den totala leveransmängden.

Lastningsschemats utformning baseras dels på liggtidsanalysen och dels på kunskaperna hos
Transforests personal. I liggtidsanalysen specifiserades antalet lagerdagar i fack samt antalet
dagar på kassett (se tabell 1 sid 28). Från detta kan anas ett mönster där tyngdpunkterna för
lastningen från fack till kassett sker i början samt i slutet på lastningsperioden. Förklaringen till
att en stor andel lastas i början är att stuveripersonalen startar att lasta till kassett så fort de fått
aviseringarna på att godset ska med ett fartyg. Ofta får dock bruken även order sent och
därmed sker också tillverkningen av dessa produkter sent samt att det anländer till terminalen
strax innan avgång. Det är dessa produkter som hanteras i slutet av lastningsperioden. Då det
nya systemet fungerar borde dessa produkter direktlastas istället för att placeras i fack först.
Massa lastas ofta så sent som möjligt när man vet hur mycket av de andra produkttyperna som
ska med fartyget och hur många kassettplatser det finns kvar. Därför anses det rimligt att
tyngdpunkten för massans lastning från fack till kassett sker i slutet av lastningsperioden.

Ingen skillnad görs i modellen på hur stuveriet arbetar på vardagar respektive helger. Bruken
producerar papper och massa dygnet runt samtidigt som de själva inte har några lagrings-
möjligheter. Av denna anledning krävs att terminalen är i drift hela dygnet så att mottagning av
gods kan ske. Även lastning av kassetter måste ske på helgen eftersom det går fartyg i början
på veckan.
I modellen separeras inte de kassetter som står uppställda för lastning och de som är surrade
och klara. Vidare görs ingen skillnad på produkttyper och på olika order. Modellens
uppbyggnad tillåter inte att kassetter öronmärks och att en ny kassett börjar att lastas för varje
ny order och produkttyp. Detta medför att den beräknade summan av variabeln lastade
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kassetter blir något lägre än i verkligheten. Felet torde inte bli så stort eftersom
kassettplanerarna styr direktlastningen efter produktionsplanen samt att samlastning av
produkttyper och order sker av utnyttjandeskäl. Man försöker, med andra ord, att direktlasta
de inleveranser som kan fylla en hel kassett på en gång.

Statistiken som användes för att skapa mönstret för antalet utlastade kassetter på Östersjön
anses trovärdig eftersom Östersjöslingan har varit i drift i över ett år. De resor som valdes ut i
analysen gick så sent som hösten 1996. Att skala upp dessa siffror till Nordsjöns mönster anses
rimligt. Är efterfrågan stor på pappersprodukter i Tyskland är den även stor i t ex
Storbritannien.

Antalet kassetter i terminalen är ej konstant från dag till dag så som antagits i modellen. Varje
slinga har ett visst antal kassetter som roterar mellan alla terminaler som ingår i fartygens
rutter. Dessa kassetter ska sedan fördelas mellan terminalerna efter behov. Ibland kan en sned-
fördelning uppstå och då försöker man skicka kassetter mellan terminalerna för att
bristsituationer ska undvikas. Styrning av detta saknas och borde införas. För modellen innebär
detta antagande att resultatet ibland blir för högt och ibland för lågt.

De tomma kassetterna står i stackar om fem. Då en stack ska brytas är det troligt att man delar
på alla fem fast man inte behöver alla kassetter samtidigt. Anledningen till att man gör på detta
sätt är att all utrustning som krävs redan finns på plats. I modellen plockas däremot en
tomkassett i taget. Detta medför att modellen ger ett för lågt antal kassettplatser.

Returgodset antas vara konstant för varje resa, vilket naturligtvis inte stämmer överens med
verkligheten. Prognosen som de valda antalet är hämtat ifrån är nyligen framtagen men kan
vara lite lågt beräknad. Statistik som granskats från resor som gjorts under hösten har visat på
ett något högre medelantal returgodskassetter men osäkerheten i denna variabel är stor och
modellen bygger därmed på prognosens siffror. Antagandet om att lossning sker av dessa
kassetter en dag efter ankomst anses trolig ty detta gods ska transporteras vidare så fort som
möjligt. Detta medför att modellen ger ett för lågt antal kassettplatser.

Vid beräkningarna för antal lastade kassetter, Li (se avsnitt 6.3.1 sid 39) och antal tomma
kassettset, Ti (se avsnitt 6.3.3 sid 40) erhålls oftast resultatet i decimalform. Detta medför att
en avrundning uppåt till hela antal kassetter ska utföras. I modellen adderas dock
delkomponenterna utan att avrundning först skett. Ett litet fel uppstår vilket medför att
modellen ger ett något för lågt antal kassettplatser. Eftersom kassettplanerarna, som tidigare
beskrivits, försöker att styra direktlastningen så att kassetterna fylls så snabbt som möjligt
anses felet vara av mindre betydelse.

Ovanstående resonemang resulterar i att det totala antalet kassettplatser som beräknas fram ur
modellen kan bli något för lågt.
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7. KÄNSLIGHETSANALYS

7.1 Syfte

Syftet med känslighetsanalysen är att skapa en uppfattning av hur behovet av antalet
kassettplatser varierar med avseende på inleveransmönster från fabrik, antal direktlastnings-
dagar inför varje avgång, grad av direktlastning, direktlastningsprodukter, lastningsmönster för
det gods som ej direktlastas samt utleveranskvantitet från terminal.

7.2 Känslighetsanalysens uppbyggnad

För att erhålla en överblick över känslighetsanalysens uppbyggnad har en schematisk skiss över
de faktorer som ska varieras i analyserna uppförts (se figur 19 nedan). Därefter beskrivs varje
steg utförligt.

Figur 19. Känslighetsanalysens uppbyggnad.
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Utleveranskvantiteten från terminalen varieras på det sätt som beskrivits i avsnittet 6.2 sid 36,
alltid lika i alla delanalyser. För att se hur representativ den använda statistiken i utleverans-
mönstret är för ett helt år, studeras även ett antal fall med prognosticerade konstanta värden.
Indatat till dessa analyser har hämtats från en prognos över 1996, gjord i februari samma år,
där det maximala antalet kassetter per produkt och destination använts (se bilaga 10). Vidare
studeras skillnaden mellan hög- och normal belastning för att få en uppfattning om hur stora
marginalerna är.

Inleveransmönstret i känslighetsanalysen baseras på liggtidsanalysens resultat och kallas här för
dagens inleveransmönster (se bilaga 11). Fördelningen av andelen inkommet gods per dag
bildar ett mönster som är något assymmetriskt vilket kan bero på att liggtidsanalysen endast
baserar sig på fem resor per destination. Det är, statistiskt sett, ett för litet underlag och av
denna anledning bör inleveransmönstret modifieras. Enligt Centrala Gränsvärdessatsen
approximerar summan av ett antal oberoende slumpvariabler X1,X2,...,Xn, vilkas distributioner
inte är allt för assymmetriska, en normalfördelning (se Bergman/Klefsjö, Quality, 1994 sid
433). Alla inleveransmönster (se diagram 3-10 sid 30-32) modifieras enligt Centrala
Gränsvärdessatsen till normalfördelningar (se diagram 12 nedan samt bilaga 12).

