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Förord 

 

Examensarbetet på Martinsons i Bygdsiljum är det avslutande arbetet på Träteknik HeX 

utbildningen som vi har läst på distans vid Luleå Tekniska Universitet. Vårt examensarbete 

har utförts i Limträfabrik 2 på Martinsons i Bygdsiljum.  

Vi vill tacka arbetsledare Håkan Pettersson och personalen på Limträfabrik 2 för deras 

engagemang och behjälplighet med att svara på de frågor som vi ställt. Vi vill också tacka vår 

handledare vid LTU, Micael Öhman.  

 

Skellefteå Maj 2011  

Cecilia Sörensen, Jörgen Johansson och Johnny Jonsson  



3 

 

Innehållsförteckning 

Förord ......................................................................................................................................... 2 

Innehållsförteckning ................................................................................................................... 3 

Sammanfattning ......................................................................................................................... 5 

Conclusion .................................................................................................................................. 6 

Inledning ..................................................................................................................................... 7 

Bakgrund .................................................................................................................................... 7 

Syfte ........................................................................................................................................... 7 

Mål ............................................................................................................................................. 8 

Metod ......................................................................................................................................... 8 

Avgränsning ............................................................................................................................... 9 

Övrigt ......................................................................................................................................... 9 

Teori ......................................................................................................................................... 10 

Flaskhals ............................................................................................................................... 10 

De sex stora förlusterna ........................................................................................................ 11 

5 S. ........................................................................................................................................ 12 

Takttid ................................................................................................................................... 13 

Frekvensstudier ..................................................................................................................... 13 

Flödeskapacitet ......................................................................................................................... 14 

Flödeskapacitet ......................................................................................................................... 14 

Layout limträfabrik 2, Bygdsiljum ....................................................................................... 14 

Intag ...................................................................................................................................... 15 

Takttid ............................................................................................................................... 15 

Kap ........................................................................................................................................ 15 

Takttid ............................................................................................................................... 15 

Uppläggare ............................................................................................................................ 16 

Takttid ............................................................................................................................... 16 

Fräs/limning ............................................................................................................................. 18 

Takttid ............................................................................................................................... 18 

Fingerskarv ........................................................................................................................... 20 

Takttid ............................................................................................................................... 20 

Hyvel/limning ....................................................................................................................... 21 

Takttid ............................................................................................................................... 21 

HF-press ................................................................................................................................ 21 



4 

 

Takttid ............................................................................................................................... 21 

Balkhyvel .............................................................................................................................. 22 

Takttid ............................................................................................................................... 22 

Balkkap ................................................................................................................................. 23 

Takttid ............................................................................................................................... 23 

Avsyning ............................................................................................................................... 25 

Takttid ............................................................................................................................... 25 

Emballering .......................................................................................................................... 27 

Takttid ............................................................................................................................... 27 

Paketering ............................................................................................................................. 30 

Takttid ............................................................................................................................... 31 

De sex stora förlusterna ........................................................................................................ 32 

Intag till fingerskarv ............................................................................................................. 33 

Stopptider Hyvel/limning ..................................................................................................... 33 

Stopptider HF-press .............................................................................................................. 34 

Stopptider Balkhyvel/Balkkap .............................................................................................. 35 

Stopptider Avsyning ............................................................................................................. 35 

Stopptider Emballering ......................................................................................................... 36 

Paketering ............................................................................................................................. 37 

Intag ...................................................................................................................................... 37 

Kap ........................................................................................................................................ 37 

Uppläggare ............................................................................................................................ 37 

Lim/fräs ................................................................................................................................ 38 

Fingerskarv ........................................................................................................................... 39 

Hyvel/limning ....................................................................................................................... 39 

HF-pressen ............................................................................................................................ 40 

Balkhyvel/balkkap ................................................................................................................ 40 

Avsyning ............................................................................................................................... 41 

Emballering .......................................................................................................................... 41 

Paketeringen ......................................................................................................................... 42 

Diskussion/Resultat .................................................................................................................. 42 

Rekommendationer för fortsatt arbete ...................................................................................... 45 

Referenser ................................................................................................................................. 46 



5 

 

Sammanfattning 

 

Martinsons startades i Bygdsiljum 1929 och ligger idag kvar på samma plats men har utökats 

med fabriker både i Hällnäs och i Kroksjön. Företaget är ledande i Sverige inom 

limträtillverkning och det är på deras Limträfabrik 2 som vi har utfört vårt examensarbete. 

Martinsons anser att de har problem med anläggningsutnyttjandet i Limträfabrik 2 som ligger 

på 40 %. De ville att vi skulle titta på detta och se om det fanns lösningar för att kunna öka 

anläggningsutnyttjandet. Det vi sett under arbetets gång är att flödet i processen är deras 

största problem i samband med att maskiner inte jobbar efter det arbetstempo som flaskhalsen 

har. Den teoretiska flaskhalsen är HF-pressen. Arbetet ger konkreta lösningar på hur de kan 

gå tillväga för att öka anläggningsutnyttjandet med nästan 25 % utan att behöva göra mer än 

att balansera flödet i processen och göra vissa arbetsmoment i en annan ordning, vilket då 

skapar en ökning med 9 934 löpmeter per arbetspass.  

Nedanstående punkter skapar ökat anläggningsutnyttjande med 25%  om man genomför dessa 

förslag: 

 Skapa enbatchflöde i limning/fräsning för att kunna leverera material till fingerskarven 

så den inte behöver vänta på material pga. fel synkroniserat flöde 

 HF-pressen är den teoretiska flaskhalsen och den bör nyttjas maximalt och det gör 

man via att se till att det alltid finns material att producera, så att HF-pressen aldrig får 

vänta. 

 Strukturera upp hur arbetet skall göras vid avsyning, emballering och paketering för 

att inte skapa stillestånd i övriga stationer i fabriken pga. av fel arbetssätt. 
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Conclusion 

 

Martinsons was founded in the village of Bygdsiljum in 1929 and are still situated at the same 

location, but the company has expanded with factories both in Hällnäs and Kroksjön.  

The company has a leading roll in Sweden for example in glulam manufacturing and our 

thesis has been completed at their Glulamfactory 2.  

 

Martinson feel that they have a problem with the plant utilization in Glulamfactory 2, which is 

40%. We were asked to look into this and see if we could come up with any solutions that 

would increase the plant utilization. 

From what we have observed during this assignment, the biggest problem is the lack of flow 

in the process due to the fact that machines don’t work at the same work rate as the bottle 

neck. The theoretical bottle neck is the HF-press. 

This thesis presents concrete solutions how to increase the plant utilization with nearly 25%, 

simply by balancing the flow of the process and to perform certain operations in a different 

order. That would create an increase with 9 934 lm per working shift.  

The points below create higher plant utilization by 25 % if you implement these proposals: 

 Create an onebatchflow in bonding/milling in order to deliver material to the finger 

joint, so that the material is not held up by missyncronized flow.  

 

 The HF-press is the theoretical bottle neck and should be used to a maximum, which 
can be achieved by making sure that there is always material to produce and then the 

HF-press would not come to a stand still. 

 

 Structuring the work at inspection and packaging to avoid a stand still at other work 
stations in the factory, due to a incorrect way of working.   
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Inledning  

 

Studierna innefattar flödet som börjar med intaget och som slutar vid paketeringen i 

limträfabrik 2, Martinsons i Bygdsiljum.  

Rapporten utgår ifrån 11 maskiner som följer varandra i processen. Dessa är kap, uppläggare, 

fräs/limning, fingerskarv, hyvel/limning, HF – press, balkhyvel, balkkap, avsyning, 

emballering och inplastning/paketering.  

I jobbet söks orsaker till stopptider samt att takttider tas fram för respektive maskin som finns 

i detta flöde. Takttider anges för kap, uppläggare, fräs/limning, fingerskarven, hyvel/limning, 

HF – pressen, balkhyvel, balkkap, avsyning, emballering, och inplastning/paketering. Syftet 

med jobbet är att hitta vad orsakerna till det låga anläggningsutnyttjande beror på. Detta görs 

via att analysera takttider och stopptidsorsaker. Målet med arbetet är att öka 

anläggningsutnyttjandet från dagens 40 % till 50 %. 

Bakgrund 

 

Martinsons behöver ökad produktionskapacitet i Limträfabrik 2 i Bygdsiljum. De tillverkar 

Japanbalk och har problem med hela processen från intag till paketeringen. I dagens 

produktion har man inte sett över de slöserier som hindrar kapacitetshöjningen. Med slöserier 

menas de moment som uppstår och begränsar flödet i en produktionslinje. Om man minskar 

slöserierna så kan man markant öka anläggningskapaciteten. Martinsons anser att de har ett 

alltför stort slöseri i processen och vill ha förslag på åtgärder för att kunna öka kapaciteten.  

Syfte 

 

Studierna innefattar elva arbetsmoment. Vid varje arbetsstation utförs beräkningar för att få 

kunskap om vilken takttid vardera operationen har för att kunna identifiera flaskhalsen. 

 Det utförs en frekvensanalys där man tittar på stopptider och orsaker. Frekvensanalysen 

anger vilka orsakerna är och hur ofta de uppstår, för att kategorisera dessa och kunna se 

orsaker kontra samband. Detta görs för att hitta stopptider som orsakar förluster av 

produktionstid.  

Man utgår från OEE och de sex stora förlusterna som är Haverier, Väntan, Mikrostopp, 

Reducerad hastighet, Kassation och Omarbetning. Detta för att kunna lokalisera de olika 

problemområdena som kan finnas. 
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Mål 

 

Det totala målet är att öka produktionskapaciteten i processen intag till paketering genom att 

finna flaskhalsen och optimera denna. Idag så är tillgängligheten ca 40 % men målet är att öka 

detta till 50 %. 

En studie av stopptider och dess orsaker görs för att få kunskapen om vad stopptiderna beror 

på och föreslå åtgärder för att kunna minimera stopptiderna och öka tillgänglig 

produktionskapacitet.  

