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Förord 

Under mitt tredje år på civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet 

genomförde jag en högskolepraktik på Jämtkraft AB i Östersund. Förutom att ta mig an de vardagliga 

rutinerna, så studerade jag produktionen vid Jämtkrafts kraftvärmeverk. Studien resulterade i denna 

uppsats som är skriven inom inriktningen industriell logistik.  

Det har varit en mycket givande, men svår utmaning att applicera teoretisk kunskap till en verklig 

miljö. Jag har fått mycket god hjälp från involverade personer på Jämtkraft och skulle därför vilja rikta 

ett stort tack till samtliga som försett mig med viktig kunskap och information. Ett särskilt tack vill jag 

ge till min handledare på Jämtkraft, Daniel Ivarsson samt arbetskollega Rolf Nilsson, som tagit sig tid 

med mig och bidragit till att arbetet kunde genomföras.  

Jag vill även tacka min handledare vid Luleå tekniska universitet, Anders Segerstedt som handlett mig 

under studiens gång samt öppnat upp möjligheten att skriva denna uppsats.   

Av sekretesskäl har känsliga uppgifter utelämnats i denna utgåva av rapporten.   

 

Malin Nilsson, Luleå januari 2010 



 
              
 
 
 
 

Sammanfattning 
Jämtkrafts kraftvärmeverk producerar fjärrvärme och el till kunder runt om i Sverige. Råmaterialet för 

produktionen utgörs övervägande av olika typer av biobränsle med ursprung från skog och myrmark. 

Produktionsvolymen bestäms av kundernas efterfrågan vilken varierar beroende på säsong och 

rådande temperatur. Vidare bestäms tillgången på biobränsle av konkurrensen på 

skogsbränslemarknaden som levererar trädprodukter till flera olika branscher utöver kraftvärmeverk. 

För att säkra produktionen och tillgodose kundernas behov måste Jämtkraft hålla en viss mängd 

bränsle i lager och produktionsflödet måste vara flexibelt för att kunna svara snabbt vid hastiga 

temperaturförändringar.  

Biobränsle inkommer till anläggningen med lastbilar och lagerhålls sedan på området i olika 

bränslestackar. All intern bränsletransport och all materialbearbetning utförs sedan av traktorförare på 

anläggningen, där vissa typer av biobränsle behöver bearbetas innan förbränning kan ske, medan andra 

kan användas i dess befintliga tillstånd. För att upprätthålla en effektiv och lönsam produktion, måste 

avvägningar göras för vilka bränslen som ska eldas, i vilken volym samt när det ska ske. Detta måste 

sättas i relation till vilket behov som finns just för tillfället eftersom att energi inte kan lagras.    

Syftet med uppsatsen är att studera materialflödet och ingående aktiviteter på Jämtkrafts 

kraftvärmeverksanläggning. I studien har aktiviteterna granskats i syfte att undersöka var 

förbättringspotential finns. Produktionen präglas inte av någon fastslagen produktionsstrategi och 

flödet har därför analyserats med hjälp av olika logistiska verktyg hämtade från bland annat Lean 

produktion.  

Analysen har resulterat i ett par påträffade aktiviteter som kan förbättras för ökad effektivisering och 

för kostnadsreducering: 

- Datasystemet Winbridge bör uppgraderas till ett system som bättre klarar de praktiska och 

tekniska funktioner som krävs i det dagliga arbetet.  

- Traktorernas arbete bör följas upp bättre genom ökad kontroll och styrning eftersom de står 

för den största delen av flödets aktiviteter. Traktorpersonal bör löpande utbildas för hur 

hantering och lagring optimalt ska ske så att utbredningen av energi- och substansförluster kan 

minimeras då det är dem som skapar förutsättningarna för god bränslekvalitet.   

- Lagret av biobränsle bör styras enligt en lagerstyrningsmodell som minimerar kostnaderna 

genom att ta hänsyn till bränslets användningsfrekvens, volym och tidsåtgången för att 

transportera och bearbeta bränslet.  

- Den fasta krossen innebär stora slöserier och behöver därför en vidare utredning för att finna 

en förbättringsplan som kan reducera eller i bästa fall eliminerar slöseriet.  

- För chaufförernas felaktiga provtagningsrutiner bör ett åtgärdsprogram arbetas fram för att 

eliminera de problem som råder.   

För varje aktivitet finns rekommendationer givna, dock krävs en vidare utredning för att utvärdera 

vilken åtgärd som är mest effektiv att sätta in för de identifierade aktiviteterna. 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel ges en övergripande presentation av studerat företag samt en introduktion till 

hur ett kraftvärmeverk fungerar. För att läsaren ska kunna följa de resonemang som förs i ett senare 

skede av rapporten presenteras även den problematik som råder inom biobränslemarknaden. Kapitlet 

mynnar sedan ut i syfte och bestämda avgränsningar för studien.  

1.1 Företagsbeskrivning 
Jämtkraft verkar under fyra affärsområden; elkraft, elnät, fjärrvärme och bredband. Det största 

området är el, som levereras till ungefär 80 000 kunder, där 65 000 kunder finns inom Östersund, 

Krokom och Åre kommun och resterande andel abonneras av kunder i övriga Sverige. Fjärrvärme 

levereras till ca 24 000 hushåll och ungefär 6 000 kunder har bredbandsanslutning via Jämtkraft. 

Produktionen sker övervägande av förnyelsebara källor, så som vatten, vind och biobränsle. Jämtkraft 

äger idag 17 vattenkraftverk, ett kraftvärmeverk och sex stycken vindkraftverk. Utöver detta har 

Jämtkraft även flera mindre panncentraler och en biogasmotor. Den totala produktionen uppgår till ca 

1 130 GWh per år och antalet medarbetare är ca 280 tillsvidareanställda, där 230 stycken är män och 

50 stycken är kvinnor. Utöver detta finns ca 500 beredskapsanställda i olika områden som ska rycka ut 

vid eventuella störningar på elnätet.  

Jämtkraft AB ägs av Östersund, Åre och Krokom kommun samt av vattenfall. Ägarförhållandena 

synliggörs i figur 1 (Jämtkraft AB, 2009).  

 

”Vår vision är att vara en 
drivkraft för regionens 

utveckling och framgång. 
Uppdraget från våra ägare är 

att leverera energi med hög 
kvalitet och god service till 

långsiktigt låga priser”  

Figur 1. Ägarförhållanden (Jämtkraft AB, 2009). 

Jämtkraft handlar utifrån vad som anses för regionen vara det bästa, något som återges Jämtkrafts 

vision, se till höger ovan. Ägarna tar endast ut 7% vinst resterande återkommer till kunderna i länet i 

from av låga priser och sponsringsprojekt (Jämtkraft AB, 2009). 

1.2. Jämtkrafts kraftvärmeverk 
Jämtkrafts kraftvärmeverk har varit i drift sedan år 2002 och är placerad i ett industriområde i 

Lugnvik, beläget ett par kilometer väster om Östersund. Ett normalår produceras ca 200 GWh el och 

590 GWh fjärrvärme. I produktionen förbränns biobränsle i en ångpanna, där vatten hettas upp tills det 

kokar till ånga. Ångan leds in i en turbin och när den expanderar får den turbinen att rotera. Turbinen 

driver i sin tur en generator som producerar el, där en transformator omvandlar elen till högspänning.  