Dagens inleveransmönster

0

20

40

1 2 3 4 5 6 7

Dagar

%

Modifierat inleveransmönster

0

20

40

1 2 3 4 5 6 7

Dagar

%

Diagram 12. Exempel på  modifiering av inleveransmönster.

Nästa steg är att bestämma x, d v s hur långt innan utleveransdag gods får direktlastas. I dag
har man satt som gräns att direktlastning endast får ske för de produkter som inkommer till
terminal sju dagar innan fartygsavgång. För att undersöka hur behovet av antalet kassettplatser
varierar med denna faktor tilldelas x värdena 7, 5 och 3. Vid de två kortare direktlastnings-
perioderna antas produktionen ”tryckas ihop”. Detta för att tillräckligt med produkter ska ha
tillverkats samt levererats till terminalen i tid så att direktlastningsgraden kan uppnås. Då x=3
och x=5 bildas modifierade inleveransmönster på samma sätt som tidigare (se bilaga 13 och
14).

Härefter bestäms lastningsmönstret, d v s hur godset som är lagrat i fack ska lastas på
kassetter. Enligt antagandet i avsnitt 6.2 (se tabell 5 sid 36) lastas godset till kassett 5-3-1
dagar innan utleverans med undantag för massan som lastas 2-1 dagar innan avgång.
Lastningsmönstret 5-3-1 ändras i känslighetsanalysen till 3-2-1. På vardera dag 2 och 3 lastas
40% av dessa produkter och på dag 1 lastas 20% (se tabell 6 nedan). I praktiken innebär det
att man, för varje slinga, endast lastar gods från fack till kassett till en båt i taget.
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Schema för lastning från fack till kassett (%)

Dag 7 Dag 6 Dag 5 Dag 4 Dag 3 Dag 2 Dag 1

C 0 0 0 0 0 30 70
CS 0 0 0 0 40 40 20
FP 0 0 0 0 40 40 20
GC 0 0 0 0 40 40 20
TP 0 0 0 0 40 40 20

Tabell 6. Lastningsmönster 3-2-1.

I de två sista stegen avgörs hur stor andel som ska direktlastas. I dagsläget är det endast
Ortvikens produkter som berörs av direktlastning men i framtiden är det inte otänkbart att även
Wifstas produkter ska inkluderas. Av denna orsak innefattar känslighetsanalysen båda dessa
möjligheter. Tre olika direktlastningsgrader studeras:

- Idag, d v s dagens inleveransmönster, medför att andelen som levererats sju dagar 
  innan avgång varierar kraftigt mellan produkterna, från 49% till 99% (se bilaga 11). 
  Med dagens regler är det endast denna produktion som kan direktlastas. I   
  känslighetsanalyserna sker direktlastning av allt gods som kommer från Ortviken 
  samt allt eller inget av det gods som kommer från Wifsta. Även för de modifierade 
  varianterna utförs analyser med direktlastningsgrader motsvarande dagens 
  inleveransmönster (se bilagorna 12, 13 och 14).

- 60% direktlastningsgrad för Ortvikens produkter samt 0% eller 60% för Wifstas 
   produkter. Dagens inleveransmönster har extrapolerats upp alternativt ned, så att 
   tillräckligt med produkter har tillverkats samt levererats till terminalen i tid för att 
   rätt direktlastningsgrad ska kunna uppnås (se bilaga 11,12,13 och14).

- 80% direktlastningsgrad för Ortvikens produkter samt 0% eller 80% för Wifstas 
   produkter. Dagens inleveransmönster har extrapolerats upp alternativt ned, så att 
   tillräckligt med produkter har tillverkats och levererats till terminalen i tid för att 
   rätt direktlastningsgrad ska kunna uppnås (se bilaga 11,12,13 och14).

Totalt genomförs 60 st analyser. För varje delanalys upprättas ett diagram där totalt antal
kassettplatser, totalt antal lastade kassetter, totalt antal tomma kassettset samt antal kassetter
lastade med returgods åskådliggörs (se diagram 13 nedan). Ur detta diagram avläses min- och
maxantalet platser både under normal och under hög belastning. I diagrammet är perioden med
hög belastning markerad med en rektangel.
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Diagram 13.  Resultatdiagram som erhålls från varje delanalys. Diagrammet visar hur antalet kassettplatser,  
      lastade kassetter, tomma kassettset samt kassetter med returgods varierar med tiden.

7.3 Resultat

Resultatet från känslighetsanalysen är uppdelade i fem analysgrupper, vardera om tolv analyser.
Det som styr gruppindelningen är utleveransmönster, inleveransmönster samt direktlastnings-
period. Analyser med samma värden på dessa faktorer bildar en analysgrupp. Inom
analysgruppen presenteras resultaten med avseende på de tre resterande variablerna;
lastningsmönster, direktlastningsgrad och direktlastningsprodukter. Anledningen till denna
struktur är att delanalyserna lätt ska kunna jämföras.

De beteckningar som används i resultattabellerna redovisas nedan.

    A.B.C där  A=Lastningsmönster
1. 5-3-1
2. 3-2-1

B=Direktlastningsgrad
1. Idag
2. 60%
3. 80%

C=Direktlastningsprodukter
1. Ortviken
2. Ortviken och Wifsta
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7.3.1 Analysgrupp 1

Utleveransmönster:       varierat
Inleveransmönster:        dagens
Direktlastningsperiod:   7 dagar

Antal kassettplatser
ANALYS Normal belastning Hög belastning

Min Max Min Max
1.1.1 90 143 110 168
1.2.1 87 141 107 164
1.3.1 90 145 110 170
1.1.2 93 147 117 173
1.2.2 90 145 110 168
1.3.2 95 149 118 174
2.1.1 80 136 98 157
2.2.1 76 132 90 151
2.3.1 82 138 100 159
2.1.2 90 143 110 168
2.2.2 84 139 100 160
2.3.2 90 146 110 170

Tabell 7. Resultat från analysgrupp 1.

7.3.2 Analysgrupp 2

Utleveransmönster:       konstant
Inleveransmönster:        dagens
Direktlastningsperiod:   7 dagar

Antal kassettplatser
ANALYS Konstant belastning

Min Max
1.1.1 98 145
1.2.1 95 143
1.3.1 99 146
1.1.2 103 149
1.2.2 99 147
1.3.2 105 151
2.1.1 88 136
2.2.1 83 132
2.3.1 90 139
2.1.2 98 145
2.2.2 90 139
2.3.2 100 148

Tabell 8. Resultat från analysgrupp 2.