Vid studier av ”de sex stora förlusterna” så ska man lokalisera vad det finns för olika 

problemområden och vad företaget kan göra åt dessa. 

Metod 

 

Utgångspunkten var att titta på processer och att skapa ett bättre flöde i fabriken. Det 

upprättades en projektplan hur detta skulle åstadkommas. I denna framgick att takttid skulle 

räknas fram samt att slöserierna skulle mätas hur ofta de uppstod och hur lång tid de var. 

Processerna som skulle undersökas var: intag, kap, uppläggare, fräs/limning, fingerskarv, 

hyvel/limning, HF-press, balkhyvel/balkkap, avsyning, emballering och paketering. 

För att kunna effektivisera en produktionslinje utan att behöva investera i nya maskiner så 

måste man veta respektive operations takttid för att kunna veta vilken som är flaskhalsen. 

Takttiden anger hur många löpmeter som varje maskin maximalt kan producera på 1 minut. 

Informationen om maskinens maxkapacitet gavs från Martinsons.  

De olika stopptider som arbetet har uppmärksammat delades in i ”de sex stora förlusterna” 

som är: Haverier, Ställ/väntan, Mikrostopp/tomgång, Reducerad hastighet, Kassation/defekt, 

Omarbetning. En frekvensstudie har upprättats för att se hur ofta stopporsakerna uppkommer 

samt i vilken omfattning de uppstår och under hur lång tid. Vid varje station så har stopptider 

tagits genom att när maskinen stoppats har tiden tagits och när problemet åtgärdats så har en 

fråga ställts till operatören för att få veta stopporsaken. Utifrån orsaken så har tiden kunnat 

läggas in under någon av förlusterna. Denna information har behandlats i excel. 

En sammanställning för varje stations stopptider, orsaker och takttider gjordes. Dessa resultat 

analyseras sedan utifrån de faktorer som faktiskt påverkar flödet i produktionslinjen. 

Flaskhalsen får man veta via att analysera takttiderna. Den operation som tar längst tid på sig 

att utföra en aktivitet är flaskhalsen.  

Slöserierna vid en flaskhals måste elimineras genom att ta reda på vilka de är och begränsa 

dessa så att man inte begränsar flaskhalsen. Slöserierna blir speciellt viktiga i de fall som de 

påverkar flaskhalsen eftersom då blir det ännu mer slöserier pga. att man inte kunnat leverera 

material till flaskhalsen eller att den fått stanna upp. Tiderna på dessa anger hur mycket tid 

som går åt till slöserier pga. att man inte nyttjar flaskhalsen optimalt.  
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Analysen ger underlag för diskussionen som i sin tur ger förslag på vilka åtgärder som kan 

göras för att optimera flödet och öka produktionskapaciteten i fabriken. En analys har 

upprättats för varje del för att se var och hur Martinsons kan göra förändringar som leder till 

en ökad produktionskapacitet.    

 

Avgränsning 

 

Från intag till paketering. Omställningsarbetet kommer inte att studeras eftersom de inte gör 

omställningar när de gör Japanbalk. Avgränsningen är att man studera längder mellan 3.4 – 

5.4 meter i intaget och dimension 34*112 mm. Vid intaget till hyvel/limning gäller 

avgränsningen att studera längder mellan 20 – 24 m i dimensionen 34*112 mm.  

Rapporten har delats upp i olika ansvarsområden och de är: 

Cecilia Sörensens ansvarsområde: Kap av lameller, hyvel/limning samt HF-pressen. Hon skall 

inhämta takttider och göra en frekvensanalys för detta. Analys av materialet skall sedan göras 

för att finna hur man kan optimera dessa. 

Jörgen Johanssons ansvarsområde. Uppläggaren, fräs/limning, balkhyvel samt balkkap. Han 

skall inhämta takttider och göra en frekvensanalys för detta. Analys av materialet skall sedan 

göras för att finna hur man kan optimera dessa. 

Johnny Jonsson ansvarsområde: Fingerskarv, avsyning, emballering och paketering. Han skall 

inhämta takttider och göra en frekvensanalys för detta. Analys av materialet skall sedan göras 

för att finna hur man kan optimera dessa. 

 

Övrigt 

 

Under arbetets gång så förändrades kapaciteten i uppläggaren och i fräs/limning. Detta efter 

ett påpekande från vår sida om det fanns mer kapacitetsmöjligheter i dessa maskiner. De 

utförde en justering av maskinerna vilket påverkar resultatet i vårt arbete. Maskinernas takttid 

förbättrades och skapade omgående bättre kapacitet. 

Under varje station så anger vi löpmeter för att enklare kunna följa hur många löpmeter som 

krävs vid varje maskin. Löpmeter kan sedan räknas om till kubik vilket är den måttenhet som 

Martinsons använder. 
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Teori 
 

Flaskhals 

 

Olhager ger förslag till hur företag skall hantera flaskhalsar. Enligt honom så skall man sträva 

efter kortare genomloppstider och högre omsättningshastighet genom att öka kapaciteten vid 

flaskhalsarna. I och med detta så kommer ställtid av en resurs i fokus eftersom om det är en 

flaskhals så måste man vara väldigt effektiv. Man bör balansera flödet vilket då innebär att 

övriga produktionsgrupper underordnas flaskhalsen som utnyttjas till max. Flödet skall 

balanseras inte kapaciteten. Eftersom man inte kan utnyttja kapaciteten utan om man först vet 

vilken maskin som är flaskhalsen. Att nyttja full kapacitet i en maskin före flaskhalsen skapar 

endast mer produkter i buffert innan flaskhalsen. Maskinerna som är före flaskhalsen skall 

alltså synkroniseras så att de alltid levererar ett jämt flöde av material. Om man inte 

synkroniserar maskinerna så exponeras produkterna vilket i sin tur skapar skador på dem samt 

att personalen får ett stressigare arbete utan att det generar någon kapacitetshöjning för 

fabriken.
1
  

Enligt Stein så kan man via nedanstående struktur skapa en mer effektiv produktionslinje 

genom att skapa förståelse hur man nyttjar en flaskhals:  

1 Identifiera systemets begränsningar  

 

Han anser att i det första steget så ska systemets begränsningar och flaskhalsar identifieras. 

Detta kan vara en svår uppgift och bör därför göras noggrant eftersom hela systemet kommer 

att styras efter flaskhalsen. Flaskhalsen är den operation som tar längst tid och kan 

uppmärksammas med att den har ett stort mellanlager framför sig och inget efter.   

2 Besluta hur systemets begränsningar ska utnyttjas  

 

Flaskhalsens kapacitet ska nyttjas så mycket som möjligt för att kunna maximera 

produktionslinjen. Detta kan man uppnå genom att flaskhalsen utnyttjas maximalt samt att 

omställningar och andra stopp minimeras.  

3 Underordna allt annat till ovanstående beslut  

 

När beslut tagits om hur flaskhalsarna ska utnyttjas ska allt annat underordnas detta beslut. 

Flaskhalsen styr hur mycket som ska produceras och storleken på partiet. Därför är denna fas 

väldigt viktig, om man inte följer flaskhalsen så medför detta ökad kapitalbindning och ökad 

genomloppstid samt onödiga slöserier uppstår om man inte följer flaskhalsen. Kostnaderna 

ökar även genom att fler produkter är i arbetet och ligger i onödiga buffertar efter 

produktionslinjen. 

                                                 
1
 Olhager, J. (2000) s 262 
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4 Höj upp systemets begränsningar  

 

Om flaskhalsen finns kvar så bör man söka andra sätt att lösa den. En lösning kan vara att 

utöka kapaciteten genom till exempel investering i nya maskiner, skiftgång och 

övertidsarbete. Eller att man tar personal från en icke flaskhals och stödjer denna process. 

Man måste dock vara uppmärksam på vad nästa flaskhals blir eftersom den kan vara ännu 

svårare att hantera än den flaskhals som finns idag. Det viktiga är att personalen förstår vilka 

problem som uppstår om fördröjningar sker i flaskhalsen. 

5 Om en begränsning har eliminerats i föregående steg återgå till steg 1  

 

När en flaskhals har eliminerats ska arbetet börjas om på nytt med att identifiera och åtgärda 

nästa flaskhals. Man skall veta var nästa flaskhals är när man vidtagit åtgärder för att lösa den 

förra. Flaskhalsar flyttas inte bara pga. av förändringar i processen utan också på grund av 

ändringar i produktutbudet. Det är inte ovanligt att en ny efterfrågan på en ny produkt uppstår 

och detta påverka var flaskhalsen i systemet kommer att bli. Därför är det av största vikt att 

man vet om man kan producera en ny produkt och skapa en förtjänst utifrån de nya 

förutsättningarna eftersom de i många fall kan innebära en investering.
2
 

 

De sex stora förlusterna 

 

I Novoteks kompendium så förklarar man hur en effektivare produktionslinje kan skapas. 

Enligt dem så krävs det att man identifierar var man har förlusterna. Dessa förluster är ett bra 

verktyg att använda vid arbeten som skall stödja en effektivisering av produktionslinjer. Detta 

verktyg anger frekvensen av problem som uppstår samt att det då skapar ett underlag för att 

kunna komma fram till att något bör åtgärdas. Enligt Novoteks kompendium så är ställ, 

väntan och justeringar i en flaskhals de största förlusterna i en produktionslinje och bör 

elimineras. 

Nedan kommer en förklaring vilka de 6 stora förlusterna är och vilka avgränsningar som finns 

under varje förlust: 

1. Haverier 

Med haverier menas större fel som kräver reparationer.  Ex verktygshaverier, 

oplanerat underhåll, andra haverier, utrustningsfel. 

2. Ställ/väntan/justeringar 

Ställtiden ska vara vid så få tillfällen och så kort som möjligt, detta för att man inte ska 

förlora produktionstid i maskinen.  Ex uppsättning/byten, materialbrist, rengöring, 

större injusteringar, uppvärmningstid. 