Via högspänningsledningar skickas sedan elen ut på elnäten och når slutligen kunderna. När ångan 

passerat turbinen har den lägre tryck och temperatur och leds då in i en kondensor som kyler ned 

ångan till vattenfas. Det varma vattnet transporteras vidare ut i ett fjärrvärmenät och värmer upp 
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bostäder och industrier. Vattnet pumpas sedan tillbaka till ångpannan för att hettas upp och bli ånga, 

värme och el på nytt. I processen nyttjas även rökgaserna från förbränningen. Rökgaserna kyls av 

fjärrvärmevatten i en rökgaskondensor och värmen utvinns då vattenångan i röken kondenseras. På så 

sätt tillvaratas energiinnehållet i biobränslena effektivt vid förbränning och restprodukterna från 

processen består endast av vattenånga och aska (Jämtkraft AB, 2009). 

1.3 Biobränsle 
Definitionen av biobränsle är bränsle av biologiskt material. Det är således ett brett begrepp och 

brukar därför indelas i olika grupper beroende på ursprung (Dyrke et al, 1999). Detta illustreras i 

nedanstående figur 2. Vid Jämtkraft eldas olika typer av trädbränslen och torv, varför de finns 

grönmarkerade i figuren.  

 

Figur 2. Biobränslen och dess indelade grupper (Lehtikangas, 1999).  

1.4 Biobränslemarknaden 
Biobränslemarknaden har under de senaste åren vuxit till följd av ökade internationella krav på 

minskning av klimatpåverkande utsläpp. Sveriges har dessutom höga energi- och koldioxidskatter på 

fossila bränslen, vilket ökat intresset för biobränsleanvändning och lockat in många aktörer i 

branschen (Profu, 2009). Den ökade efterfrågan på biobränsle betyder en ökad konkurrens om 

skogsråvaror.  

De skogsråvaror som levereras av skogsbruket som skall täcka tre olika industriers behov; 

sågverksindustrin, mass- och pappersindustrin samt energisektorn. Tillgången på biobränslen beror 

således på flera olika verksamhetsområden. Biobränsleeldade kraftvärmeverk använder sig av 

avverkningsrester direkt från skogen, sågverksrester från exempelvis spånskiveindustrin samt 

återvunnet bränsle som tidigare haft annan användning. Det innebär att skogsmarknaden styr 

tillgången på biobränsle och är beroende av dess konjunktur. 
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Dilemmat för Jämtkrafts kraftvärmeverk är att skogssektorn producerar skogsråvaruprodukter i en 

jämn takt under hela året, medan Jämtkrafts behov av biobränsle är som störst under vinterhalvåret. 

Obalansen, de snabba efterfrågevariationerna och konkurrensen om biobränsle innebär att Jämtkraft 

måste hålla ett visst bränslelager för att kunna tillgodose kundernas behov. Att lagerhålla och hantera 

biobränsle kan dock innebära en del problem.  

1.5 Lagring, hantering och kvalitet 
Hantering och lagring av råmaterial med biologiskt ursprung skiljer sig från tillverkningsindustrier 

som lagerhåller och använder råmaterial av exempelvis metall. Metall bibehåller generellt kvalitet och 

form under lagerperioden utan att metallen förlorar värde (såtillvida lagerhållen kvantitet inte är för 

stort i förhållande till efterfrågan då produkter riskerar att gå ur tiden). Biologiskt material är levande 

och när avverkning av skogen sker påbörjas processer av biologisk, kemisk och fysiologisk karaktär 

som bryter ner materialet, vilket medför substansförluster och förlorat energiinnehåll vid lagring. Detta 

sker till följd av att trädets kontinuerliga vatten- och näringsämnestransport mellan rötter och 

barren/löven bryts. Trädmaterial eftersträvar nämligen naturligt att nå jämvikt med den omgivande 

luftens fuktighet, det vill säga torka till samma fukthalt (Lehtikangas, 1999). Hur snabbt 

torkningsprocessen sker beror på påverkan från omgivningen och vilka materialegenskaper trädets 

olika delar har. Omgivningen skapar förutsättningar för processerna genom väderförhållanden som 

vind, temperatur och nederbörd. De materialegenskaper som styr processernas hastighet är materialets 

sönderdelningsgrad, trädslag och materialsammansättning. Där fukthalt, fraktionsfördelning och 

innehåll av mikroorganismer ger variation i de olika bränslesorternas kvalitetsegenskaper 

(Lehtikangas, 1999).  

Jämtkraft drabbas, liksom andra anläggningar som förbrukar biobränsle, av substansförluster i 

lagerhållen kvantitet. Detta innebär att den inkomna volymen förlorar energiinnehåll under tiden 

bränslet lagrats (Lehtikangas, 1999). När Jämtkraft köper biobränsle är det materialets energivärde 

som avgör dess pris. Priset baseras på vilket trädslag/träddel det rör sig om samt vilken fukthalt 

bränslet uppvisar vid leverans. Detta omvandlas sedan till ett energivärde som anses kunna utvinnas 

från bränslet. Eftersom processerna ständigt fortskrider i materialet innehåller bränslet efter att det 

lagrats en tid inte samma energivärde som vid leveransen. Förutom att detta påverkar 

förbränningsprocessen samt ekonomiska aspekter kan det även ge en felaktig bild av vilket 

energiinnehåll som finns i lager (Jämtkraft AB, 2009). 

1.6 Problembakgrund 
Då efterfrågan på fjärrvärme och el varierar under året och då tillgången påverkas av konkurrensen på 

skogsbränslemarknaden växlar produktionsvolymen under året. Under kalla månader kan stora 

volymer biobränsle åtgå till produktionen och under varmare månader blir volymen påtagligt mindre. 

Detta påverkas också av bränslets kvalitet som vid leverans kan fastställas, men är desto svårare att 

bestämma efter en tids lagring. Osäkerheten resulterar i att stora lager biobränsle måste hållas för att 

säkerhetsställa produktionen. Denna osäkerhet ställer därmed krav på att anläggningens layout och 

materialflöde måste fungera effektivt för att kunna svara snabbt vid förändringar. Vidare måste 

beslutet om vilka typer av material och i vilken volym som ska eldas av dessa material baseras utifrån 

det innehavande sortimentet, vilka inleveranser som förväntas under kommande veckor samt vilket 

energiinnehåll som kan tänkas gå utvinna ur lagerhållen volym, för att kunna möta aktuell och 
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kommande efterfrågan. För att säkerhetsställa produktionen måste materialhanteringen ske på ett så 

fördelaktigt tillvägagångssätt som möjligt, vilket är enklare i teorin än i praktiken. 

1.7 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att granska materialflödet och ingående aktiviteter vid Jämtkrafts 

kraftvärmeverksanläggning. I studien kommer aktiviteterna att granskas med hjälp av logistiska 

verktyg i syfte att undersöka var förbättringspotential finns. 

1.8 Avgränsningar 
Analysen omfattar endast flödet inom Jämtkrafts kraftvärmeverksanläggning, från att bränslet 

inkommer till kraftvärmeverket och lagras och bearbetas på anläggningen till att det transporteras till 

tippfickan innan förbränningen sker. Hantering och uttag i skog och myrmark, extern transportlogistik, 

förbränningsprocessen och överföring av el och fjärrvärme till kunden kommer att uteslutas i analysen. 

Vidare kommer studien endast undersöka det aktuella flödet och en framtida lösning har därför 

uteslutits i rapporten.   
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2 Metod och bakomliggande teori 
Kapitlets syfte är att beskriva metod och bakomliggande teori för studien. Valda metoder har 

modifierats för att kunna tillämpas för flödet, anpassningarna beskrivs mer precist under en senare 

del av rapporten. Kapitlet avslutas med en beskrivning av valt tillvägagångssätt vid genomförd analys. 