7.3.3 Analysgrupp 3
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Utleveransmönster:       varierat
Inleveransmönster:        modifierat
Direktlastningsperiod:   7 dagar

Antal kassettplatser
ANALYS Normal belastning Hög belastning

Min Max Min Max
1.1.1 90 142 110 167
1.2.1 83 141 105 164
1.3.1 90 145 110 170
1.1.2 92 147 113 173
1.2.2 90 145 110 168
1.3.2 93 149 115 175
2.1.1 79 135 97 157
2.2.1 75 131 90 151
2.3.1 80 138 99 159
2.1.2 90 142 110 167
2.2.2 83 138 98 159
2.3.2 90 145 110 170

Tabell 9. Resultat från analysgrupp 3.

7.3.4 Analysgrupp 4

Utleveransmönster:       varierande
Inleveransmönster:        modifierat
Direktlastningsperiod:   5 dagar

Antal kassettplatser
ANALYS Normal belastning Hög belastning

Min Max Min Max
1.1.1 80 137 98 157
1.2.1 80 136 95 156
1.3.1 80 137 99 158
1.1.2 83 139 101 160
1.2.2 82 137 99 158
1.3.2 83 139 101 160
2.1.1 70 128 86 147
2.2.1 71 126 83 144
2.3.1 72 130 88 149
2.1.2 80 135 95 155
2.2.2 75 131 90 149
2.3.2 80 137 95 156

Tabell 10. Resultat från analysgrupp 4.

7.3.5 Analysgrupp 5
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Utleveransmönster:       varierande
Inleveransmönster:        modifierat
Direktlastningsperiod:   3 dagar

Antal kassettplatser
ANALYS Normal belastning Hög belastning

Min Max Min Max
1.1.1 66 125 75 137
1.2.1 69 125 78 139
1.3.1 65 123 73 136
1.1.2 62 121 70 133
1.2.2 65 122 74 136
1.3.2 62 119 69 132
2.1.1 58 115 62 128
2.2.1 58 115 62 128
2.3.1 58 115 62 128
2.1.2 58 115 62 128
2.2.2 58 115 62 128
2.3.2 58 115 62 128

Tabell 11. Resultat från analysgrupp 5.

7.4 Utvärdering av känslighetsanalysen

Vid utvärdering av känslighetsanalysen har tyngdpunkt lagts på det maximala antalet kassetter
vid normal belastning. Varför inte det minimala utan det maximala studeras, beror på att det
maximala behovet av kassettplatser återkommer två gånger per vecka (se diagram 13 sid 46)
och utrymme till dessa toppar måste alltid finnas. Anledningen till att det normala belastnings-
fallet används, är att den höga belastningen ej är vanlig och att dimensionera magasins-
utrymmen efter en sådan situation är kostnadskrävande. Det maximala behovet vid hög
belastning kommer att uppmärksammas där det är av intresse.

7.4.1 Utleveransmönster

Vid jämförelse mellan analysgrupp 1 och 2 framgår att resultaten från det varierande
utleveransmönstret och från det konstanta utleveransmönstret överensstämmer med varandra.
Prognosen som användes i det konstanta mönstret gäller för hela året medan statistiken som
användes i det varierande mönstret, är hämtad från en kort tidsperiod. Eftersom resultaten från
dessa analyser ligger mycket nära varandra anses den använda statistiken vara tillförlitlig både
för Östersjöslingan samt för Nordsjöslingan. Detta möjliggör att generella slutsatser kan dras
utifrån de analyser som baseras på det varierande utleveransmönstret.

I analysgrupp 1 undersöks även skillnaden mellan normal och hög belastning. Resultatet visar
på en ökning av antalet kassetter i terminalen med ca 25. Detta verkar rimligt eftersom denna
avvikelse motsvarar ungefär den pålagda ökningen av antalet utlastade kassetter i det höga
belastningsfallet. Eftersom den höga belastningen är en extremsituation som troligtvis aldrig
kommer att uppstå, anses marginalen mellan de båda belastningarna förhållandevis liten och
systemet relativt okänsligt.
7.4.2 Inleveransmönster
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För att undersöka om dagens inleveransmönster och det modifierade inleveransmönstret ger
samma resultat jämförs analysgrupp 1 och 3 med varandra. Eftersom endast marginella
skillnader återfinns mellan dessa resultattabeller är det av mindre betydelse vilket
inleveransmönster som används i analyserna. Det modifierade mönstret torde dock ligga
närmare det verkliga generella mönstret, d v s det mönster som erhållits om liggtidsanalysen
genomförts på ett statistiskt riktigt sätt (se avsnitt 7.2 sid 44). Att därför använda resultaten
från de analyser som baseras på det modifierade inleveransmönstret i utvärderingen av
känslighetsanalysen anses rimligt.

7.4.3 Direktlastningsperiod

För att undersöka hur antalet uppställda kassetter påverkas av direktlastningsperioden jämförs
analysgrupperna 3, 4 och 5. Avvikelse från analysgrupp 3, d v s x=7, analyseras för perioden
x=5. En sådan reduktion av perioden resulterar i en vinst på 5-10 kassettplatser beroende på de
övriga förutsättningarna (lastningsmönster, direktlastningsgrad och direktlastningsprodukter)
vid normal belastning. Motsvarande vinst vid hög belastning är 7-15 kassettplatser. Om man
ytterligare reducerar perioden med två dagar, från x=5 till x=3, fördubblas denna vinst, d v s
11-20 vid normal belastning och 17-28 vid hög belastning.

Förklaringen till ovanstående reduktioner i kassettplatser är att man lastar till färre fartygs-
avgångar samtidigt. Vid x=7 kommer det alltid att stå kassetter uppställda i terminalen för fyra
fartygsavgångar. Då direktlastningsperioden ändras till x=5 kommer det att lastas till tre
avgångar och för x=3 till två avgångar.

7.4.4 Lastningsmönster

Om lastningen från fack till kassett skulle ske enligt 3-2-1 istället för 5-3-1 minskas behovet av
antalet uppställda kassetter i magasinet med  4-10 i det normala belastningsfallet samt med  4-
16 i det höga belastningsfallet. Resultatet är detsamma oberoende av analysgrupp. Av samma
anledning som att behovet av antalet kassettplatser minskar då direktlastningsperioden
reduceras (se avsnitt 7.4.3 ovan), d v s att man lastar till färre avgångar samtidigt, minskar
behovet av platser då lastningsmönstret ändras.

Då direktlastningsperioden är tre dagar och lastningen sker enligt 3-2-1 har direktlastningsgrad
och direktlastningsprodukter ingen betydelse. Antalet kassettplatser är vid normal belastning
115 och vid hög belastning 128 för samtliga fall. Detta beror på att inleveransmönstret och
lastningsmönstret har antagits vara exakt lika (se bilaga 14 samt tabell 6 sid 45). Därmed lastas
40% av allt gods tre dagar innan avgång, 40% två dagar innan avgång och 20% en dag innan
avgång oberoende om godset direktlastas eller inte.