3. Mikrostopp/tomgång 

                                                 
2
 Stein, R (1997) s6-15 
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Så små och korta stopp att man knappt lägger märke till dem. Om maskinen går på 

tomgång så väntar den på material. Ex hinder i produktflödet, komponent problem, 

felmatningar, sensor blockering, leverans blockering, kontroller. 

4. Reducerad hastighet 

Här måste man veta vilken hastighet som är maximal för maskinen och personalen ska 

vara utbildad för att köra maskinen på max. om inte så har man en reducerad hastighet. 

Ex Brutal körning av processen, under max hastighet, under tänkt kapacitet, 

utrustningsslitage, operatörs ineffektivitet. 

5. Kassation/defekt 

Enheten kommer ut och man kan inte sälja den med det ursprungliga värdet utan ev. 

som 2:a sortering, i värsta fall måste den kasseras.  

6. Omarbete 

Att göra om en enhet som inte blev rätt från början, tar tid och här förloras både 

maskintid och inkomst. Ex Produkten uppfyller ej specifikation men kan säljas efter 

omarbetning.  

Väntan är den det största och mest kostsamma resursslöseriet, man måste här koncentrera 

resurserna så att flaskhalsen i produktionslinjen hela tiden utnyttjas maximalt.
3
 

5 S. 

 

Vid start av ett förbättringsarbete så är en av de 1:a åtgärderna att starta med 5 S. Dessa 

skapar ordning och reda på arbetsplatsen. När ett företag infört detta är det lätt hänt att man 

börjar slarva med 5 S arbetet och bör därför aktualiseras och följas upp med jämna 

mellanrum.  

De 5 punkterna är: 

 Sortera – Seiri 

Sortera verktyg, material mm. som finns i arbetsområdet. Sortera så att det som 

används ofta finns nära användningsområdet och det som inte används skall plockas 

bort. 

 Systematisera – Seiton 

Varje verktyg och föremål ska ha sin egen plats, finnas i närheten av där det skall 

användas och vara dokumenterat så att personalen inte behöver springa omkring och 

leta.  

 Systematisk Städning – Seiso 

Att hålla ordning och se till att allt fungerar som det ska. 

 

                                                 
3
 Novotek 
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 Standardisera – Seiketsu 

Detta kan inkludera bl.a. att se till att rätt föremål finns på rätt ställe, se över 

städrutiner osv. att skapa enkla standarder som är lätta att följa för personalen. 

 Se till/Självdisciplin – Shitsuke 

Se till att standarden följs och att förändra attityd och beteende hos personalen. 
4
 

 

Takttid 

 

Som det beskrivs i Ny verktyslåda för Lean så är takttiden grundläggande för att skapa ett 

Lean-flöde. Takttiden kan beskrivas som rytmen och hastigheten i produktflödet. För att räkna 

ut takttiden så tar man den tillgängliga arbetstiden och delar med förfrågan per dag, men i 

detta fall så har man tagit tillgänglig arbetstid delat med aktuell mängd löpmeter som 

produceras per dag. När det talas om den tillgängliga tiden så menas den faktiska tiden där 

man tagit hänsyn till ex. raster, luncher och underhåll dvs. planerade avbrott.  

I Ny verktygslåda för Lean så beskrivs att arbetshastigheten kan sänkas för maskiner och 

processer och detta innebär för att få en synkroniserad process så minskar även ledtiden. 
5
 

 

Frekvensstudier 

 

Vid frekvensstudier skall man fokusera på ex. en maskin och välja ut ett antal slumpvisa 

observationer av denna maskin under en viss begränsad tid. Vid tidpunkterna för 

observationen så uppmärksammas slöserier och dessa delas in i olika kategorier. Dessa 

beräknas sedan för att se hur stor andel som tillfaller varje kategori.  Med slumpvisa 

observationer skapas en bild av maskinutnyttjandet.
6
  

 

 

                                                 
4
 LEAN gör avvikelser till framgång 

5
 Bicheno, J s 48-49 

6
 Ibid,  s 76-77 
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Flödeskapacitet 

Layout limträfabrik 2, Bygdsiljum 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Intag Kap Uppläggare Fräs/lim 

påläggare 

Fingerskarv 

Hyvel/ 

limpåläggare 

HF-press Balkhyvel Balkkap Avsyning/ 

lagning 

Emballering Inplastning

/paketering 



15 

 

Intag 

 

Vid intaget på Limträfabrik 2 har man 2 parallella banor med var sin tilt som matar fram 

material till kapen. 

Takttid 

 

Det finns inga kapacitetsproblem vid intaget. 

 

Kap 

 

Kapen justerar ändstycken på lamellerna, om det är någon defekt eller ändsprickor.  

Operatören avgör om ett avkap behöver göras eller inte.  

Takttid  

 

Takttiden vid kapen är max 1,6 löpmeter/sek. och kan leverera max 98 löpmeter/min. Tabell 1 

visar hur lång tid (takttid) det tar för att kapa lameller från 3,4 till 5,4 m.  

Max matningshastighet kap 98 löpmeter/min -> 98 m/60 sek = 1,6 m/sek 

     
     Lamellängd 

(meter) löpmeter/sek löpmeter/min takttid/lamell (sek)   

3,4 1,6 98 2,09   

3,6 1,6 98 2,21   

3,8 1,6 98 2,33   

4 1,6 98 2,45   

4,2 1,6 98 2,58   

4,4 1,6 98 2,70   

4,6 1,6 98 2,82   

4,8 1,6 98 2,94   

5 1,6 98 3,07   

5,2 1,6 98 3,19   

5,4 1,6 98 3,31   

Tabell 1 
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Uppläggare 

 

Denna maskin lägger upp rätt mängd lameller som skall in i fräs/limpåläggaren. Den lägger 

upp 19 lameller vilket är max kapacitet för uppläggningsbordet som sedan transporteras till 

fräs/limpåläggaren.  

 

Takttid 

 

Tabell 2 visar hur många löpmeter uppläggaren idag kan produceras per minut beroende på 

hur lång lamellen är.  

Tabell 3 visar hur många löpmeter uppläggaren kan producera vid den föreslagna 

förändringen. 

Takttiden idag efter justeringen av trycktuberna och vid dubbel fräsning är vid 5,4 m. längder 

1,71 löpmeter/sek. som då generar 102,6 löpmeter/min. Vid 3,4 m. längder är takttiden 1,08 

löpmeter/sek. vilket skapar 64,6 löpmeter/min. 

Takttiden som kan uppnås om man gör våra föreslagna justeringar som innebär enkelfräsning 

och att ett parti blir färdigfräst i lim/fräs innan nästa parti anländer blir vid 5,4 m. längder 1,92 

löpmeter/sek. som då genererar 115,1 löpmeter/min. Vid 3,4 m. längder är takttiden 1,21 

löpmeter/sek. vilket skapar 72,4 löpmeter/min. 

Efter injustering av uppläggaren 

   
      Takttid för uppläggaren + transport till fräs, 19 lameller 

  ( dubbel fräsning) 

    

      3,4 m * 19 lameller -> 64,6 löpmeter 

   5,4m * 19 lameller -> 102,6 löpmeter 
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  takttid/ sek         

lamellängd/m för 19 lameller löpmeter/sek löpmeter/min 
 

  

3,4 60,0 1,08 64,6 
 

  

3,6 62,0 1,14 68,4     

3,8 61,5 1,20 72,2 

 

  

4 60 1,27 76     

4,2 59 1,33 79,8 

 

  

4,4 59,5 1,39 83,6     

4,6 60 1,46 87,4 

 

  

4,8 59,5 1,52 91,2     

5 60,5 1,58 95 

 

  

5,2 60 1,65 98,8     

5,4 60,5 1,71 102,6 

 
  

  

    

  

medeltid 

 

std avvik 

 

taktid/ st   

60,2 sek 0,92 sek 3,17 sek 

Tabell 2 

 

Efter injustering av uppläggare 

         Takttid för uppläggaren + transport till fräs för fingerskarv, 19 lameller 
 (enkel fräsning) 

    

      3,4 m * 19 lameller = 64,6 löpmeter ->64,6m/53,5/60sek = 72,4 löpmeter 
 5,4 m * 19 lameller = 102,6 löpmeter ->102,6m/53,5sek/60sek = 115,1 löpmeter  
 

        takttid / sek         

lamell längd/m för 19 lameller löpmeter/sek löpmeter/min 
 

  

3,4 54,0 1,21 72,4 
 

  

3,6 53,5 1,28 76,7     

3,8 53 1,35 81,0 

 

  

4 54 1,42 85,2     

4,2 53 1,49 89,5 

 

  

4,4 55 1,56 93,8     

4,6 53 1,63 98,0 

 

  

4,8 53,5 1,70 102,3     

5 53 1,78 106,5 

 

  

5,2 52,5 1,85 110,8     

5,4 53,5 1,92 115,1 
 

  

  

    

  

medeltid 
 

std avvik 

 

taktid/ st   

53,5 sek 0,61 sek 2,82 sek 

Tabell 3 
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Fräs/limning 

 

Denna maskin fräser till fingerskarvarna samt lägger på lim i samma arbetsmoment.  Den tar 

emot 19 lameller från uppläggaren.  

Takttid 

 

Tabellerna nedan visar hur många löpmeter fräsen idag kan produceras per minut beroende på 

hur lång lamellen är. Tabell 4 visar tiden det tar idag vid dubbel fräsning. 

Takttiden idag är vid 5,4 m. längder 1,68 löpmeter/sek. som då generar 101,1 löpmeter/min. 

Vid 3,4 m. längder är takttiden 1,06 löpmeter/sek. vilket skapar 63,6 löpmeter/min. 

Tabell 5 visar den tid det tar vid den föreslagna förändringen med enkel fräsning. 

Takttiden som teoretiska skulle uppstår efter justeringen med endast ett parti färdigfräst i 

lim/fräs innan nästa parti kommer blir vid 5,4 m. längder 1,91 löpmeter/sek. som då genererar 

114,6 löpmeter/min. Vid 3,4 m. längder är takttiden 1,2 löpmeter/sek. vilket skapar 72,2 

löpmeter/min. 