2.1 Metod 
Produktionen för kraftvärmeverket sker inte efter någon fastställd produktionsstrategi, därför har en 

tillfullo optimal teoretisk modell varit svår att finna. Då syftet med studien är att granska 

materialflödet med målet att utreda var effektivisering kan ske, har verktyg hämtats från Lean 

production. Detta med anledning av att en av grundprinciperna inom Lean är att eliminera slöseri i 

produktionen (Segerstedt, 2008). Eftersom anläggningen inte arbetar enligt principer inom Lean, har 

en anpassning av verktygen varit nödvändig för att kunna användas för granskade aktiviteter. 

Analysen utgår från teorin för värdeflödeskartläggning, där två flödeskartor tagits fram för 

produktionsflödet. Tillvägagångssättet är hämtat från litteraturen Lean – Gör avvikelser till framgång! 

(Petersson et al, 2008). Kartornas främsta funktion i studien är att verka som en visuell bild över 

materialflödet. Ingående aktiviteter har granskats enligt en rationaliseringsteori som beskrivs i 

litteraturen Logistik i försörjningskedjor (Mattsson, 2002).  

Varför metoden utgår från teorin om värdeflödeskartläggning, trots att en anpassning varit nödvändig 

beror på att en värdeflödesanalys innefattar alla processer i ett flöde, värdeskapande samt de icke 

värdeskapande aktiviteterna. De synliggjorda aktiviteterna i kartan kan sedan utredas med hjälp av 

andra användbara logistiska verktyg (Petersson et al, 2008).  

2.2 Syfte med att kartlägga processer 
Företag och verksamheter genomför olika typer av processer i syfte att tillfredställa kundernas behov. 

För att åstadkomma detta genomförs ett antal olika aktiviteter för att skapa värde för kunden. Detta ska 

helst ske på ett så effektivt sätt som möjligt för både kunder och företaget. De flesta genomförda 

aktiviteter är i regel nödvändiga för processernas utföranden men det förekommer även att aktiviteter 

som utförs endast skapar ett begränsat eller inget värde för processen. Dessa så kallade icke 

värdeskapande aktiviteter, kan till exempel ha tillsatts vid en tidpunkt när de varit nödvändiga för 

processen och sedan legat kvar av slentrianmässiga skäl trots att övriga aktiviteter i processen 

förändrats. Vid effektivisering är det därför av stor vikt att rationalisera processerna genom att 

eliminera de icke värdeskapande aktiviteterna och fokusera på de delar som skapar värde. Genom att 

kartlägga existerande processer kan de olika formerna av slöseri elimineras, det vill säga de icke 

värdeskapande aktiviteterna (Mattsson, 2002).  

2.3 Värdeflödesanalys 
I en värdeflödesanalys undersöks hela flödet från råmaterial till dess att produkten når kunden. 

Värdeflödet innefattar som tidigare nämnts alla steg i processen, både de värdeskapande aktiviteterna 

och de icke värdeskapande aktiviteterna. Syftet med metoden är att vidga helhetssynen för 

produktionssystemet snarare än att fokusera på verkningsgraden i enskilda processer och enheter. 

Fokus ligger således på flödets effektivitet och metoden antar två huvudsteg. Först konstrueras en 
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karta över det befintliga tillståndet och i det andra steget analyseras kartan och omkonstrueras till ett 

önskvärt tillstånd (Petersson et al, 2008). 

2.3.1 Kartläggning av nuläget 

Innan kartläggningen för nuläget påbörjas undersöks verksamheten i detalj för hur den fungerar i idag. 

I en tillverkningsindustri finns ofta flera olika värdeflöden och för att kunna genomföra kartläggningen 

väljs oftast ett specifikt flöde, det vill säga analysen koncentreras till exempel på en viss produktfamilj 

(Petersson et al, 2008). Analysen kan begränsas ytterligare genom att enbart studera en viss produkt i 

denna produktfamilj. Produktfamiljer bestäms genom en produktfamiljsanalys som grupperar 

produkter som genomgår samma processer, bearbetningsoperationer och i vissa fall även i samma 

frekvens. Vid indelningen analyseras produkternas flödesvägar genom tillverkningen. Genom 

grupperingen behöver endast produktfamiljens flödesväg analyseras och flödesvägen för var och en av 

produkterna kan därmed undvikas (Bicheno, 2007).  

Kartläggningen sker uppströms i flödet, det vill säga de processer som studeras startar vid 

kundbehovet och vandrar uppströms mot inkommande råmaterial. Information och relevanta 

egenskaper insamlas för var och en av de identifierade processerna och anges i en processruta till var 

och en av dem i kartan. Detta är information gällande till exempel processernas cykeltid, 

partistorlekar, tillgänglighet, antal operatörer eller styrning och beordring. Kartan synliggör hur 

råmaterialet transporteras till anläggningen, i vilken volym och frekvens råmaterialet inkommer, 

vilken lagerhållen kvantitet som finns samt kundbehovet på slutprodukten. Kartan visar även hur 

informationsutbytet sker i flödet (Petersson et al, 2008).  

2.3.2 Det framtida tillståndet 

När nuläget kartlagts skall det analyseras och omkonstrueras. Det framtida tillståndet ska ge en 

beskrivning över vad ett förändringsarbete ska leda till och utgör grunden för framtagandet av en 

handlingsplan. Målet är att bli bättre på de aktiviteter som genomförs för att effektivisera flödet 

(Petersson et al, 2008).  I rapporten har detta steg uteslutits (se avsnitt 1.8 Avgränsningar).  

2.4 Rationalisera processer 
Vid rationalisering undersöks sådant som har störst betydelse för verksamheten och sådant som har 

störst effektiviseringspotential i förhållande till de resursinsatser som krävs för att genomföra 

effektiviseringen. Rationaliseringen kan utgå från till exempel kundtillfredsställelse, 

resultatförbättringspotential eller resursåtgång. För processen som valts anges var den börjar och var 

den slutar och vem eller vilka som är processens kunder. Processens omfattning fastställs genom att 

precisera gränserna för kartläggnings-, analys och redesignarbetet.  

Rationaliseringsarbetet utgår sedan från flödeskartan då samtliga ingående processer i flödet finns 

identifierade i kartan. Aktiviteterna ska granskas kritiskt och för detta ändamål finns olika typer av 

hjälpmedel. Det verktyg som valts är att för varje aktivitet systematiskt ställa frågan vad, var, när, vem 

och hur. För var och en av dem ställs sedan frågan varför den utförs (se tabell 1).  Om svaren på 

frågorna saknar ett förnuftigt svar, kan aktiviteten vara av icke värdeskapande karaktär. Syftet är att 

försöka eliminera, kombinera, ändra eller förenkla de olika aktiviteterna i den process som skall 

rationaliseras (Mattsson, 2002).   
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Vad? Ändamålet med aktiviteten Varför måste den utföras? 
Var? Platsen där aktiviteten utförs Varför måste den utföras där? 
När? Sekvensen i vilken aktiviteten utförs Varför måste den utföras då? 
Vem? Personen som utför aktiviteten Varför måste han utföra den? 
Hur? Sättet att utföra aktiviteten Varför måste den utföras så? 