7.4.5 Direktlastningsgrad

Direktlastningsgraden har förvånansvärt liten betydelse för behovet av antalet kassettplatser i
magasinet. För analysgrupperna 3 och 4 ökar behovet av kassetter med 1-7 beroende på övriga
faktorer vid ökande direktlastningsgrad. Generellt kan sägas att då x=7 behövs fler kassett-
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platser än då x=5. Speciellt bör framhållas att då x=3 och lastningsmönstret är 5-3-1 vinner
man platser på att direktlasta mer, d v s det behövs färre kassetter uppställda vid högre direkt-
lastningsgrad. Vidare erhålls ingen avvikelse på antalet platser då direktlastningsgraden ändras
vid x=3 och lastningsmönster 3-2-1 (se avsnitt 7.4.4 sid 50).

Enligt modellens antaganden blir slutsatsen att det totala antalet kassettplatser minskar vid en
högre direktlastningsgrad då direktlastningsperioden är tre dagar. I modellen skiljs dock inte
färdiglastade kassetter och kassetter under lastning åt. Om direktlastningsgraden ökar, kommer
fler kassetter under lastning att stå uppställda samtidigt. Eftersom en kassett under lastning
kräver större yta än en färdiglastad p g a truckarnas manövereringsutrymme (se bilaga 2), så
kommer även behovet av det totala utrymmet för kassetthantering att öka. Att undersöka hur
många fler platser för kassetter under lastning som krävs för olika direktlastningsgrader ingår
ej i detta arbete.

Att behovet av antalet kassettplatser inte ökar mer p g a ökad direktlastningsgrad har sin
förklaring. Vare sig godset direktlastas eller ej, ska det lastas till kassett och lagras innan
fartygsavgång.

7.4.6 Direktlastningsprodukter

Resultatet då direktlastningsprodukterna ändras från två till fyra blir identiskt med ovanstående
resultat då direktlastningsgraden ändrades. Att ändra antalet produkter som ska direktlastas är
detsamma som att ändra den totala graden av direktlastning för en resa. Konsekvenserna av
gjorda ändringar för direktlastningsprodukter blir därmed detsamma som för
direktlastningsgrad.

7.5 Slutsatser

7.5.1 Ideal situation

Ur analysernas resultat fastslås att behovet av kassettplatser är minst då direktlastningsperioden
är 3 dagar och lastningsmönstret är 3-2-1. Som konstaterats i ovanstående avsnitt har
direktlastningsgraden och direktlastningsprodukterna ingen betydelse vid dessa förutsättningar.
Maximala antalet kassetter vid normal belastning blir då 115 st och vid hög belastning 128 st.

Detta är dock en ideal situation som praktiskt är omöjlig att uppnå. Orsaken är att bruken inte
kan producera så nära avgång att t ex 80% av alla produkter ska kunna direktlastas inom tre
dagar. Analyser då x=3 är ändå av intresse då man kan utläsa vikten av att bruken bör försöka
trycka ihop sin tillverkning närmare avgångsdatum för att en större kvantitet ska kunna
direktlastas. En avvägning bör göras dem emellan; grad av direklastning mot tidpunkt för
produktion.

7.5.2 Förslag på  förändringar
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Enligt de mål man satt upp för D95 (se avsnitt 1.1 sid 2) ska man 1/7-97 direktlasta 60% av
Ortvikens produkter. Med dagens förutsättningar (x=7 samt lastningsmönster 5-3-1) krävs det
141 kassettplatser vid normal belastning och 164 kassetter vid hög belastning.

Nästa steg är att öka direktlastningsgraden till 80% för samma produkter. Utan andra
förändringar ökar behovet av platser till 145 st vid normal belastning och 170 st vid hög
belastning.

Den åtgärd som så snart som möjligt bör diskuteras är att ändra på lastningsmönstret till 3-2-1.
Om 80% av Ortvikens produkter direktlastas samt att inga andra ändringar utföres kommer
behovet vid normal belastning att vara 138 kassetter och vid hög belastning 159 st.

Nästa rimliga steg torde vara att inkludera Wiftas produkter till direktlastningen till samma
direktlastningsgrad som för Ortvikens produkter, d v s till 80%. Med bibehållna förutsättningar
ökar behovet av platser till 145 st vid normal belastning och 170 st vid hög belastning.

Om båda bruken nu lyckas att producera 80% av allt gods som ska med fartyget inom en fem
dagarsperiod innan avgång kan antalet kassettplatser reduceras till 137 st vid normal belastning
och 156 st vid hög belastning.
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8. SLUTSATSER

De faktorer som har störst betydelse för behovet av antalet kassettplatser i Tunadalsterminalen
är inleveransmönster, direktlastningsperiod och lastningsmönster.

Enligt etappmålen för D95 (se avsnitt 1.1 sid 2) kommer direktlastningsgraden att ökas till
80% för Ortvikens produkter 1/1 1998. Ur resultatet från känslighetsanalysen kan
konstateras att behovet av kassettplatser i magasinet ökar då direktlastningsgraden och
direktlastningsprodukterna ökar, dock inte lika mycket som väntat. Då direktlastnings-
graden höjs är det av intresse att undvika att utvidga kassettuppställningsytan. Alternativt
kan inleveransmönstret, direktlastningsperioden eller lastningsmönstret ändras. Om
direktlastningsperioden kortas till fem dagar och inleveransmönstret från bruk trycks ihop,
minskas behovet av kassettplatser ungefär lika mycket som då lastningsmönstret ändras från
5-3-1 till 3-2-1. Effekten av att öka direktlastningsgraden kan på så sätt utjämnas. I
praktiken torde det dock vara enklare att ändra lastningsmönstret än inleveransmönstret.

Enligt planerna beräknar man kunna ha 154 (136+18) kassetter uppställda samtidigt. Ur
resultattabellerna 7-11 (se avsnitt 7.3 sid 46) kan utläsas att inga av normalfallens maxvärden
överstiger detta antal. Eftersom analysernas resultat anses ligga något under de verkliga bör
man räkna med några kassetters marginal. Det högsta maxvärdet i normalfallet är 149 vilket
ger en marginal på 5 kassetter. Slutsatsen blir att den avsatta ytan i magasinet bör vara
tillräcklig för lagring av kassetter med dagens förutsättningar. Även om en ökning av
direktlastningsgraden skulle ske till 80% av både Wifstas och Ortvikens produkter kommer
ytorna att räcka till.