 

Efter injustering av fräs/limning, 19 lameller 

 

Takttid för fräs + transport till tvärbana för fingerskarv 

  (dubbel fräsning) 

    

      3,4 m * 19 lameller = 64,6 löpmeter -> 64,6m/60,9/60sek = 63,6 löpmeter 
 5,4m * 19 lameller = 102,6 löpmeter -> 102,6m/60,9sek/60sek = 101,1 löpmeter 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

 

  takttid / sek         

lamellängd/m för 19 lameller löpmeter/sek löpmeter/min 
 

  

3,4 62,0 1,06 63,6 
 

  

3,6 61,0 1,12 67,4     

3,8 60,5 1,19 71,1 

 

  

4 60 1,25 74,9     

4,2 61 1,31 78,6 

 

  

4,4 60,5 1,37 82,4     

4,6 60 1,44 86,1 

 

  

4,8 61 1,50 89,9     

5 62 1,56 93,6 

 

  

5,2 60,5 1,62 97,3     

5,4 61 1,68 101,1 

 

  

  
    

  

medeltid  

 

std avvik 

 

taktid/st   

60,9 sek 0,71 sek 3,21 sek 

Tabell 4 

 

Takttid för fräs + transport till tvärbana för fingerskarv, 19 lameller 
 (enkel fräsning) 

    

      3,4 m * 19 lameller = 64,6 löpmeter -> 64,6m/53,7/60sek = 72,2 löpmeter 
 5,4m * 19 lameller = 102,6 löpmeter -> 102,6m/53,7sek/60sek = 114,6 löpmeter 
 

      
  takttid / sek         

lamellängd/m för 19 lameller löpmeter/sek löpmeter/min 

 
  

3,4 54,5 1,20 72,2 

 
  

3,6 53,5 1,27 76,4     

3,8 53 1,34 80,7 

 

  

4 53 1,42 84,9     

4,2 54,5 1,49 89,2 

 

  

4,4 53 1,56 93,4     

4,6 54 1,63 97,7 

 

  

4,8 53,5 1,70 101,9     

5 54 1,77 106,1 

 

  

5,2 53,5 1,84 110,4     

5,4 53,5 1,91 114,6 

 
  

  

    

  

medeltid 

 

std avvik 

 

takttid/st   

53,7 sek 0,58 sek 2,83 sek 

Tabell 5 
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Fingerskarv 

 

Denna maskin tar emot 19 st. lameller åt gången från fräs/limning och trycker sedan ihop 

lamellerna mot varandra så fingerskarvarna går in i varandra.  

Takttid 

 

Tabell 6 visar hur många löpmeter fingerskarven idag kan produceras per minut beroende på 

hur lång lamellen är den visar även att ju kortare lameller desto längre takttid vilket kräver att 

operationerna innan måste kunna leverera dessa lameller för att inte fingerskarv måste vänta.  

Takttiden vid fingerskarven är 1,25 löpmeter/sek. och den kan leverera 75 löpmeter/min.   

Max matningshastighet fingerskarv 75 m/min 

  

75m/60sek = 1,25 m/sek 

lamellängd (meter) antal plank/ min antal löpmeter takttid/plank (sek) 

3,4 22,06 64,60 2,72 

3,6 20,83 68,40 2,88 

3,8 19,74 72,20 3,04 

4 18,75 76,00 3,2 

4,2 17,86 79,80 3,36 

4,4 17,05 83,60 3,52 

4,6 16,30 87,40 3,68 

4,8 15,63 91,20 3,84 

5 15,00 95,00 4 

5,2 14,42 98,80 4,16 

5,4 13,89 102,60 4,32 

Tabell 6 



21 

 

Hyvel/limning 

 

Denna maskin tar emot fingerskarvat virke, lamellerna hyvlas och lim läggs på för 

efterbehandling i HF-pressen. Den levererar 3 olika längddimensioner vilka är 20, 22 och 24 

meters längder. 

Takttid 

 

Takttiden vid hyvel/limning är  max 95 löpmeter/min.  

 

HF-press 

 

Denna maskin tar emot hyvlat och limmat virke där den värmer och pressar samman 

lamellerna till balkar, när den pressat färdigt så levererar HF - pressen balk till balkhyveln. 

Den levererar balkar i 3 olika längddimensioner vilka är 20, 22 och 24 meters längder. 

 

Takttid 

 

Tabellen 7 visar hur många löpmeter/min det tar för 21-27 lameller att passera igenom HF –

pressen. 
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Takttiden idag är vid 810 mm batch 1,35 löpmeter/sek, denna består av 27 lameller. Vid 20 

meters längder och vid 630 mm batch som består av 21 lameller är takttiden 1,05 

löpmeter/sek. 

 

HF 24 meter = 8 minut -> 3m/min 
 

      m/min lameller m/min sek takttid, m/sek   

3 27 81 60 1,35   

3 24 72 60 1,20   

3 21 63 60 1,05   

Tabell 7 

 

Balkhyvel 

 

Balkhyveln tar emot balk från HF-pressen i längder på 20, 22 och 24 meter. Antalet lameller i 

varje balk skiftar mellan 6 - 9 lameller. Balkhyveln kan endast hyvla en balk åt gången. Den 

levererar vidare balken till balkkapen. 

 

Takttid 

 

Tabell 8 visar i m/min vad balkhyvel vid minimum av 6 lameller klarar av att hyvla. 

Tabell 9 visar i m/min vad balkhyveln vid maximum av 9 lameller klarar av att hyvla. 

Takttiden vid 9 lamellers balk är 3,45 löpmeter/sek. vilket generar 207 löpmeter/min. Vid 6 

lamellers balk är takttiden 2,3 löpmeter/sek. vilket genererar 138 löpmeter/min, takttiden 

minskas pga. att det ryms färre lameller vilket då påverkar antalet löpmeter som kommer ut ur 

hyveln samt att takttiden ökar pga. färre lameller. 
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Balk hyvel  23 meter/minut 

   23 m/min * 6 lameller = 138 meter 

  

 

  

längd/m sek taktid, m/sek 

138 60 2,30 

Tabell 8 

  

   23 m/min * 9 lameller = 207 meter 

  
 

  

längd/m sek taktid, m/sek 

207 60 3,45 

      

Tabell 9 

 

Balkkap 

 

Balkkapen tar emot balk från balkhyveln i längderna 20, 22 och 24 meters längder som sedan 

apteras till 2,8 - 6 m. balk. Dessa levereras sedan till avsyningen.  

 

Takttid 

 

Tabell 10 visar vid 40 lamellers batch hur många löpmeter/min. balkkapen klarar av att 

leverera beroende på balklängd. 

Vid 40 lamellers batch och 6 m. längder blir takttiden 4,17 löpmeter/sek. som då genererar 

250,4 löpmeter/min. 
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    40 Lameller       

längd 

  

omräkning / 

  

taktid, 

 per balk / m lameller löpmeter till hela min. löpmeter/min sek m/sek 

2,8 40 112 (60/57,5) 116,9 60 1,95 

3,1 40 124 (60/58,4) 129,4 60 2,16 

3,4 40 136 (60/59,2) 141,9 60 2,37 

3,7 40 148 (60/60) 154,4 60 2,57 

4 40 160 (60/60,9) 167,0 60 2,78 

4,3 40 172 (60/61,7) 179,5 60 2,99 

4,6 40 184 (60/62,6) 192,0 60 3,20 

4,9 40 196 (60/63,4) 204,5 60 3,41 

5,2 40 208 (60/64,9) 217,0 60 3,62 

5,5 40 220 (60/65,1) 229,6 60 3,83 

5,8 40 232 (60/65,9) 242,1 60 4,03 

6 40 240 (60/66,5) 250,4 60 4,17 

Tabell 10 

 

Tabell 11 visar vid 35 lamellers batch hur många löpmeter/min. Balkkapen klarar av att 

leverera beroende på balklängd. 

Vid 35 lamellers batch och 2,8 m. längder blir takttiden 1,7 löpmeter/sek. som då genererar 

102,3 löpmeter/min. 

    35 Lameller       

längd 

  

omräkning / 

  

taktid, 

 per balk/ m lameller löpmeter till hela min. löpmeter/min sek  m/sek 

2,8 35 98 (60/57,5) 102,3 60 1,70 

3,1 35 108,5 (60/58,4) 113,2 60 1,89 

3,4 35 119 (60/59,2) 124,2 60 2,07 

3,7 35 129,5 (60/60) 135,1 60 2,25 

4 35 140 (60/60,9) 146,1 60 2,43 

4,3 35 150,5 (60/61,7) 157,0 60 2,62 

4,6 35 161 (60/62,6) 168,0 60 2,80 

4,9 35 171,5 (60/63,4) 179,0 60 2,98 

5,2 35 182 (60/64,9) 189,9 60 3,17 

5,5 35 192,5 (60/65,1) 200,9 60 3,35 

5,8 35 203 (60/65,9) 211,8 60 3,53 

6 35 210 (60/66,5) 219,1 60 3,65 

Tabell 11 
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Avsyning 

 

Tar emot färdigapterade balkar där en manuell kontroll om synliga skador finns, om skador 

finns så åtgärdas de vid avsyningen. Avsyningen levererar sedan balk till emballeringen. 

 

Takttid 

 

Tabell 12 visar hur många löpmeter/min avsyningen ska klara av vid 3 balkar(24 lameller) per 

sida, totalt 6 balkar och längder på 2,8 – 6 löpmeter. 

Tabell 13 visar hur många löpmeter/min avsyningen ska klara av vid 2 balkar(18 lameller) per 

sida, totalt 4 balkar och längder på 2,8 – 6 löpmeter tar. 

Vid 24 lameller och 6 m. längder blir takttiden 5,8 löpmeter/sek som då genererar 345,6 

löpmeter/min. Vid 18 lameller och 2,8 m. längder blir takttiden 2 löpmeter/sek som då 

genererar 121 löpmeter/min.  