Tabell 1. Frågor som används vid analys av aktiviteter (Mattsson, 2002). 
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3 Nulägesbeskrivning 
Kapitlets syfte är att beskriva nuläget för hur anläggningen bedrivs och fungerar. Materialflödet med 

ingående processer och aktiviteter beskrivs utifrån teorin om värdeflödeskartläggningar. Här beskrivs 

även de anpassningar som gjorts för teorin för att ta fram två flödeskartor.  

3.1 Flödesanalys 
Vid en värdeflödesanalys är det första steget som genomförs att fastställa kartläggningens 

utgångspunkt, omfattning, kunder och kundvärde. För framtagna flödeskartor över Jämtkrafts 

kraftvärmeverk har detta definierats som följande;  

Utgångspunkt: Kartläggningen utgår från resursåtgången på anläggningen.  

Omfattning: Kartläggningen omfattar flödet från att transporter med bränsle inkommer till 

anläggningen för att bearbetas och lagerhållas, till dess att bränslet transporteras till tippfickan.  

Processens kunder: Privat personer och företag som abonnerar på fjärrvärme och el.  

Kundvärde: Det primära värdet för kunden är felfri leverans av el och fjärrvärme vid behov. För att 

bryta ner detta till en lämplig nivå vid kartläggningen innebär kundvärdet att bränslet bör vara av 

tillräckligt god kvalitet för att kundens efterfrågan ska tillgodoses.  

3.1.1 Anpassning av teorin 

Vid skapandet av värdeflödeskartor brukar konstruktionen ofta ske uppströms med början vid sista 

steget i flödet. I detta fall kommer dock flödet beskrivas tvärtom, det vill säga med början vid 

inkommande råmaterial.  

I värdeflödeskartor används processrutor för att beskriva resursåtgången för flödets aktiviteter. I 

processrutorna brukar till exempel aktiviteternas cykeltid, tillgänglighet, lagernivåer och antal 

operatörer anges. Processrutorna skall sedan användas vid utredningen. I denna studie fyller 

processrutorna dock inte sitt ämnade ändamål tillfullo, utan finns enbart angivna för att ge en bild över 

hur stora tidsintervallerna är mellan aktiviteterna. Vidare förespråkar teorin att tidsangivelsen skall 

vara i enheten sekunder, men då produktionen präglas av stora variationer och innehåller aktiviteter 

med brett tidsintervall har tiden angivets i bäst lämpade format.  

Flödeskartorna innehåller ytterligare en anpassning vad gäller kartornas tidsintervall. Vanligtvis skall 

kartan visualisera en dags eller veckas produktion. För studien har en sådan flödeskarta inte varit 

möjlig att genomföra. Kartorna anger istället aktiviteternas tidsåtgång i bäst begripbara enhet för att 

öka förståelsen. Till exempel anges inkommande leveranser på dagsnivå, aktiviteter i enheten minuter 

och lagerhållen volym på månads och årsbasis. Detta anses vara det rimligaste tillvägagångssätt för att 

kunna konstruera en flödeskarta som en variant utifrån teorin om värdeflödeskartläggning. 
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3.2 Produktfamiljsanalys 
Situationen för Jämtkrafts kraftvärmeverks anläggning skiljer sig åt från en tillverkningsindustri som 

tillverkar flera olika produkter. Kraftvärmeverket producerar enbart el och fjärrvärme i en och samma 

process, skillnaden är istället att råmaterialet för produktionen finns av olika sortiment. Råmaterialet 

kan därmed indelas i olika produktfamiljer. Namnet ”produktfamiljer” bli vilseledande i detta fall 

eftersom det i själva verket är material som grupperas istället för produkter, men principen är den 

samma. Ett valt namn blir istället bränslegrupper i denna rapport.  

Vid identifieringen av bränslegrupper finns en väsentlig skillnad. Antingen är råmaterialet 

osönderdelat när det inkommer till anläggningen och behöver bearbetas, det vill säga sönderdelas i en 

kross innan bränslet kan gå till förbränning. Om råmaterialet däremot redan är krossat vid 

inkommande leverans, behöver ingen bearbetning ske innan förbränning. Grupperingen utgörs därför 

från den form bränslet antar vid leverans, vilket ger två urskiljbara grupper som i denna rapport har 

valts att kallas för osönderdelat och sönderdelat bränsle. Till osönderdelat bränsle hör GROT, 

städbark, returträ och rundträ. Till sönderdelat bränsle hör bark, flis, spån och torv. Då dessa två 

bränslegrupper genomgår två olika flöden kommer två olika värdeflödeskartor att illustreras och 

analyseras.  

3.2.1 Osönderdelat bränsle 

GROT består av grenar och toppar och är en restprodukt från skogen då avverkning skett. GROT skall 

helst torka innan sönderdelning sker, då det ger högre energiinnehåll vid förbränning och mindre 

substansförluster vid lagring då bränslet är sönderdelat. Returträ är ett samlingsnamn för träbränsle 

som tidigare haft annan användning i exempelvis byggsektorn. Då returträ innan dess tidigare 

användning redan genomgått torkningsprocessen har materialet i regel en låg fukthalt och liten, om 

inga substansförluster. Bränslet kan dock innehålla höga halter av tungmetaller då materialet kan bestå 

av målade plank och bräder med inslag av metall. Detta kan medföra problem vid 

förbränningsprocessen, som korrosion i pannan. Returträ bör därav eldas i mindre utsträckning och 

endast som ett komplement till bränsle av bättre kvalitet. Städbark består av långa barkremsor som 

blivit till då barkning skett av maskiner. Städbark tar lätt åt sig fukt och föroreningar från omgivningen 

och är därmed känslig för yttre påverkan. Materialet uppvisar vanligtvis en hög fukthalt och krossas 

med fördel tillsammans med returträ för att nå en mer eftersträvansvärd fukthalt. Rundträ är hela 

stammar som kan uppvisa kvalitetsbrister som till exempel rötskada och virket lämpar sig därför inte 

för att användas inom annan industri. Rundträ har en låg fukthalt och kan med fördel användas som ett 

säkerhetslager då materialet uppvisar liten benägenhet för substansförluster och förlorat energiinnehåll 

(Lehtikangas, 1999).  

3.2.2 Sönderdelat bränsle 

Bark utgör en stor andel av den totala mängden sönderdelat bränsle som eldas vid Jämtkraft och bark 

har i regel en fukthalt kring 50%. Vid förbränning ger därför bark en bra rökgas men fukthalten kan 

ställa till problem vid lagring då nedbrytningshastigheten och medföljande substansförluster kan blir 

stora. Flis är ett samlingsnamn för material som är hugget i 2-3 cm stora bitar av varierat trädslag. Den 

homogena partikelstorleken ger en jämn förbränning i pannan men de små bitar ger en stor exponerad 

yta vid stackning, vilket är en nackdel vad gäller substansförluster och storleksordningen på minskat 

energiinnehåll. Ju större exponerad yta, desto känsligare blir materialet för omgivningen. Torv utgörs 

av förmultnade växdelar som skapats under extremt syrefattiga förhållanden. Torvproduktionen kan 
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endast ske under sommaren och därför måste materialet långtidslagras för att räcka hela året. 

Nedbrytningshastigheten för torv är relativt långsam och energiinnehållet förändras förhållandevis lite 

med tiden. Torv utgör endast en mindre andel av den totala bränslemängden som eldas. Spån är en 

restprodukt och kommer bland annat från olika sågverksindustrier. Spån uppvisar en jämn 

partikelstorlek och har en relativt låg fukthalt, vilket gör spån till ett bra komplement till fuktigare 

bränslen (Lehtikangas, 1999). 