I känslighetsanalysen studeras även varianter med hög belastning. Eftersom det anses vara en
extremsituation och inträffa ytterst sällan bör kassettuppställningsytan dimensioneras efter
normala förhållanden. Vid de tillfällen då den yta som avsatts för kassetter inte räcker till, kan
problemet lösas genom att kassetter lagras utomhus under presenningar. I första hand bör då
stackar med tomma kassetter flyttas ut ur magasinet.
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9. ORDLISTA

A
Avisering = Meddelande om vad som snart ska ske.
Ark = Finpapper i arkformat.

B
Beläggning = Uppbokning av pappersmaskinen.
Bookmakersystemet = Ortvikens nya system för orderhantering. Säljbolagen tilldelas en 

    andel av produktionen att förfoga över för sina kunder och kan 
    acceptera en order utan att först tillfråga Ortviken.

C
CTMP = Chemi Thermo Mechanical Pulp (kemitermomekanisk massa). Massa 

    som tillverkas genom raffinering av kemikalieimpregnerad och 
    förvärmd flis.

D
Direktlastning = Vid inleverans till Tunadalsterminalen lastas godset från lastbil till 

    godsbärare, s k kassetter, utan att mellanlagras i fack. Därefter lagras 
    kassetterna i magasinen tills de levereras ut med systemfartyget.

Direktlossning = Vid inleverans med systemartyg till utlandsterminalen lastas godset 
    från kassett till lastbil utan att mellanlagras i fack. Det är dock vanligt 
    att kassetterna, inklusive gods, står uppställda i magasin ett antal 
    dagar innan lossning och utleverans till kund sker.

E
EDI = Electronic Data Interchange. Standardiserad informationsöverföring 

    mellan två datasystem.

F
FAKT = Transforests datasystem för fakturering.
FAL = Ortvikens försäljningsadministrativa datasystem.
FIFO-principen = First In First Out-principen.Gods som levereras in till 

    terminalen först levereras också ut först.
Finpapper = En gemensam benämning på skriv- och tryckpapper av hög kvalitet, 

    tillverkat av blekt kemisk massa.
Flänsning = Förflyttning av gods inom lagret.

G
GRASP = Säljbolagens administrativa datasystem.

I
ISAC = Transforests datasystem för lagerredovisning och leveransplanering.

K
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Kassett = Godsbärare som används till RoRo-fartygen.

Kemisk massa = Samlingsnamn för olika typer av massa som tillverkas genom 
    kokning med kemikalietillsatser, t ex sulfatmassa.

Konfirmering = Bekräftelse av att en händelse utförts.
Konventionella fartyg = Fartyg som ej styrs av Transforest, utan ägs och kontrolleras av ett 

    annat företag. Tranporttjänster köps istället vid behov.

L
Liggtid = Tiden från det att godset kommit in till terminalen tills att det 

    levereras ut till kund eller vidare till nästa terminal.
Liner = Ytskiktet i wellpapp. Finns i olika kvaliteter t ex kraftliner och 

    testliner.
LoLo-fartyg = Lift on Lift off-fartyg. Fartyg som lastas genom att godset lyfts in i 

    lastutrymmet med kran, urlastningen sker på samma sätt.
LWC = Light Weight Coated. Ett bestruket och glättat papper med mycket 

    goda tryckegenskaper.

M
Mekanisk massa = Massa som framställs genom yttre påverkan, t ex genom slipning eller 

    raffinering.
MHS = Transforests datasystem för hantering av intern och extern 

    informationsförflyttning.

N
News = Ortvikens samlingsnamn för samtliga produkter av typen 
tidningspapper.

P
PCSHIP = Transforests datasystem för planering av hur kassetterna ska 

    ställas på fartyget för att rätt stabilitet ska erhållas.

R
Resa = En specifik fartygsavgång.
RoRo-fartyg = Roll on Roll off-fartyg. Fartyg som lastas genom att godset ställs på 

    godsbärare som sedan dras på och av fartyget med hjälp av truckar. 

S
Stack = Tomma kassetter som staplats på varandra.
Sulfatmassa = Kemisk massa som framställs genom att björk- och barrved kokas 

    med olika sorters lut.
Systemfartyg = Se RoRo-fartyg.
Säljbolag = SCAs egna försäljningsbolag i respektive land. Dessa sköter 

    kundkontakterna och försäljningen på sin marknad.

T



55

TALLY = Transforests datasystem för hantering av de fysiska lagerrörelserna.
Tambourer = Pappersrulle som är lika bred som pappersmaskinen. Denna delas upp 

    i mindre rullar allt efter kundens önskemål.
Timechartra = Att hyra för en tidsbestämd period.
TIMES = Transforest International MEssage System. Samlingsnamn för hela 

    Transforests informationssystem. Under TIMES ingår bl a ISAC 
    TALLY, MHS och FAKT (se bilaga 5).

Transaktion = En händelse för godset, t ex inleverans, ommärkning och utleverans.
Translifterekipage = Terminaltraktor med tillhörande lyftanordning, speciellt anpassad för 

    att förflytta kassetter. 
Trimning = Planering av vilka ordrar som ska samköras för att så mycket som 

    möjligt av tambourernas bredd ska kunna utnyttjas. På detta sätt 
    minimeras spillförlusterna.

W
WOLF = Wifsta och Östrands försäljningsadministrativa datasystem



56

10. REFERENSER
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10.2 Muntliga källor

10.2.1 Ortvikens pappersbruk

Nyvelius Arne Produktionsplanerare
Ågren Lotta Säljservice chef

10.2.2 Wifsta finpappersbruk

Andersson Anna Försäljningsassistent
Backlund Curt Produktionsplanerare
Flodén Kent Försäljningsadministrativ chef
Johansson Ann-Kristin Marknadsassistent ark
Lauritzen Ulf Produktionsplanerare
Sahlén Monica Marknadsassistent rullar

10.2.3 SCA Transforest AB

Eriksson Peter Logistik ansvarig
Jonsson Carl-Johan Ansvarig operativ verksamhet
Nyqvist Lars RoRo-planerare
Persson Håkan Kassettplanerare
Svensson Magnus Sjö/Teknik ansvarig
Åkre Anders Kassettplanerare



Bilaga 1

SKISS ÖVER TUNADALS HAMNOMRÅDE



Bilaga 2

10. REFERENSER

10.1 Skriftliga källor

Bergman, B., Klefsjö, B. Quality, Studentlitteratur, Lund, 1994.
SCA, Årsredovisning 1995.
SCA Graphic Sundsvall AB,  Från massa till papper, 1995.
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10.2 Muntliga källor

10.2.1 Ortvikens pappersbruk

Nyvelius Arne Produktionsplanerare
Ågren Lotta Säljservice chef

10.2.2 Wifsta finpappersbruk

Andersson Anna Försäljningsassistent
Backlund Curt Produktionsplanerare
Flodén Kent Försäljningsadministrativ chef
Johansson Ann-Kristin Marknadsassistent ark
Lauritzen Ulf Produktionsplanerare
Sahlén Monica Marknadsassistent rullar

10.2.3 SCA Transforest AB

Eriksson Peter Logistik ansvarig
Jonsson Carl-Johan Ansvarig operativ verksamhet
Nyqvist Lars RoRo-planerare
Persson Håkan Kassettplanerare
Svensson Magnus Sjö/Teknik ansvarig
Åkre Anders Kassettplanerare



Bilaga 3

TIDTABELL FÖR SYSTEMFARTYGENS RUTTER.