Möjligheter finns att dubblera avsyningskapaciteten med avseende att de har 2 

avsyningsstationer. 
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Avsyningen        2 balkar = 25 sek,  4 balkar = 50 sek = 1 balkvarv i paketet  

 
       24 lameller *2 avsyningssidor 6 balkar per avsyning       

  

     

  

längd  

  

omräkning / 

  

takttid, 

per balk lameller totalt löpmeter till hela min. löpmeter/min sek m/sek 

2,8 48 134,4 (60/50) 161,3 60 2,7 

3,1 48 148,8 (60/50) 178,6 60 3,0 

3,4 48 163,2 (60/50) 195,8 60 3,3 

3,7 48 177,6 (60/50) 213,1 60 3,6 

4 48 192 (60/50) 230,4 60 3,8 

4,3 48 206,4 (60/50) 247,7 60 4,1 

4,6 48 220,8 (60/50) 265,0 60 4,4 

4,9 48 235,2 (60/50) 282,2 60 4,7 

5,2 48 249,6 (60/50) 299,5 60 5,0 

5,5 48 264 (60/50) 316,8 60 5,3 

5,8 48 278,4 (60/50) 334,1 60 5,6 

6 48 288 (60/50) 345,6 60 5,8 

Tabell 12 

18 lameller * 2 avsyningssidor 4 balkar per avsyning       

  

     
  

längd  

  

omräkning / 

  

takttid, 

per balk lameller totalt löpmeter till hela min. löpmeter/min sek m/sek 

2,8 36 100,8 (60/50) 121,0 60 2,02 

3,1 36 111,6 (60/50) 133,9 60 2,23 

3,4 36 122,4 (60/50) 146,9 60 2,45 

3,7 36 133,2 (60/50) 159,8 60 2,66 

4 36 144 (60/50) 172,8 60 2,88 

4,3 36 154,8 (60/50) 185,8 60 3,10 

4,6 36 165,6 (60/50) 198,7 60 3,31 

4,9 36 176,4 (60/50) 211,7 60 3,53 

5,2 36 187,2 (60/50) 224,6 60 3,74 

5,5 36 198 (60/50) 237,6 60 3,96 

5,8 36 208,8 (60/50) 250,6 60 4,18 

6 36 216 (60/50) 259,2 60 4,32 

Tabell 13 
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Emballering 

 

Emballerar balk från avsyningen och levererar sedan dessa till paketeringen.  

 

Takttid 

 

Tabell 14 visar hur många löpmeter/min som emballeras vid 9 lameller/balk och balklängder 

mellan 2,8 – 6 m. 

Tabell 15 visar hur många löpmeter/min som emballeras vid 6 lameller/balk och balklängder 

mellan 2,8 – 6 m. 

Vid 18 lamellers batch och 6 m. längder blir takttiden 3,6 löpmeter/sek och genererar då 216 

löpmeter/min. Vid 12 lamellers batch och 2,8 m. längder blir takttiden 1,1 löpmeter/sek och 

genererar då 67,2 löpmeter/min. 
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Emballering 
   

     2 balkar * 9 lameller = 18 lameller     

4 balkar per varv = 36 lameller 

 

  

  
   

takttid, 

lameller längd per balk / m. löpmeter/min sek m/sek 

36 2,8 100,8 60 1,7 

36 3,1 111,6 60 1,9 

36 3,4 122,4 60 2,0 

36 3,7 133,2 60 2,2 

36 4 144 60 2,4 

36 4,3 154,8 60 2,6 

36 4,6 165,6 60 2,8 

36 4,9 176,4 60 2,9 

36 5,2 187,2 60 3,1 

36 5,5 198 60 3,3 

36 5,8 208,8 60 3,5 

36 6 216 60 3,6 

Tabell 14 
    

     2 balkar * 6 lameller = 12 lameller     

4 balkar per varv = 24 lameller 

 

  

  

   

takttid, 

lameller längd per balk / m. löpmeter/min sek m/sek 

24 2,8 67,2 60 1,1 

24 3,1 74,4 60 1,2 

24 3,4 81,6 60 1,4 

24 3,7 88,8 60 1,5 

24 4 96 60 1,6 

24 4,3 103,2 60 1,7 

24 4,6 110,4 60 1,8 

24 4,9 117,6 60 2,0 

24 5,2 124,8 60 2,1 

24 5,5 132 60 2,2 

24 5,8 139,2 60 2,3 

24 6 144 60 2,4 

Tabell 15 

 

Tabell 16 visar vid föreslagna förbättring hur många löpmeter/min som kan emballeras vid 9 

lameller/balk och balklängder mellan 2,8 – 6 m. 

Tabell 17 visar vid föreslagna förbättring hur många löpmeter/min som kan emballeras vid 6 

lameller/balk och balklängder mellan 2,8 – 6 m. 
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Dagens produktionssätt ar att man levererar halva batcher till paketeringen vilket gör att flödet 

inte får någon rytm och är tidskrävande. 

Om de förändrar produktionssättet vid emballeringen så kan hela batcher levereras till 

paketeringen. Det nya arbetssättet går ut på att man levererar balken till paketeringen först när 

man uppnått rätt antal balkar för att fylla ett varv i paketet.   

Vid vårt föreslag angående det nya produktionssättet så skulle det innebära 18 lamellers batch 

och 6 m. längder blir takttiden med detta arbetssätt 4,9 löpmeter/sek. och genererar då 294,5 

löpmeter/min. Vid 12 lamellers batch och 2,8 m. längder blir takttiden 1,5 löpmeter/sek. och 

genererar då 91,6 löpmeter/min. 

Taktid vid förändring av arbetssättet 
 då hela batcher levereras till inplastningen 
 

     2 balkar * 9 lameller = 18 lameller     

4 balkar per varv = 36 lameller 

 

  

  

   

takttid, 

lameller längd per balk / m- löpmeter löpmeter/min m/sek 

36 2,8 100,8 137,5 2,3 

36 3,1 111,6 152,2 2,5 

36 3,4 122,4 166,9 2,8 

36 3,7 133,2 181,6 3,0 

36 4 144 196,4 3,3 

36 4,3 154,8 211,1 3,5 

36 4,6 165,6 225,8 3,8 

36 4,9 176,4 240,5 4,0 

36 5,2 187,2 255,3 4,3 

36 5,5 198 270,0 4,5 

36 5,8 208,8 284,7 4,7 

36 6 216 294,5 4,9 

Tabell 16 
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    2 balkar * 9 lameller = 12 lameller     

4 balkar per varv = 24 lameller 

 

  

  

   

takttid, 

lameller längd per balk / m. löpmeter löpmeter/min m/sek 

24 2,8 67,2 91,6 1,5 

24 3,1 74,4 101,5 1,7 

24 3,4 81,6 111,3 1,9 

24 3,7 88,8 121,1 2,0 

24 4 96 130,9 2,2 

24 4,3 103,2 140,7 2,3 

24 4,6 110,4 150,5 2,5 

24 4,9 117,6 160,4 2,7 

24 5,2 124,8 170,2 2,8 

24 5,5 132 180,0 3,0 

24 5,8 139,2 189,8 3,2 

24 6 144 196,4 3,3 

Tabell 17 

 

Paketering 

 

Tar emot balk från emballeringen för att plasta hela paketet och klistra på leveranslappar. 

Sedan är paketet klart för utleverans som sker via transportband. Truckförarna levererar sedan 

det färdiga paketet till en förvaringsplats. 
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Takttid 

 

Tabell 18 visar hur många löpmeter/min som kan paketeras vid 6 lameller/balk och totalt 20 

balkar med balklängd mellan 2,8 – 6 m. 

Tabell 19 visar hur många löpmeter/min som kan paketeras vid 9 lameller/balk och totalt 28 

balkar med balklängd mellan 2,8 – 6 m. 

Vid 6 m. längder i paketeringen blir takttiden 7,8 löpmeter/sek. och genererar då 469,4 

löpmeter/minut. Vid 2,8 m. längder blir takttiden 1,7 löpmeter/sek. och genererar då 103,3 

löpmeter/min. 

Paketering/inplastning 

     
        1 m³ = 317 löpmeter 6  lameller kortast uppmätt tid för inplastning är 193 sek 

  

      
  

bredd  3 cm * 6 lameller * 4 balkar  = 0,72 m.   

Höjd 5 lager * 10,5 cm = 0,52 m. 

  
  

  

      
  

  

  

löpmeter 

 

löpmeter/ min tid för    

längd/m bredd * höjd m³  per m³ löpmeter min inplastning takttid, m/sek 

2,8 (0,72 * 0,52) 1,05 317 332,3 103,3 193 1,7 

3,1 (0,72 * 0,52) 1,16 317 367,9 114,4 193 1,9 

3,4 (0,72 * 0,52) 1,27 317 403,5 125,4 193 2,1 

3,7 (0,72 * 0,52) 1,39 317 439,1 136,5 193 2,3 

4 (0,72 * 0,52) 1,50 317 474,7 147,6 193 2,5 

4,3 (0,72 * 0,52) 1,61 317 510,3 158,7 193 2,6 

4,6 (0,72 * 0,52) 1,72 317 546,0 169,7 193 2,8 

4,9 (0,72 * 0,52) 1,83 317 581,6 180,8 193 3,0 

5,2 (0,72 * 0,52) 1,95 317 617,2 191,9 193 3,2 

5,5 (0,72 * 0,52) 2,06 317 652,8 202,9 193 3,4 

5,8 (0,72 * 0,52) 2,17 317 688,4 214,0 193 3,6 

6 (0,72 * 0,52) 2,25 317 712,1 221,4 193 3,7 

Tabell 18 
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1 m³ = 317 löpmeter 9  lameller kortast uppmätt tid för inplastning är 193 sek 

  

      

  

bredd  3 cm * 9 lameller * 4 balkar = 1,08 m.   

Höjd 7 lager * 10,5 cm  = 0,735 m. 