3.3 Framtagna flödeskartor 
De två flödena är likartade men har som tidigare nämnts en väsentlig skillnad, antingen är bränslet 

sönderdelat när det inkommer till anläggningen eller så är det inte sönderdelat. Detta innebär att 

kartornas utformning har ett likartat utseende och vissa aktiviteter i flödet är gemensamt för båda 

bränslegrupperna. Flödeskartorna synliggörs i nästföljande avsnitt och dess ingående aktiviteterna 

beskrivs närmare efter att de uppvisats. Följande aktiviteter i flödet har bedömts som intressanta att 

granska; 

  Osönderdelat bränsle: 

- Vågstation 

- Traktorlogistik 

- Den fasta krossen 

Sönderdelat bränsle: 

- Vågstation 

- Provtagningsrutiner 

- Traktorlogistik 

Då vågstation och traktorlogistik är aktiviteter som är gemensamt för båda flödena behandlas dessa 

tillsammans i analysarbetet oavsett bränslegrupp. Den fasta krossen och chaufförernas 

provtagningsrutiner beskrivs i enskilda rubriker då de ingår i varsitt flöde. Vidare har en underkategori 

valts att läggas till traktorlogistik. Detta gäller hur stackarna skall placeras på anläggningen. Detta 

kommer att behandlas separat i samband med avsnittet för traktorlogistik.  

I flödeskartorna finns processrutor till de identifierade aktiviteterna i flödet. Dessa innehåller 

information om aktivitetens frekvens, cykeltid (C/T), antal operatörer samt antal maskiner som 

används. Med frekvens menas hur ofta händelsen sker och cykeltid är den tid som fortlöper för att 

genomföra en viss aktivitet innan nästa påbörjas i en och samma process. (Petersson et al, 2008) 
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Flödeskarta för osönderdelat bränsle 

 

 
Kund 

L 
Lager 

Lagertid varierar 

beroende på säsong 

och tillgång.  

GROT: 3-10 mån 

Städbark: 0,5-3 mån 

Returträ: 0,5-3 mån 

Rundträ: <1 år 

Planering 
Inköp baseras delvis på prognoser, 

men beror även på tillgången 

biobränsle.  
 

Leverantör 

 

Traktorer hanterar och 

förflyttar bränsle.  

Operatörer: 3 st/skift 

Maskiner: 3 st 

Frekvens: 30 st/dag 

Frekvens: 30 ggr/dag 

C/T: ca 2 min 

Operatörer: 0 st 

 

Kross 

Frekvens: 80 h/v 

C/T: ca 2 min/skopa 

Operatörer: 2 st 

Lager 

0-3 mån 

C/T: ca 10 h 

Operatörer: 0 st 

Vågstation 

   

 

 
Tippficka 

   

L 
Traktor 

Frekvens: 18 h/dygn 

Operatörer: 3 st/skift 

Maskiner: 3 st 
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Flödeskarta för sönderdelat bränsle 

 
 

 

 

 

Frekvens: 40 ggr/dag 

C/T: ca 2 min 

Operatörer: 0 st 

 

Lager 

Lagertid varierar 

beroende på säsong 

och tillgång.  

Bark: 0-3 mån 

Flis: 0-3 mån 

Spån: 0-3 mån 

Torv: <1 år 

C/T: ca 10 h 

Operatörer: 0 st 

Vågstation 

   

L 

Planering 
Inköp baseras delvis på prognoser, 

men beror även på tillgången 

biobränsle.  
 

Leverantör 

 

Frekvens: 40 st/dag 

Kund 

Traktor 

Frekvens: 18 h/dygn 

Operatörer: 3 st/skift 

Maskiner: 3 st 

Tippficka 
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3.3.1 Vågstationen 

När en lastbil anländer till anläggningen passerar den en vågstation, där transporten med full last vägs 

in. Chauffören lämnar information gällande transporten och det bränslematerial som inkommer i 

dataprogrammet Winbridge, som finns i det så kallade våghuset. Förutom att lastens ursprung, innehåll 

och volym ska redovisas, ska även åkeriföretag, aktuell lastbil samt chaufför som genomfört 

transporten anges. Uppgifterna används sedan vid bland annat fakturering, tulldeklaration samt för 

statistisk lagring (Jämtkraft AB, 2009).   

På anläggningen finns endast en vågstation som närmare hundra lastbilar per dag måste passera. 

Utöver de lastbilar som levererar bränsle till anläggningen hyrs denna station av ett antal 

virkestransportbolag som endast nyttjar vågfunktionen. Infart och utfart sker genom samma grindar 

och generellt gäller en oskriven regel om att lastbilar innanför grindarna har företräde framför 

lastbilarna utanför grindarna. Under vissa tider på dygnet är belastningen hög och kan leda till långa 

väntetider för lastbilarna.  

3.3.2 Traktorlogistik 

Inom anläggningen sker samtliga förflyttningar av bränsle med traktorer. Jämtkraft har inga egna 

traktorer för ändamålet utan hyr traktortjänsten externt, där ett tidsbegränsat kontrakt skrivs med 

förnyad prövning vart femte år. I dagsläget ligger kontraktet hos Tore Eliassons Transport AB och har 

så gjort de senaste 7 åren. Tore Eliassons Transport AB använder 3 olika traktorer av typerna L70, 

L90 och L120 till de dagliga rutinerna och dessa körs av 6 skiftgående traktorförare. Under 

veckodagarna är alla tre traktorer i drift mellan klockan 06.00 till 24.00. Modellen L120 är den största 

traktorn används huvudsakligen som bränsletraktor. De mindre traktorerna, L70 och L90 används som 

dagtraktor och krosstraktor. Traktorförarna har ansvaret för att genomföra alla bränsletransporter 

inom anläggningen, vilket ska ske enligt Jämtkrafts direktiv. Traktorförarna har egna lokalutrymmen 

på anläggningen och lägger själva upp arbetet i enlighet med de riktlinjer som Jämtkraft ställt. 

Traktorförarna arbetar enligt ett bränslerecept, en så kallad bränslemix, som anger hur många procent 

av ett visst bränsle som ska eldas. Receptets mix beror på flera faktorer som till exempel marknaden 

för skogsbränsle som avgör tillgången av bränslesortimentet och av rådande temperatur som påverkar 

både förbrukningsvolym och efterfrågan på el och fjärrvärme. Om tillgången av till exempelvis GROT 

är hög så eldas en större andel GROT och om tillgången på flis är låg, så eldas mindre av flis. Det 

behöver dock inte alltid vara så enkelt, då bränslets kvalitetsparametrar spelar en stor roll i 

förbränningssynpunkt. Bränslemixen är således en sammansättning av olika stora andelar av 

bränslesorter, baserade på tillgång och efterfrågan.  