T I D T A B E L L

S C A  T r a n s f o r e s t M o D o

Veckodag Trafikeras omväxlande av M/S Obbola, M/S
Östrand och M/S Ortviken

M/S Helena M/S Viola
Gorthon

Måndag Holmsund Lübeck Tunadal
Husum Iggesund

Tisdag Tunadal London
(Sherness och

Tilbury)
Onsdag Oskarshamn Rotterdam Iggesund Lübeck

Holmsund

Torsdag Holmsund Husum Lübeck
Husum Tunadal

Fredag Tunadal Iggesund
Iggesund

Lördag London Oskarshamn
(Sherness och

Tilbury)
Söndag Rotterdam Lübeck Holmsund

Husum

För Östersjöslingorna ligger fartygen kvar i Lübeck över natten. M/S Helana anlöper Lübeck
på söndagar och avgår på måndagar medan M/S Viola Gorthon anlöper Lübeck på onsdagar
och avgår på torsdagar.



Bilaga 4

RETURKVANTITETER TILL SUNDSVALL 1997

Prognos från 1996-10-30

Antal ton Ton/kassett Kassetter/resa
Stärkelse 13 000 33 3,8
Anoder 11 000 47 2,3
Övrigt, Rotterdam 5 000 20 2,4
Övrigt, Tilbury 1 000 15 0,6

Totalt 30 000 115 9,1



Bilaga 5

          T I M E S

SCHEMATISK BESKRIVNING AV ORDERPROCESSENS DATASYSTEM

        Säljbolag  Agent

Inget
        

Informationsutbyte mellan Informationsutbyte mellan
säljbolag med GRASP, och agenter samt säljbolag utan
bruk sker med EDI. GRASP, och bruk sker med fax.

         Ortviken          Wifsta

Informationsutbyte mellan
bruken och Transforest sker
med EDI.

      SCA Transforest AB

      
      

Transforests datasystem har det övergripande namnet TIMES. Systemet består
av en mängd olika delsystem med olika uppgifter, i orderprocessen används TALLY, 

ISAC, PCSHIP samt FAKT. Dessa delsystem utbyter kontinuerligt information
med hjälp av MHS som hanterar all extern och intern informationsöverföring, då 

orderprocessen fortskrider enligt kapitel 4, sid 16-25.

GRASP

FAL WOLF

 MHS

TALLY ISAC PCSHIP FAKT



Bilaga 6-1(2)

TRANSAKTIONSÖVERSIKT FRÅN ISAC ( Resa B6381, TP, order 18 297)

 



Bilaga 6-2(2)7

Förklaring:
Samtliga konfirmeringar har markerats med #. För FLA och LGB registreras alltid händelsen
två gånger, en där lagerbalansen minskas med antalet kollin och en där lagret ökas med samma
antal. När detta inträffar för flänsningen innebär det att antalet kollin minskas i det fack som
godset tas ifrån och ökas i det fack där godset placeras. Samma sak borde gälla för när
godsbärarna lastas, men p g a fel i systemet registreras det fack som godset plockas ifrån två
gånger istället för att den kassett som godset placeras på registreras andra gången.
Förklaring till intressanta förkortningar i transaktionsöversikten finns i bilaga 7.



Bilaga

FÖRKLARING AV  TRANSAKTIONSÖVERSIKTENS FÖRKORTNINGAR

Produkt

C Massa
CS Ark
FP Finpapper
GC LWC
TP Tidningspapper

Leverantör

261 Östrand (C)
750 Wifsta (CS, FP)
101 Ortviken (GC)
201 Ortviken (TP)

Destination

HOL Holmsund
HUS Husum
IGG Iggesund
LUB Lübeck
OSK Oskarshamn
ROT Rotterdam
SUN Sundsvall
TIL Tilbury

Transaktionskod

FLA Flänsning
IGB Inleverans godsbärare (kassett)
INL Inleverans
INV Inventering
LGB Lasta godsbärare
OMM Ommärkning
RFA Retur fabrik
RTE Retur terminal
SKA Skador
TGB Töm godsbärare
UGB Utleverans godsbärare
UTL Utleverans

A Avisering
C Konfirmering
I Instruktion



Bilaga

FÖRKLARING AV RESENUMMER

Samtliga resenummer är uppbyggda enligt följande mönster : XYVN

där: X
B för Östersjön

N för Nordsjön
=









,

,

Y sista siffran i årtalet d v s för= , 6 1996

V veckonummer=

N
för första fartygsavgången i veckan

för andra fartygsavgången i veckan
=
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Exempel: B6381   motsvarar den första östersjöavgången under vecka 38, år 1996.
    N6402   motsvarar den andra nordsjöavgången under vecka 40, år

1996.