  

  

  

      
  

  

  

löpmeter 

 

löpmeter/ min tid för    

längd/m bredd * höjd m³  per m³ löpmeter min inplastning takttid, m/sek 

2,8 (1,08 * 0,735) 2,22 317 704,6 219,0 193 3,7 

3,1 (1,08 * 0,735) 2,46 317 780,1 242,5 193 4,0 

3,4 (1,08 * 0,735) 2,70 317 855,6 266,0 193 4,4 

3,7 (1,08 * 0,735) 2,94 317 931,0 289,4 193 4,8 

4 (1,08 * 0,735) 3,18 317 1006,5 312,9 193 5,2 

4,3 (1,08 * 0,735) 3,41 317 1082,0 336,4 193 5,6 

4,6 (1,08 * 0,735) 3,65 317 1157,5 359,9 193 6,0 

4,9 (1,08 * 0,735) 3,89 317 1233,0 383,3 193 6,4 

5,2 (1,08 * 0,735) 4,13 317 1308,5 406,8 193 6,8 

5,5 (1,08 * 0,735) 4,37 317 1384,0 430,3 193 7,2 

5,8 (1,08 * 0,735) 4,60 317 1459,5 453,7 193 7,6 

6 (1,08 * 0,735) 4,76 317 1509,8 469,4 193 7,8 

Tabell 19 

De sex stora förlusterna 

 

Orsakerna nedan är förklaringen till hur vi har strukturerat upp problemen som vi funnit och 

vilken förlust det orsakar i produktionen. 

 

Orsaker 
      

        1 Haveri utrustningsfel o avbrott 

  

Driftsförlust 

2 ställ/väntan justeringar o materialbrist 

  

Driftsförlust 

3 Mikrostopp sensorer, blockering, avbrott under 5 min 

 

Hastighetsförlust 

4 

reducerad 

hastighet 

hindrar tillverkning från att nå maximal teoretisk 

hastighet Hastighetsförlust 

5 Kassation defekter 

   

Kvalitetsförlust 

6 Omarbetning reducerat utbyte och kvalitetsförluster 

  

Kvalitetsförlust 

 

Resultaten av de sex stora förlusterna redovisas under de olika stationerna och förklarar de 

vanligast förekommande problemen. Redovisningen visar antal uppkomna problem samt 

huvudorsakerna till dessa och hur stor tidsåtgång dessa tar från den totala produktionstiden. 
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Intag till fingerskarv 

 

Tabell 20 visar: 

Haverierna som uppstod var 10 st. och den totala tidsförlusten blev 345 min. De bestod av 

problem vid kapstol, problem vid brädvändaren, hydraulik problem i fingerskarv, byte av hjul 

i fingerskarv.  

Ställ/väntan som uppstod var 143 st. och den totala tidsförlusten blev 285 min. De bestod i 

huvudsak av väntan på material. Andra problem var att operatör vid kap inte hunnit med, 

orderbyte samt underhåll inplanerade i kapacitetstiden. 

Mikrostopp som uppstod var 13 st. och den totala tidsförlusten blev 14 min. De bestod 

mestadels av sensorer som krånglade.  

Reducerad hastighet som uppstod var 31  st. och den totala tidsförlusten blev 32 min. De 

bestod av att man tog en provbit på fingerskarven. 

Kassation som uppstod var 0 st. 

Omarbetning som uppstod var 1 st. och den totala tidsförlusten blev 87 min. Detta var pga. 

haveriet med fingerskarven som inte tryckte ihop skarvarna under tillräckligt högt tryck.  

          Sammanställning       

     

   

  

   Nr Antal Tid (s) Medelvärde (s) minuter 
   1 10 20698 2069 345,0  
   2 143 17081 119 284,7  
   3 13 816 62 13,6  
   4 31 1921 61 32,0  
   5 0   0 0,0  
   6 1 5220 5220 87,0  
   Tabell 20 

 

Stopptider Hyvel/limning 

 

Tabell 21 visar: 

Haverierna som uppstod var 4 st. och den totala tidsförlusten blev 5 min. De bestod av 

problem med uppläggaren. 

Ställ/väntan som uppstod var 12 st. och den totala tidsförlusten blev 9 min.  Väntan pga. HF-

pressen inte hunnit göra färdigt batchen före. 
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  Sammanställning     

  

   

minuter 

Nr antal sekunder medelvärde (s) totalt 

1 4 314 78 5,2 

2 12 576 48 9,6 

3         

4         

5         

6         

Tabell 21 

 

Stopptider HF-press 

 

Tabell 22 visar: 

Haverierna som uppstod var 32 st. och den totala tidsförlusten blev 294 min. Hälften av 

haverierna bestod av styrplåtsproblem. De andra problemen var el problem och en mindre 

brand.  

Ställ/väntan som uppstod var 90 st. och den totala tidsförlusten blev 1213 min. Huvuddelen av 

ställ/väntan berodde på att avsyning, emballering samt paketering stoppade upp processen. 

Väntan uppstod efter raster pga. hyvel/limning ej har material liggandes i buffert innan 

uppläggaren vid HF-pressen, vilket då åstadkommer en fördröjning. Begränsningen är att 

limmet härdar inom 30 min, vid raster så kan de lägga upp material vid HF-pressen utan att 

det skapar problem med härdningen. Väntan på material pga. fel frammatningshastighet från 

hyvel/limning till uppläggaren.  

Mikrostopp som uppstod var 30 st. och den totala tidsförlusten blev 18 min. De bestod 

mestadels av att aggregaten skulle värmas upp efter varje rast eller om olika höjd på batcherna 

skulle skapas.  

Kassation som uppstod var 1 st. och den totala tidsförlusten blev 0 min. De uppstod pga. 

Styrplåtsproblem (de trycker ihop batchen vid inmatningen till HF-pressen)  som innebar att 

den tryckte ihop batchen för hårt, batchen låg för länge så limmet hann härda innan felet var 

åtgärdat. 
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  Sammanställning     

  

   

minuter 

Nr antal sekunder medelvärde (s) totalt 

1 32 17 664 552 294,4 

2 90 72 810 809 1 213,5 

3 30 1 080 36 18 

4         

5 1   1   

6         

Tabell 22 

Stopptider Balkhyvel/Balkkap 

 

Tabell 23 visar: 

Ställ/väntan som uppstod var 54 st. och den totala tidsförlusten blev 360 min. Huvuddelen av 

ställ/väntan berodde på materialbrist samt på att avsyning, emballering samt paketering 

stoppade upp processen. Väntan uppstod efter raster.  

Mikrostopp som uppstod var 1 st. och den totala tidsförlusten blev 2 min. De bestod av 

provtagning av balkarna.  

  Sammanställning     

  

   

minuter 

Nr antal sekunder medelvärde (s) totalt 

1 

    2 54 21 657 401 360 

3 1 100 100   

4         

5         

6         

Tabell 23 

 

Stopptider Avsyning 

 

Tabell 24 visar: 

Haverierna som uppstod var 1 st. och den totala tidsförlusten blev 3 min. Haveriet bestod av 

att balkarna föll ner mellan transportkedjorna.  
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Ställ/väntan som uppstod var 82 st. och den totala tidsförlusten blev 296 min. Den största 

delen av väntan berodde på att buffert innan emballering var fylld. 

Mikrostopp som uppstod var 49 st. och den totala tidsförlusten blev 50 min. De bestod i 

huvudsak av att personalen ej skapade ett flöde av materialet som anlände. 

Reducerad hastighet som uppstod var 14  st. och den totala tidsförlusten blev 58 min.  

Kassation som uppstod var 27 st. och den totala tidsförlusten blev 7 min. Skadorna var så pass 

omfattande att de inte kunde levereras till emballeringen.  

Omarbetning som uppstod var 158 st. och den totala tidsförlusten blev 314 min. Detta var 

pga. man reparerade skadorna på balkarna som tidsmässigt skilde sig åt beroende på hur stor 

skadan var. De minsta skadorna tog ca 15 sek att laga till ca 2 min och 30 sek.  

 

  Sammanställning       

  

   

minuter 

Nr antal sekunder medelvärde (s) totalt 

1 1 180 180 3,0 

2 82 17 745 216 295,8 

3 49 2 991 61 49,9 

4 14 3 455 246 57,6 

5 27 421 15 7,0 

6 158 18 832 119 313,9 

Tabell 24 

 

Stopptider Emballering 

 

Tabell 25 visar: 

Ställ/väntan som uppstod var 63 st. och den totala tidsförlusten blev 67 min. De bestod av 

väntan på material från avsyningen. 

Mikrostopp som uppstod var 118 st. och den totala tidsförlusten blev 276 min. De bestod i 

huvudsak av att personalen ej skapade ett flöde av materialet som kom från avsyningen pga. 

att de var 2 som stod och paketerade och inte körde emballeringen under denna tid. 

Reducerad hastighet som uppstod var 2 st. och den totala tidsförlusten blev 4 min. Operatör 

arbetade med annat. 
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  Sammanställning     

  

   

minuter 

Nr antal sekunder medelvärde (s) totalt 

1         

2 63 4 038 64 67 

3 118 16 598 140 276 

4 2 250 125 4 

5         

6         

Tabell 25 

 

Paketering 

 

Inga stopporsaker fanns under denna station. 

 

Se bilaga Stopporsaker 
 

Analys 

Intag 

 

Kapaciteten på intaget är så stort att man inte har sett något som begränsar flödet i processen. 

Kap 

 

Taktiden på kapen anger att den inte är en flaskhals i denna produktionslinje. Begränsningen 

enligt stopptiderna har mer att göra med operatörens kapacitet för att kunna tillgodose linjen 

med lameller. Vid 3.4 m. längd så har den en taktid på 2.8 sek. per lamell.  

Sensorer som krånglar finns dock vid denna station där lamellvändaren är samt en sensor vid 

transportbandet. 

 

Uppläggare 

 

Under arbetets gång så har förutsättningarna förändrats pga. att de justerade upp uppläggaren 

för att få ett bättre flöde. Man funderade om detta gick vilket ledde till att de provade det 
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redan innan vi hade gjort färdigt vår insamling av data. Man redovisar därför data om hur det 

såg ut innan justeringen samt två olika scenarior efter justeringen. 