Bränsletraktorn ansvarar för att bränslemixen följs, så att rätt mängd av rätt bränsle eldas och denne 

kör kontinuerligt mellan stack och ficka. Bränslet måste löpande transporteras via ett transportband in 

till pannan för att säkra produktionen. Krosstraktorn är ansvarig för den fasta krossen och ska ständig 

mata krossen med material. Dagtraktorn ansvarar för att ta emot inkommande lastbilar och för att 

meddela chaufförerna om var på området, i vilken stack de ska tippa bränslet. Vidare ska dagtraktorn 

bistå både bränsletraktorn och krosstraktorn med hjälp, genom att transportera bränsle till fickan och 

bära undan sönderdelat material från krossen. Dagtraktorn skall även se till att stackarna är i önskvärd 

form då stackformationerna bestämmer omgivningens påverkan på bränslet under lagring. Stackarna 

formas i största möjliga utsträckning till avlånga limpor där bredden är halva höjden och med en 

rasvinkel på 90˚ och kanterna jämnas ut med traktorernas skopblad. Under helgerna är beläggningen 



 
              
 
 
 
 

14 

 

lägre, då arbetar endast en bränsletraktor som enbart transporterar bränsle till fickan. För att tiden ska 

räcka till på helgerna, förbereds helgens arbete genom att de under veckan lägger en extra stack 

belägen nära fickan av rätt bränslemix (intervju med traktorpersonal vid Jämtkraft AB, 2009).  

Eftersom mottagandet och hanteringen av biobränslen sköts av traktorförarna är det indirekt dem som 

påverkar förutsättningarna för god bränslekvalitet. Det finns inga fastställda regler för traktorförarna 

hur, på vilket sätt och var, i vilken omgivning lagring ska ske, utan traktorförarna hanterar bränslet 

efter egen materialkunskap grundade på erfarenhet (intervju med traktorpersonal vid Jämtkraft AB, 

2009).  

3.3.2.1 Placeringen av stackar 

Anläggningen är belägen på ett lutande område där höjdskillnader förekommer i olika stor 

utsträckning. Området består av platåer växelvis med långa slutningar, samt en brant slänt ner till en 

plan lageryta som idag hyrs in. Utöver lutningsvariationen, varierar även områdets bränsleplan i bredd. 

Bränsleplanen är delvis asfalterad och består delvis av hårdpackat grus.   

Stackarna är uppdelade efter sortiment och placeras på planen efter dagtraktorns direktiv, vilket brukar 

baseras på hur känsligt bränslet är samt enligt rådande platstillgång. Med känsligt menas materialets 

benägenhet att påverkas av omgivningen. Mer känsligt bränsle lagras på de asfalterade ytorna och 

mindre känsligt material placeras på de hårdpackade grusplanerna. På så vis undviks att askhalten blir 

högre på grund av föroreningar från marken, vilket har betydelse för den energi som sedan kan 

utvinnas ur bränslet vid förbränning. Den naturliga askhalten går ej att påverka, utan det är endast 

föroreningsaskhalten som kan tas i beaktande (intervju med personal vid Jämtkraft AB, 2009). 

Generellt används ungefär samma områden på planen för stackning, där de olika bränslesorterna 

tenderar att hamna på ungefär samma ställen på anläggningen, men variationer förekommer. 

Avstånden från stackarnas ungefärliga placeringar till tippfickan varierar mellan 10–300 meter. 

Placering och avstånd till fickan har betydelse för hur långa sträckor traktorerna får köra då fickan 

frekvent matas med olika typer av bränsle och i olika mängd.  

3.3.3 Den fasta krossen 

Den fasta krossen finns belägen mellan pannhuset och tippfickan och används 16 timmar om dagen, 5 

dagar i veckan. I den krossas främst städbark och returträ, vilka brukar lagras i anslutning till krossen 

men detta varierar beroende på tillgång. Oftast krossas en blandning av dessa material då städbark har 

en hög fukthalt och då returträ ofta har en låg fukthalt, vilket ger fördelar ur förbränningssynpunkt. 

Krossen sköts av krosstraktorn och dagtraktorn. Krosstraktorns ansvar är att ständigt se till att mata 

krossen med bränsle så att krossen ska arbeta så effektivt som möjligt. Processen genomförs genom att 

en krosstraktor tippar en skopa med bränsle i krossens inmatningssystem, som transporterar bränslet 

till själva krossbladen. Inmatningen kan inte lastas på obegränsat utan måste ske i ett jämnt flöde för 

att undvika driftstopp. När bränslet sönderdelats hamnar det sedan i en tillfällig stack, tills dagtraktorn 

hämtar det krossade bränslet och kör det till en stack eller lämnar det på tippfickan. Blandningen innan 

krossning sker utförs av dagtraktorn, så att krosstraktorn enbart kan koncentrera sig på att mata 

krossen.  
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3.3.4 Provtagningsrutiner 

Chaufförerna som inkommer med sönderdelat bränsle skall lämna ett bränsleprov på det sortiment de 

levererat. I samband med att chauffören fyllt i sina uppgifter via datorprogrammet Winbridge i 

våghuset, skrivs en etikett ut som skall fästas på en papperspåse. Chauffören skall sedan fylla påsen 

med 300 gram av bränslet de levererat och provet skall utföras representativt. Jämtkraft har efter 

försök kommit fram till att provtagningen blir representativ om bränslet tas från tre olika delar högen 

med bränsle som lossats . Detta innebär exempelvis för en lastbil med släp att en tredjedel tas från 

bränslet som körts på själva lastbilen och två tredjedelar tas från bränslets som körts på släpet. 

Provpåsen ska sedan förslutas och lämnas i en behållare som finns placerad utomhus i anslutning till 

våghuset. Påsarna med prover analyseras sedan av en opartisk virkesmätare från 

Virkesmätarföreningen. Provernas kvalitet fastställs genom att beräkna de olika bränslenas torrhalter. 

Torrhalten har betydelse ur förbränningssynpunkt samt är en av variablerna som bestämmer priset på 

bränslet.  
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4 Analys 
I kapitlet kommer de framtagna flödeskartorna att analyseras, där de sedan tidigare beskrivna 

rationaliseringsfrågorna kommer att ställas för varje aktivitet. Aktiviteter som saknar förnuftiga svar 

kommer att granskas vidare och när så är möjligt kommer detta ske med hjälp av lämpliga 

utvärderingsverktyg. Svaren till frågorna är framtagna från genomförda observationer och från 

ostrukturerade intervjuer.  

4.1 Vågstationen 
Vad? Väga lastbilars last- respektive tomvikt.  För att få kännedom om hur 

mycket som levererats. 

Var? Vid vågstationen belägen vid 

lastbilarnas in- och utfartspassage. 

För att samtliga volymer skall 

mätas och att ingen lastbil ska 

missa denna procedur. 

När? Löpande under dygnet.   För att bränslet ständigt 

levereras till anläggningen 

dygnet runt.  

Vem? Lastbilschauffören. Om chauffören utför aktiviteten 

behövs ingen extra resursinsats 

från Jämtkrafts sida för 

ändamålet. 

Hur? Chauffören ställer sig på vågen med 

lastbilen och registrerar aktuella 

uppgifter gällande lasten via Winbridge 

i det anslutande våghuset. 

För att chauffören har kännedom 

om lasten. Winbrige är kopplat 

till SDC och programmet har 

använts i flera år.  

Tabell 2. Analys av vågstation med hjälp av frågeställning enligt teori. 

Svaren på frågorna är alla rationella utom för den sista frågan ”varför” aktiviteten utförs på detta sätt. 

Att chauffören utför registreringen av lasten är det mest rimliga alternativet, då en tillsatt tjänst för 

detta ändamål skulle innebära extra kostnader för personal. Tvetydigheten råder i stället för det 

använda dataprogrammet Winbridge, som är kopplat till vågen. Winbridge är ett sedan länge ett 

utformat program för att hantera denna typ av vågdata. Alla virkesaffärer som sker inom Sverige 

måste registreras till SDC. SDC är skogsnäringens IT-företag och ägs av skogsföretagen i Sverige. 