Bilaga

STATISTIK ÖVER ANTALET UTLASTADE KASSETTER PER PRODUKT OCH
RESA, ÖSTERSJÖN

Antalet utlastade kassetter per produkt och resa
RESA C CS FP GC TP TOTALT
B6171 2 3,03 1,67 7,96 17,95 32,61
B6172 4,14 5,52 2,34 9 14 34,99
B6181 3,28 4,24 4,45 26,92 1,2 40,09
B6182 7,36 8 0 32,33 0 47,69
B6191 9,81 3,16 1,06 14,86 4,14 33,03
B6192 12 2,55 0 12,39 7,98 34,91
B6201 14 3 1,87 11,03 0 29,9
B6202 6 3,38 2,05 12,02 6,18 29,63
B6211 5,68 3,48 1,35 7,66 8,6 26,76
B6212 3 3,39 7,4 3,5 8,58 25,87
B6221 6,98 2,99 0 13,14 11,88 34,99
B6222 4,01 1,76 4,71 6,02 13,77 30,28
B6231 6 1 3,14 7,91 4,57 22,62
B6232 2,76 4,28 1,1 13,34 14,63 36,11
B6241 5 2 2,45 11,91 10,27 31,63
B6242 5 2,03 5,96 7,96 12,13 33,08
B6251 4 2,09 0 11,94 15,56 33,59
B6252 6,41 3 6,59 18,83 6,83 41,65
B6261 8,51 2,15 1,46 30,08 0 42,2
B6262 6 7,31 0 17,8 4,54 35,65
B6271 8,93 2,09 11,62 12,77 9,47 44,89
B6272 6,79 3,88 5,65 11,85 10,65 38,82
B6281 6,54 2,04 1,28 14,8 8,39 33,05
B6282 10,48 3 4,8 7,64 9 34,92
B6291 12,65 3,99 0 7,31 5,32 29,27
B6292 10,43 6,89 3,62 10,08 6,23 37,25
B6301 9,84 5 0 11,9 6,23 32,97
B6302 8,41 7,5 13,29 13,81 9,57 52,57
B6311 8 4,01 6,37 17,69 13,35 49,43
B6312 7,51 4,3 8,63 11,39 10,83 42,67
B6322 10 6,65 8,77 6,05 10,74 42,21
B6331 10,27 7,71 0 24,68 9,39 52,04
B6332 10,53 7 4,04 12,23 3 36,8
B6341 14,46 7,82 0 2,08 7,65 32
B6342 10,28 6,62 2,24 5,54 3,84 28,52
B6351 11,33 5,96 2,01 11,73 5,52 36,53
B6352 11,6 4,95 6,97 6,12 16,06 45,71
B6361 9,42 5,01 0 2,68 21,32 38,43
B6362 8,01 7,23 4,57 5,36 20,7 45,87
B6371 11,54 4,64 0 14,99 6,27 37,44
B6372 11,76 1 0 14,23 8,99 35,98
B6381 8,46 1,99 1,91 2,31 9,32 23,99
B6382 6,72 5,2 0 2,39 4,21 18,52
B6391 9,98 1,51 7,36 7,26 12,82 38,94
B6392 9,33 4,62 0 3,4 8,23 25,59
B6401 9,84 6,29 4,26 3,49 12,74 36,61
B6402 6,96 1 0 4,16 8,61 20,73
B6411 6,53 1 0 5,82 12,72 26,07
B6412 8,07 0 0 7,6 6,48 22,16

Förklaring:
De resor som utnyttjats i konstruktionen av utleveransmönstret i avsnitt 6.2, är i tabellen ovan
skuggade.
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ANTAL UTLASTADE KASSETTER 1996

Prognos från 1996-02-16

Antal kassetter
Östersjön Nordsjön

Min Max Min Max
C 10,3 13,0 5,4 5,7

CS 5,1 6,4 8,2 8,6
FP 2,4 3,0 2,9 3,0
GC 10,6 13,2 18,2 19,1
TP 6,5 8,2 23,4 24,5

Totalt 34,9 43,8 58,1 60,9
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DAGENS INLEVERANSMÖNSTER  (7 dagars direktlastningsperiod)

Dagens inleveransmönster

Dagens inleveransmönster, Östersjön (%) Gods in sju dagar
Dag 7 Dag 6 Dag 5 Dag 4 Dag 3 Dag 2 Dag 1 innan avgång (%)

C - - - - - - - -
CS 3 13 30 28 1 6 0 81
FP 8 14 3 15 27 29 3 99
GC 3 2 11 14 5 4 10 49
TP 5 12 35 22 8 0 0 82

Dagens inleveransmönster, Nordsjön (%) Gods in sju dagar
Dag 7 Dag 6 Dag 5 Dag 4 Dag 3 Dag 2 Dag 1 innan avgång (%)

C - - - - - - - -
CS 6 14 13 12 12 1 3 61
FP 5 0 10 39 11 6 12 83
GC 13 3 9 31 5 9 3 73
TP 12 16 4 11 9 21 4 77

Inleveransmönster vid 60% direktlastning (extrapolerade värden)

Inleveransmönster vid 60% direktlastningsgrad, Östersjön (%) Gods in sju dagar
Dag 7 Dag 6 Dag 5 Dag 4 Dag 3 Dag 2 Dag 1 innan avgång (%)

C - - - - - - - -
CS 2 9 23 21 1 4 0 60
FP 5 8 2 9 16 18 2 60
GC 4 2 13 18 6 5 12 60
TP 4 9 25 16 6 0 0 60

Inleveransmönster vid 60% direktlastningsgrad, Nordsjön (%) Gods in sju dagar
Dag 7 Dag 6 Dag 5 Dag 4 Dag 3 Dag 2 Dag 1 innan avgång (%)

C - - - - - - - -
CS 6 13 13 12 12 1 3 60
FP 4 0 7 28 8 4 9 60
GC 11 3 7 25 4 7 3 60
TP 9 13 3 9 7 16 3 60

Inleveransmönster vid 80% direktlastning (extrapolerade värden)

Inleveransmönster vid 80% direktlastningsgrad, Östersjön (%) Gods in sju dagar
Dag 7 Dag 6 Dag 5 Dag 4 Dag 3 Dag 2 Dag 1 innan avgång (%)

C - - - - - - - -
CS 3 13 29 28 1 6 0 80
FP 6 11 2 12 23 24 2 80
GC 5 3 18 23 8 7 16 80
TP 5 12 34 21 8 0 0 80

Inleveransmönster vid 80% direktlastningsgrad, Nordsjön (%) Gods in sju dagar
Dag 7 Dag 6 Dag 5 Dag 4 Dag 3 Dag 2 Dag 1 innan avgång (%)

C - - - - - - - -
CS 8 18 17 16 16 1 4 80
FP 5 0 10 37 11 6 11 80
GC 14 3 10 34 6 10 3 80
TP 12 17 4 12 9 22 4 80
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MODIFIERAT INLEVERANSMÖNSTER  (7 dagars direktlastningsperiod)

Modifierat inleveransmönster

Dagens inleveransmönster, Östersjön (%) Gods in sju dagar
Dag 7 Dag 6 Dag 5 Dag 4 Dag 3 Dag 2 Dag 1 innan avgång (%)

C - - - - - - - -
CS 3 13 30 28 6 1 0 81
FP 3 8 14 15 29 27 3 99
GC 2 3 11 14 10 5 4 49
TP 5 12 35 22 8 0 0 82

Dagens inleveransmönster, Nordsjön (%) Gods in sju dagar
Dag 7 Dag 6 Dag 5 Dag 4 Dag 3 Dag 2 Dag 1 innan avgång (%)

C - - - - - - - -
CS 6 12 13 14 12 3 1 61
FP 0 5 10 39 12 11 6 83
GC 3 9 13 31 9 5 3 73
TP 6 13 13 13 13 13 6 77

Modifierat inleveransmönster vid 60% direktlastning (extrapolerade värden)

Inleveransmönster vid 60% direktlastningsgrad, Östersjön (%) Gods in sju dagar
Dag 7 Dag 6 Dag 5 Dag 4 Dag 3 Dag 2 Dag 1 innan avgång (%)

C - - - - - - - -
CS 2 10 22 21 4 1 0 60
FP 2 5 8 9 18 16 2 60
GC 2 4 14 17 12 6 5 60
TP 4 9 25 16 6 0 0 60

Inleveransmönster vid 60% direktlastningsgrad, Nordsjön (%) Gods in sju dagar
Dag 7 Dag 6 Dag 5 Dag 4 Dag 3 Dag 2 Dag 1 innan avgång (%)