Före justeringen så var taktiden 3.68 sek vilket skapade problem med att få ett jämt 

materialflöde under 4.6 m. snittlängd till fingerskarven, under denna längd så blev det 

problem med flödet till lim/fräs och fingerskarv. 

Efter justering med väntan för att leverera 2 partier till lim/fräs så var takttiden 3.17 sek. Den 

kan då leverera ett jämt flöde till fingerskarven och lim/fräs vid 4 m. snittlängd utan 

förseningar. 

Efter justering och att det limmas/fräses endast ett parti så var takttiden 2.82 sek. och kan då 

leverera ett jämt flöde nästan ner till 3.4 m. snittlängd utan förseningar. 

Vid uppläggaren fanns inga speciella stopporsaker förutom väntan för att lim/fräs skulle göra 

sin operation färdig innan den kunde leverera nytt parti.  

Flödet mellan uppläggare och lim/fräs är inte synkade optimalt. 

 

Lim/fräs 

 

Under arbetets gång så har förutsättningarna förändrats pga. att de justerade upp uppläggaren 

för att få ett bättre flöde. Man funderade om detta gick vilket ledde att de provade det redan 

innan insamlingen av all data var klar. Man redovisar därför data om hur det såg ut innan 

justeringen samt två olika scenarior efter justeringen. 

Före justeringen så var taktiden 3.68 sek. vilket skapade problem med att få ett jämt 

materialflöde förrän vid 4.6 m. snittlängd i fingerskarven, under denna längd så blev det 

problem med flödet. 

Efter justering och limning/fräsning av 2 partier innan leverans till fingerskarv så blev 

takttiden 3.2 sek. vilket medför att det kan levereras ett jämt flöde till fingerskarven ner till 4 

m. snittlängd utan förseningar. 

Efter justering men att det limmas/fräses endast ett parti så blev takttiden 2.83 sek. vilket 

medför att det kan levereras ett jämt flöde nästan ner till 3.4 m. snittlängd utan förseningar. 

Vid lim/fräs så var stopporsakerna underhåll i ca 10 min. efter varje rast eller lunch samt vid 

byte av frässtål. Frässtålsbyte sker dock rätt sällan men när det görs kan det uppstå problem 

till en början med fixeringen så att det måste efterjusteras, tidsåtgång ca 10 min. Frässtålsbytet 

leder då till omarbetning av materialet. Väntan på att uppläggaren skall leverera nytt parti är 

återkommande vid fräsning av två partier i fräsen.  

Flödet mellan uppläggare och lim/fräs är inte synkade optimalt. 
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Fingerskarv 

 

Taktiden för en 3.4 m. lamell är 2.72 sek. och den längsta taktiden är vid 5.4 m. längd är 4.32 

sek. Martinsons säger att snittlängden på virkespaketen är 4.2 m vilket då motsvarar en taktid 

på 3.36 sek. takttid. Dessa data är uträknad på den maxhastighet som fingerskarven har som är 

75 löpmeter/min.  

De absolut största problemen i fingerskarven har varit all väntan på material. Den har väldigt 

många stopp pga. materialbrist vilket skapar stora förluster i både tid och produktion. Den 

hade även ett haveri pga. smuts i en hydraulikventil samt ett trasigt hjul. Detta haveri tog dock 

5 timmar att finna och åtgärda. Detta är orsaken till att punkt 1 haverier blev så omfattande i 

tid. Orderbyten skedde här och skapade stopp i produktionen, orderbyten tar ca 20 sek. 

Skarvprov tas och det är en stor variation i hur lång tid det tar att ta ut skarvprovet, 

differensen var från 20 sek till nästan 2 min om de glömt att sätta igång fingerskarven igen. 

Skarvprov tas 4 ggr per dag. 

En annan stopptids orsak som fanns var att fingerskarven fick vänta flera minuter efter 

underhåll och raster innan linjen börjat producera lameller till fingerskarven med ytterligare 

ca 3 min förutom de 10 min som underhållet tagit. Detta berodde på att de inte hade en buffert 

innan fingerskarven. 

 

Hyvel/limning 

 

Taktiden på hyveln/limning anger att den inte är en flaskhals i denna produktionslinje. 

Begränsningen enligt stopptiderna har mer att göra med operatörens kapacitet för att kunna 

tillgodose linjen med lameller. Taktiden för operationen är 1,58 löpmeter/sek. och kan då 

generera 95 löpmeter/min.  

De problem som var bestod i väntan på att HF-pressen inte hunnit göra färdigt batchen före, 

samt att lyftarmarna som har sugkoppar ibland inte kunde få tag i en skev lamell. 
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HF-pressen 

 

Denna station är den teoretiska flaskhalsen.  Den maximala taktiden vid 27 lameller är 1,35 

löpmeter/sek. vilket genererar 81 löpmeter/min. Min takttid för 21 lameller är 1,05 

löpmeter/sek vilket genererar 63 löpmeter/min. 

De största stopptidsorsakerna som skapade väntan var att HF-pressen inte kunde leverera 

material pga. att det var stopp i avsyning, emballering och paketering. Väntan fanns även när 

hyvel/limning kördes på fel hastighet vilket då skapade stopp eftersom den inte hann fylla 

uppläggaren innan HF-pressen. Väntan är dock en vanlig orsak i denna operation eftersom 

den inte är en flaskhals. 

Hälften av haverierna som uppstod var en dag när styrplåtarna havererade pga. reläproblem, 

de andra var mindre bränder. 

De mikrostopp som uppstod var att man behövde ändra presshöjden inne i HF-pressen, detta 

görs när man ändrar höjd på batcherna. 

Den kassation som uppstod var vid problem i styrplåtarna då limmet hann härda innan felet 

var åtgärdat. 

 

Balkhyvel/balkkap 

 

Takttiden på balkhyveln anger att den inte är en flaskhals i denna produktionslinje. Takttiden 

vid max kapacitet är vid 9 lamellers batch 3,45 löpmeter/sek. och genererar då 207 

löpmeter/min. Den minsta kapaciteten är vid 6 lamellers batch 2,3 löpmeter/sek. och genererar 

då 138 löpmeter/min. 

Takttiden på balkkapen anger att den inte är en flaskhals i denna produktionslinje. Takttiden 

vid max kapacitet är vid 40 lamellers batch och 6 m. längd vilket blir 4,17 löpmeter/sek och 

genererar då 250,4 löpmeter/min. Den minsta kapaciteten är vid 35 lamellers batch och 2,8 m. 

längd vilket blir 1,7 löpmeter/sek. och genererar då 102,3 löpmeter/min. 

De 2 största stopptidsorsakerna var att man väntade på material från HF samt att avsyning, 

emballering och paketering ej tagit undan material som levererats. De tog även ut provbitarna 

här men det påverkade inte flödet i linjen. Väntan är dock en vanlig orsak i denna operation 

eftersom den inte är en flaskhals. 
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Avsyning 

 

Takttiden vid avsyning anger att den inte är en flaskhals i denna produktionslinje enligt teorin, 

men kan dock vara den praktiska flaskhalsen. Takttiden vid max kapacitet är vid 24 lamellers 

batch och 6 m. längd vilket blir 5,8 löpmeter/sek. och genererar då 345,6 löpmeter/min. Den 

minsta kapaciteten är vid 18 lamellers batch och 2,8 m. längd vilket blir 2,02 löpmeter/sek. 

och genererar då 121 löpmeter/min. Takttiderna är uträknade utifrån att inga skador stoppar 

upp flödet.  

De största stopptidsorsakerna var väntan, mikrostopp, kassation och omarbetning.  

Den väntan som uppstod var när buffertbandet innan emballeringen var fullt pga. att 

emballeringen inte levererade material kontinuerligt.  

Den kassation som uppstod var när något större fel skett i balken t.ex. dålig fingerskarv eller 

någon allvarlig defekt. 

Ett av de största problemen som uppstod förutom väntan på material var omarbetning. Det 

renoverades väldigt många balkar och vissa reparationer tog 15 sek och andra upp till 2 min 

och 30 sek att åtgärda. Uppfattningen om vilka skador som skulle åtgärdas varierade kraftigt 

mellan olika operatörer.  

Det finns två avsyningsstationer som kan nyttjas. 

Emballering 

 

Takttiden vid emballering anger att den inte är en flaskhals i denna produktionslinje enligt 

teorin, men kan dock vara den praktiska flaskhalsen. Takttiden vid max kapacitet är vid 18 

lamellers batch och 6 m. längd vilket blir 3,6 löpmeter/sek. och genererar då 216 

löpmeter/min. Den minsta kapaciteten är vid 12 lamellers batch och 2,8 m. längd vilket blir 

1,1 löpmeter/sek. och genererar då 67,2  löpmeter/min. 

Vid det nya produktionssättet som innebär 18 lamellers batch och 6 m. längder blir takttiden 

med detta arbetssätt 4,9 löpmeter/sek. vilket genererar 294,5 löpmeter/min. Vid 12 lamellers 

batch och 2,8 m. längder blir takttiden 1,5 löpmeter/sek. och genererar då 91,6 löpmeter/min. 

Väntan uppstod pga. att avsyningen inte levererade material till emballeringen vilket stoppade 

upp emballeringen produktionsflöde.  

Mikrostopp som uppstod var i alla fallen beroende på att den som körde stationen gick och 

hjälpte till vid paketeringen och lät då bli att kontinuerligt mata fram material till 

paketeringen. 

Den reducerade hastigheten som uppstod var när det ej fanns personal vid stationen. 
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Paketeringen 

 

Takttiden vid paketeringen anger att den inte är en flaskhals i denna produktionslinje. Dess 

maxkapacitet är vid 6 m. längder och en takttid på 7,8 löpmeter/sek. och genererar då 469,4 

löpmeter/min. Minkapaciteten är vid 2,8 m. längder och en takttid på 1,8 löpmeter/sek. och 

genererar då 103,3 löpmeter/min. 

Man hittade inga stopptidsorsaker vid paketeringen som påverkade flödet i produktionslinjen. 

Det var istället det att det användes 2 personer för att paketera vilket ledde till att man inte 

kunde paketera hela tiden pga. materialbrist från emballeringen. 