SDC är opartiska och dess funktion är att redovisa resultat från virkesaffärer till säljare och köpare 

(SDC, 2009). Winbridge är kopplat till SDC och uppfyller därmed kraven för registrering, men 

programmet saknar många andra praktiska funktioner som kan tyckas vara självklara i moderna 

invägningssystem (intervju med personal vid Jämtkraft AB, 2009).    

Vid ett tillfälle genomfördes en ostrukturerad intervju med en av de chaufförer som levererar bränsle 

till anläggningen. Under intervjun framkom att chaufförerna hittat en bugg i Winbridge som besparar 

dem tid vid leveranserna av bränsle. Chaufförernas genväg går till så att när en lastbil levererat bränsle 

till anläggningen och placerat sig på vågen för att väga ut, går chauffören till våghuset för att registrera 

dess tomvikt. När tomvikten registrerats väger chauffören ut bilen ytterligare en gång. Lastbilens 

tomvikt har då registreras två gånger i Winbridge och nästa gång lastbilen anländer till anläggningen 

meddelar Winbridge att lastbilen inte behöver väga ut ekipaget, eftersom detta redan finns registrerad. 

För Jämtkrafts del kan chaufförernas felaktiga viktregistrering medföra ekonomiska konsekvenser, på 

gott och ont. När Jämtkraft köper biobränsle av en leverantör baseras priset bland annat på vilken 

viktvolym som levererats. Om då chauffören genomför en felaktig vägning av sitt fordon innebär detta 

att Jämtkraft betalar för en felaktig volym bränsle. Detta fenomen är särskilt påtagligt under 
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vinterhalvåret, då stora mängder snö kan fastna på lastbilarna. Vikten kan då variera mellan flera ton 

från dag till dag utöver den viktvariationen som olika mängd drivmedel i tanken medför. Sett till ett 

större perspektiv kommer detta tillvägagångssätt, beroende på omfång, leda till att även 

lagerrapporterna blir felaktiga.  

4.2 Traktorlogistik 
Vad? Transportera och hantera biobränsle på 

anläggningen. 

För att säkra produktionen och 

lagra bränslet på bästa sätt.   

Var? På alla bränsleplaner på anläggningen. För att bränslet skall finnas i 

anslutning till fickan så arbetet 

underlättas. 

När? Dagligen mellan klockan 06.00 till 

24.00. 

För att pannan kontinuerligt 

måste förses med bränsle. 

Vem? 6 skiftgående traktorförare från ett 

externt företag.  

Arbetet behöver utföras med 

traktorer. 

Hur? Traktorerna förflyttar bränsle med 

skopan, mellan stackar och till 

tippfickan.  

Det finns inget annat 

transportsystem och stackarna 

måste formas så optimalt som 

möjligt för lagring.  

Tabell 3. Analys av traktorlogistik med hjälp av frågeställning enligt teori. 

Utifrån frågeställningen finns två svar som är värt att beakta. Det är svaren till frågorna vem som utför 

aktiviteten och hur aktiviteten utförs samt svaren till varför de utförs på detta sätt. Idag finns inget 

annat transportsätt än att transportera och omlasta bränsle med traktor. Om aktiviteten skulle utföras 

på annat sätt, till exempel genom att installera transportband skulle detta förutom höga 

investeringskostnader kräva resurser för underhåll och drift. Ett sådant system skulle dessutom bli 

känsligare, minska platstillgången samt flexibiliteten som är nödvändig för anläggningen. Den således 

mest rimliga lösningen utifrån dagens förutsättningar är att traktorförarna ska transportera bränslet 

med traktor. Den volym bränsle som varje dag ska transporteras till tippfickan är stor och det krävs 

minst en traktorförare som kontinuerligt matar fickan med bränsle. Vidare går det dock att resonera 

kring huruvida traktortjänsten skall hyras in eller ske internt. I beaktandet bör det även tas hänsyn till 

vilket antal traktorförare och traktorer som är optimalt för produktionen. Fördelarna med att anställa 

ett externt företag är att Jämtkraft undgår en stor kostnadspost, då det i tjänsten ingår traktorer, förare, 

bensin och dylikt. Eftersom kontraktet som skrivs är tidsbestämt har Jämtkraft också möjlighet att 

välja någon ny firma för ändamålet om missnöje skulle uppstå. Nackdelen med denna typ av 

outsourcing är att deras arbete inte kan följas upp på samma sätt som om arbetet gjorts av egen 

personal. Vidare kan kommunikationen mellan parterna bli begränsad, vilket kan medföra ytterligare 

problem då kommunikation är en av grundförutsättningarna för att lyckas med outsourcing. För att 

denna typ av outsourcing skall fungera effektivt krävs en god kommunikation mellan parterna, då det 

indirekt är traktorförarna som kan påverka bränslets kvalitet genom rätt hantering vid transport och 

lagring.  

4.2.1 Placeringen av stackar 

Eftersom traktorerna ständigt arbetar med att köra bränsle till tippfickan får bränsleplanens utformning 

och stackarnas placering stor betydelse.  Lutningen påverkar traktorernas bränsle- och tidsåtgång i den 

bemärkelsen att traktorerna växelvis behöver arbeta i motlut när de kör till och från stackarna. 

Eftersom placeringen av stackar är mer av en planeringsfråga än en direkt aktivitet har 

frågeställningen som tidigare utförts för vågstationen och traktorlogistiken uteslutits i detta fall. I 
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stället har stackarnas placering analyserats utifrån beräkningar gjorda enligt en annan teoretisk modell, 

Out and back pattern (moment inom kursen Operationsanalys-T0004N år 2009). Idag placeras 

stackarna till största delen enligt rådande platstillgång och därmed tas ingen hänsyn till hur frekvent 

använda de olika bränsletyperna är.  

En undersökning har genomförts för hur placeringen av stackarna skulle kunna bli mer optimal med 

hänsyn till variation av frekvens och volym. Lagerhållen volym varierar dock från vecka till vecka och 

mellan säsonger, vilket gör det tillsynes svårt att fastställa precist vart respektive bränsle effektivast 

skall lagerhållas. Out and back pattern är en relativt enkel metod som använts för att fastställa var 

stackarna bör placeras. Den är enkel ur den benämningen att inga andra aspekter än frekvens och 

volym tas i beaktande. För att kunna använda metoden har beräkningarna för de olika bränsletypernas 

användningsfrekvens baserats på de sex senaste bränslemixarna (se bilaga 1). Att antalet blev just sex 

stycken, beror på att dessa använts under de senaste och kallaste perioderna av året, då anläggningen 

varit i full drift. Det är också under denna period som störst besparingspotential finns. I tabell 4, som 

synliggörs nedan, visas den genomsnittliga andelen som använts av respektive bränslesort.  

 

Bränslesortiment 

 

Genomsnittlig andel av 

bränslemix [%] 

Bark 23 

GROT 33 

Flis 15 

Spån 7 

RT 12 

Torv 10 
Tabell 4. Genomsnittlig fördelning av bränslemixen för olika bränslesorter. 

Förutsatt denna bränslemix har ytterligare beräkningar gjorts för att ta fram följande;  

Tabell 5. Frekvens över hur använda olika bränslen är samt dess ungefärliga behövda yta.  