C - - - - - - - -
CS 5 12 13 14 12 3 1 60
FP 0 4 7 28 9 8 4 60
GC 3 7 11 25 7 4 3 60
TP 5 10 10 10 10 10 5 60

Modifierat inleveransmönster vid 80% direktlastning (extrapolerade värden)

Inleveransmönster vid 80% direktlastningsgrad, Östersjön (%) Gods in sju dagar
Dag 7 Dag 6 Dag 5 Dag 4 Dag 3 Dag 2 Dag 1 innan avgång (%)

C - - - - - - - -
CS 3 13 30 28 5 1 0 80
FP 2 7 11 12 23 22 3 80
GC 3 5 18 23 16 8 7 80
TP 5 12 34 21 8 0 0 80

Inleveransmönster vid 80% direktlastningsgrad, Nordsjön (%) Gods in sju dagar
Dag 7 Dag 6 Dag 5 Dag 4 Dag 3 Dag 2 Dag 1 innan avgång (%)

C - - - - - - - -
CS 8 16 17 18 16 4 1 80
FP 0 5 9 38 12 10 6 80
GC 3 10 14 34 10 6 3 80
TP 6 13 14 14 14 13 6 80
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MODIFIERAT INLEVERANSMÖNSTER  (5 dagars direktlastningsperiod)

Modifierat inleveransmönster

Dagens inleveransmönster, Östersjön (%) Gods in sju dagar
Dag 7 Dag 6 Dag 5 Dag 4 Dag 3 Dag 2 Dag 1 innan avgång (%)

C - - - - - - - -
CS - - 30 28 15 5 3 81
FP - - 17 23 29 27 3 99
GC - - 11 14 12 8 4 49
TP - - 29 22 13 12 6 82

Dagens inleveransmönster, Nordsjön (%) Gods in sju dagar
Dag 7 Dag 6 Dag 5 Dag 4 Dag 3 Dag 2 Dag 1 innan avgång (%)

C - - - - - - - -
CS - - 13 20 12 9 7 61
FP - - 13 39 14 11 6 83
GC - - 13 31 13 9 7 73
TP - - 19 19 19 14 6 77

Modifierat inleveransmönster vid 60% direktlastning (extrapolerade värden)

Inleveransmönster vid 60% direktlastningsgrad, Östersjön (%) Gods in sju dagar
Dag 7 Dag 6 Dag 5 Dag 4 Dag 3 Dag 2 Dag 1 innan avgång (%)

C - - - - - - - -
CS - - 22 21 11 4 2 60
FP - - 10 14 18 16 2 60
GC - - 13 17 15 10 5 60
TP - - 21 16 10 9 4 60

Inleveransmönster vid 60% direktlastningsgrad, Nordsjön (%) Gods in sju dagar
Dag 7 Dag 6 Dag 5 Dag 4 Dag 3 Dag 2 Dag 1 innan avgång (%)

C - - - - - - - -
CS - - 12 20 12 9 7 60
FP - - 10 28 10 8 4 60
GC - - 11 25 11 7 6 60
TP - - 15 15 15 10 5 60

Modifierat inleveransmönster vid 80% direktlastning (extrapolerade värden)

Inleveransmönster vid 80% direktlastningsgrad, Östersjön (%) Gods in sju dagar
Dag 7 Dag 6 Dag 5 Dag 4 Dag 3 Dag 2 Dag 1 innan avgång (%)

C - - - - - - - -
CS - - 30 28 14 5 3 80
FP - - 14 19 23 22 2 80
GC - - 18 23 20 13 6 80
TP - - 28 22 13 11 6 80

Inleveransmönster vid 80% direktlastningsgrad, Nordsjön (%) Gods in sju dagar
Dag 7 Dag 6 Dag 5 Dag 4 Dag 3 Dag 2 Dag 1 innan avgång (%)

C - - - - - - - -
CS - - 17 26 16 12 9 80
FP - - 13 38 13 10 6 80
GC - - 14 34 14 10 8 80
TP - - 19 20 19 15 7 80
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MODIFIERAT INLEVERANSMÖNSTER  (3 dagars direktlastningsperiod)

Modifierat inleveransmönster

Dagens inleveransmönster, Östersjön (%) Gods in sju dagar
Dag 7 Dag 6 Dag 5 Dag 4 Dag 3 Dag 2 Dag 1 innan avgång (%)

C - - - - - - - -
CS - - - - 32,4 32,4 16,2 81
FP - - - - 39,6 39,6 19,8 99
GC - - - - 19,6 19,6 9,8 49
TP - - - - 32,8 32,8 16,4 82

Dagens inleveransmönster, Nordsjön (%) Gods in sju dagar
Dag 7 Dag 6 Dag 5 Dag 4 Dag 3 Dag 2 Dag 1 innan avgång (%)

C - - - - - - - -
CS - - - - 24,4 24,4 12,2 61
FP - - - - 33,2 33,2 16,6 83
GC - - - - 29,2 29,2 14,6 73
TP - - - - 30,8 30,8 15,4 77

Modifierat inleveransmönster vid 60% direktlastning (extrapolerade värden)

Inleveransmönster vid 60% direktlastningsgrad, Östersjön (%) Gods in sju dagar
Dag 7 Dag 6 Dag 5 Dag 4 Dag 3 Dag 2 Dag 1 innan avgång (%)

C - - - - - - - -
CS - - - - 24 24 12 60
FP - - - - 24 24 12 60
GC - - - - 24 24 12 60
TP - - - - 24 24 12 60

Inleveransmönster vid 60% direktlastningsgrad, Nordsjön (%) Gods in sju dagar
Dag 7 Dag 6 Dag 5 Dag 4 Dag 3 Dag 2 Dag 1 innan avgång (%)

C - - - - - - - -
CS - - - - 24 24 12 60
FP - - - - 24 24 12 60
GC - - - - 24 24 12 60
TP - - - - 24 24 12 60

Modifierat inleveransmönster vid 80% direktlastning (extrapolerade värden)

Inleveransmönster vid 80% direktlastningsgrad, Östersjön (%) Gods in sju dagar
Dag 7 Dag 6 Dag 5 Dag 4 Dag 3 Dag 2 Dag 1 innan avgång (%)

C - - - - - - - -
CS - - - - 32 32 16 80
FP - - - - 32 32 16 80
GC - - - - 32 32 16 80
TP - - - - 32 32 16 80

Inleveransmönster vid 80% direktlastningsgrad, Nordsjön (%) Gods in sju dagar
Dag 7 Dag 6 Dag 5 Dag 4 Dag 3 Dag 2 Dag 1 innan avgång (%)

C - - - - - - - -
CS - - - - 32 32 16 80
FP - - - - 32 32 16 80
GC - - - - 32 32 16 80
TP - - - - 32 32 16 80
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