Diskussion/Resultat 
 

Väntan är en naturlig stopporsak i en icke flaskhals, men om det blir stopp i en flaskhals så 

skapar det ytterligare väntan i övriga linjen. Därför är det viktigt att optimera flaskhalsen och 

skapa ett jämt flöde av produkter. 

Kapen har inga problem med att förse övriga linjen med material. Problemen som finns är 

sensorerna som ibland kan krångla, dessa bör ses över för att kunna komma fram till hur man 

kan eliminera problemen. Väntan som uppstod här berodde vid enstaka tillfällen på hur 

arbetsmomentet för personalen flöt på vid kapen. Dessa stopp är dock inte av sådan betydelse 

att de påverkar flaskhalsen. 

Uppläggaren hade en begränsning när vi började utredning men justerades under tiden vilket 

skapade ändrade förutsättningar och lösningar på hur flödet kan nyttjas. Vid justeringen så 

blev takttiden betydligt mycket bättre. Flödet är dock inte balanserat. Om denna operation får 

ett problem så påverkar den direkt flaskhalsen, det är därför viktigt att genomföra en 

förändring här. 

Lim/fräs justerades också under utredningens gång vilket skapade ändrade förutsättningar och 

lösningar på hur flödet kan nyttjas. Efter justeringen så blev takttiden betydligt mycket bättre. 

Flödet är dock inte balanserat. Om denna operation får ett problem så påverkar den direkt 

flaskhalsen, det är därför viktigt att genomföra en förändring här. 

Fingerskarven får aldrig stå still i väntan på materialbrist vilket sker idag. Fingerskarven skall 

alltid förses med material eftersom den minsta förseningen gör denna till en potentiell 

flaskhals. Detta kan lösas med ett bättre flöde genom linjen. Nedan redovisas ett antal punkter 

för att förbättra nyttjandet: 

 Efter underhållen så skall det finnas en buffert innan fingerskarven så att den kan 

producera på en gång och inte vänta på material. Ha en buffert innan rast/lunch. 
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 Förändra arbetsgång för hur man går till väga vid skarvprovstagning. Fingerskarven 

måste slås på direkt när provbiten tagits. 

 Balansera flödet så att ingen väntan uppstår. 

För att kunna öka anläggningskapaciteten så måste fingerskarven alltid ha material. 

Uppläggaren och lim/fräs har inte levererat material i rätt flöde, vilket skapat väntan i 

fingerskarven. Efter justeringen så blev flödet bättre men inte tillräckligt bra. Man fortsatte då 

med att limma/fräsa 2 partier vilket skapade onödig väntan både i uppläggaren och i lim/fräs 

maskinerna. Väntan kan dock minimeras via att endast limma/fräsa ett parti klart innan nästa 

parti släpps fram. 

Om man istället väljer att endast limma/fräsa ett parti åt gången så kommer aldrig väntan att 

uppstå i fingerskarven eftersom takttiderna ytterligare sänks vid denna förändring i flödet. 

Fördelen med detta är då även att man minskar produkter i arbete med ett parti vilket 

motsvarar 19 lameller färre i produktion. Därmed så skapas ett lugnare arbetstempo i kapen 

och man eliminerar stopporsakerna för väntan om en operatör inte hinner leverera enligt det 

gamla flödet. Fördelar med att fräsa ett parti åt gången är följande: 

 Kan leverera de virkespaket som har en snittlängd på 3.6 m. utan att fingerskarven får 

vänta. 

 Operatören för kapen har ibland problem med att hinna leverera rätt mängd material 

till uppläggaren. Arbetsbelastningen kan minskas genom att fräs/limstationen fräser 

båda sidorna i varje batch utan att invänta nästa batch. Detta pga. att ett parti mindre 

behöver produceras i linjen. 

 Fingerskarven kan köras på maxkapacitet vilket innebär att den nyttjas maximalt. 

 Att man balanserar flödet och inte kapaciteten. Fingerskarven begränsar kapaciteten så 

kap, uppläggare, fräs/lim behöver inte leverera fortare än att fingerskarven hela tiden 

producerar.  

 Att låta kap, uppläggare eller lim/fräs vänta kostar inget så länge fingerskarven 

producerar på max. 

Hyveln/limning har inga problem med att förse övriga linjen med material. Problemen som 

finns är att sugkopparna inte alltid får upp en lamell pga. skevhet eller lim som trängt ut ur 

fingerskarvarna och fastnat i en närliggande lamell. Dessa problem är dock väldigt sällsynta 

och är inget som har skapat problem i flödet. 

HF-pressen är den teoretiska flaskhalsen i produktionslinjen. Den får aldrig stå still i väntan 

på material vilket sker idag. Den ska alltid förses med material eftersom den minsta försening 

leder till förluster i hela produktionslinjen. I punkterna nedan ger vi förslag för att minimera 

förlusterna och hur de kan nyttja denna bättre: 



44 

 

 Höjderna på batcherna måste bättre synkroniseras pga. att annars så blir väntetiderna 

alldeles för långa. Produktionsplanera istället att köra så stora partier som möjligt med 

samma antal lameller för att minska väntan. 

 Vid luncher och raster är det viktigt att när de andra tar rast så skall ytterligare en 

batch i HF-pressen göras så att väntan på material efter rasterna minskas, detta skapar 

ett bättre flöde genom fabriken. 

 Hyvel/limning bör innan rasterna ha lagt upp lamellerna för nästa batch i HF-pressen 

vilket då tar bort väntan i produktionslinjen och skapar ett jämt flöde av material. 

Härdningstiden för limmet är 30 min. vilket gör att lamellerna kan ligga i uppläggaren 

under rasten. 

 Hyvel/limning måste hela tiden leverera rätt mängd med lameller så att inte HF-

pressen blir tvungen att stanna upp pga. materialbrist. 

 Nedläggaren efter HF-pressen bör trimmas in för snabbare avläggning av material till 

balkhyveln. 

Balkhyveln och balkkapen har inga problem med att förse övriga linjen med material. De 

problem som uppstod var väntan på material samt att de inte fick leverera balk vidare till 

avsyningen. Detta påverkar dock inte flaskhalsen. 

Avsyningen är inte den teoretiska flaskhalsen men kan vara den praktiska i de fall när det 

uppstår många omarbetningar och då speciellt vid kortare längder på balkarna. Det finns en 

arbetsstation till som kan lösa flaskhalsproblemen. 

Emballeringen är inte den teoretiska flaskhalsen men kan vara den praktiska i de fall när man 

inte släpper fram material från avsyningen. Möjligheten att öka kapacitet finns på 

emballeringen. Ändra körsätt via att leverera hela batcher till varje varv i paketet så minskar 

takttiden väsentligt. 

Paketeringen är inte den teoretiska flaskhalsen men kan vara den praktiska i de fall när 

personalen från emballeringen inte hjälper till.  

Avsyning, emballering och paketeringen bör synkroniseras via att arbetssättet som det utförs 

på idag förändras så att ett jämt flöde skapas. Om detta görs så är dessa inga flaskhalsar. 

Förslag på lösning till bättre synkronisering är: 

 Använd den andra avsyningsstationen för att fördubbla kapacitet när många 

omarbetningar måste göras samt vid korta längder på balkar. 

 Operatör vid emballeringen måste hela tiden se till att materialet löper genom 

emballeringen utan väntan. Operatören skall hjälpa till vid paketeringen bara denne ser 

till att flödet aldrig stannar upp i emballeringen. 

 Paketeringen får underordna sig emballeringen så att inte två personer endast paketerar 

och därmed lämnar emballeringen utan operatör.  
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Detta innebär att den tillgängliga produktionstiden är 485 min/dag och då är luncher och 

raster borträknade. Underhåll, orderbyten, skarvprov och förvärmning vid HF-pressen är ca 

33 min/dag. Då är tillgänglig produktionstid 452 min/dag. Om man sedan räknar med en 

variation på 20 % av 452 min/dag så blir det 90 m. avdrag för oförutsedda händelser. Då blir 

absolut produktionstid 362 min/dag. Detta innebär en producerad mängd på medelvärdet för 

de olika lamellängderna på 26 062 löpmeter färdigt i HF-pressen vid 22 m. längd och 24 

lamellers satser. Idag vid 40 % anläggningsutnyttjande blir det 224 min. per dag vilket 

motsvarar 16 128 löpmeter färdig produkt i HF-pressen. 

26 062/16 128 är en ökning med 61,6 % färdig vara vid HF-pressen, vilket motsvarar 82,2 m³ 

japanbalk för utleverans efter paketeringen. Anläggningsutnyttjandet blir då 362/560 = 64,6 

% och är då en ökning med 24,6 % endast genom att balansera flödet och leverera material i 

tid till fingerskarven samt göra de förändringar som vi föreslår. 

 

Se bilaga anläggningsytnyttjande 

Dessa siffror kan ytterligare justeras om man låter bli att göra allt underhåll på produktionstid 

samt har en ständig buffert vid HF-pressen både före och efter raster. 

Anläggningsutnyttjande innan föreslagna åtgärder: Ca 40 % anläggningsutnyttjande som 

motsvarar ca 16 128 löpmeter färdig produkt. 

Anläggningsutnyttjande efter föreslagna åtgärder: Ca 64,6 % anläggningsutnyttjande som 

motsvarar ca 26 062 löpmeter färdig produkt. 

Resultatet blir då att man ökar anläggningsutnyttjandet med 24,6 % och producerar ytterligare 

9 934 löpmeter färdig produkt vilket är lika med 82,2 m³. 

Rekommendationer för fortsatt arbete 

 

Det görs fler produkter i fabriken och dessa har vi inte tagit hänsyn till pga. de avgränsningar 

som vi i samförstånd med Martinsons kommit överens om. Flaskhalsar kan därmed uppstå på 

andra ställen. 

Limmet som japanbalken kräver bör ses över eftersom det finns andra typer av limmer som är 

bättre och billigare. 

Undersöka varför lamellerna har så många skador och måste lagas i produktionslinjen. 
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