I ovanstående tabell 5 har bränslemixen i medel återigen angivits och för att underlätta beräkningarna 

har dessa dividerats med 10 i kolumnen ”andel bränsle”. Detta för att tänka i tiotal skopor i stället för 

hundratal. Andel skopor har angivits för hur många hela eller halva skopor traktorn måste köra till 

fickan, det vill säga traktorn måste köra 3 skopor även fast bränslemixen säger 2,3 där den sista 

skopan alltså inte är full. Med antal hela vändor menas rutten från stack till ficka och vise versa. 

Vidare förutsätter studien att traktorn startar vid stacken bark.  

  

Medel 

bränslemix [%] 

Andel 

bränsle 

Antal 

skopor 

Antal hela 

vändor 

Uppskattad 

behövd yta Relationstal Rangordning 

Bark 23 2,3 3 5 11 0,45 2 

GROT 33 3,3 4 8 66 0,12 6 

Flis 15 1,5 2 4 10 0,40 3 

RT 7 0,7 1 2 5 0,40 3 

Spån 12 1,2 2 4 2 2,00 1 

Torv 10 1 1 2 6 0,33 5 

Totalt 100 10 13 25 100     
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Den uppskattade ytan har bestämts utifrån tidigare utförda GPS mätningar som fanns att tillgå i 

Jämtkrafts databas. I dessa mätningar har lagernivåerna bestämts genom att mäta samtliga stackars 

omfång och omvandla dessa till kubikmeter. För att uppskatta ungefärlig behövd yta för respektive 

bränsle togs ett snitt ut från 5 stycken lagerinventeringsrapporter. Vidare visar relationstalet i tabellen 

förhållandet mellan frekvensen, det vill säga antalet hela vändor gentemot vilken volym bränslet 

upptar. Utifrån detta relationstal har bränslesorterna sedan kunnat rangordnas från 1 till 6. Den 

bränslesort som får rangordningen 1 skall placeras närmast tippfickan och nummer 6 skall placeras 

längst ifrån fickan.  

Resultatet visar att spån har rangordning 1 och ska därför placeras närmast fickan. GROT har 

rangordning 6 och ska därmed placeras längst bort. Varför det blir så beror således på att spån står för 

en relativt liten andel av total bränslemix, men upptar liten yta vilket ger den en närmare placering. Av 

samma anledning ska GROT placeras längst bort från tippfickan på grund av dess skrymmande volym, 

även fast GROT är mer frekvent använt.  

Sett till nuläget och för utseendet några månader tillbaka är skillnaden mellan stackarnas placering 

idag och den som enligt modellen skulle ge mest fördelar i stort sett överrensstämmande. Den enda 

skillnaden är placeringen av torv och bark, vilka borde byta plats med varandra. Eftersom båda ytorna 

som idag används för dessa sortiment är asfalterade, skulle bytet i den bemärkelsen inte påverka 

materialets kvalitet. En närmare analys av ett eventuellt byte är således intressant att undersöka för att 

uppskatta huruvida ett byte skulle ge för- eller nackdelar för flödet. Detta går sedan att omvandla till 

en ekonomisk utredning, genom att uppskatta hur lång tid och hur många kronor respektive sträcka 

kostar att köra med hänsyn till dess frekvens. I samband med att nödvändiga tidtagningar för studien 

genomförts har en del svårigheter uppkommit. Variationen vad gäller omsättningen av stackarna är 

stor, då vissa stackar inte används på flera månader medan andra stackar omsätts på en veckovis basis. 

Detta har gjort att önskvärda tidstagningar inte kunnat utföras för denna beräkning. Tiden har istället 

uppskattats med hjälp av andra sträckors tidsåtgång. Utifrån dessa har bränsletraktorns medelhastighet 

vid bränsletransport kunnat bestämmas. Värdet för medelhastigheten kan i detta fall ses som en 

konstant och resultatet efter beräkningarna visar på skillnaden av ett vad ett placeringsbyte skulle 

medföra. Då medelhastigheten är ett uppskattat värde skall resultat tolkas med försiktighet och alltså 

endast ses som ett riktmönster.  

Vid ett och samma tillfälle registrerades bränsletraktorns körrutt vad gäller tidsåtgång och avstånd från 

stack till ficka. Traktorn körde en sträcka på 190 m på medeltiden 1 minut och 45 sekunder.  

Uppskattad medelhastighet: sm
t

s
v / 8,1

105

190
 

Tidsåtgång för att köra en meter i enheten timmar:  metertimmar /1054,1)
3600

1
()

8,1

1
( 4

 

Med uppgifter om att kostnaden för bränsletraktorn är 595 kr per timme kunde kostnaden per meter 

fastställas.  

Kostnad per meter: meterkr/ 092,0595)1054,1( 4
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Ursprunglig 

placering 

Avstånd 

[m] 

Totalt 

avstånd 

[m] 

Andel 

bränsle 

Antal 

skopor 

Andel 

hela 

vändor 

Kostnad per 

vända[kr] 

Total 

kostnad[kr] 

Total 

tid [s] 

1 Bark 195 1170 2,3 3 6 17,9 107,6 650,0 

2 Torv 73 146 1 1 2 6,7 13,4 81,1 

Totalt             121 kr 731 s 

Tabell 6. Kostnader och tidsåtgång till följd av dagens placering av stackarna. 

Tabell 6 ovan visar dagens placering av stackarna och dess kostnader. Avståndet till stackarna för bark 

respektive spån är 195 m respektive 73 m. Eftersom det växelvis hämtas material från två olika håll av 

stacken har avståndet tagits till mitten av ytan för båda placeringarna. Studien har förutsatt samma mix 

av bränsle som tidigare använts, det vill säga ett medel av tidigare använda bränslerecept. Andelen 

bark eldas i större utsträckning än torv, därav har totalt avstånd angivits som innefattar antal vändor 

multiplicerat med avstånd. Kostnaden per meter bestämdes tidigare till 0,092 kronor, vilket givetvis 

gäller för både torv och bark. Kostnaden per vända är kostnaden för att köra 195 m respektive 73 m. 

Den totala kostnaden är tillsynes det som är mest intressanta att undersöka, då denna tar hänsyn till 

frekvensen. Vilket ger kostnaden för att köra rätt andel av bark till fickan kostar ca 108 kr och för torv 

ca 13 kronor. Detta ger att den totala kostnaden för att transportera båda bränslesorterna blir cirka 121 

kronor. Total tidsåtgång för att transportera båda bränslesorter är 731 sekunder, det vill säga 12 

minuter och 11 sekunder. 

För att undersöka huruvida ett platsbyte skulle leda till besparingar har samtliga beräkningar utförts 

igen, där torv och bark bytt placering, se tabell 7.   

Byte av 

placering 

Avstånd 

[m] 

Totalt 

avstånd 

[m] 

Andel 

bränsle 

Antal 

skopor 

Andel 

hela 

vändor 

Kostnad 

per vända 

[kr] 

Total 

kostnad 

[kr] 

Total 

tid [s] 

1 Torv 195 390 1 1 2 17,9 35,9 216,7 

2 Bark 73 438 2,3 3 6 6,7 40,3 243,3 

Totalt             76,2 kr 460 s 

Tabell 7. Kostnader och tidsåtgång för ny placering av stackarna.  

Den totala kostnaden för att transportera torv kommer att dubbleras till 36 kr. Kostnaden för att 

transportera bark är nu cirka 40 kr, vilket innebär en minskning på 67 kr. Den totala kostnaden för 

både bark och torv transporten skulle minska från 121 kr till 76 kronor och i tid innebär detta en 

besparing från 12 minuter och 11 sekunder till 7 minuter och 40 sekunder. Genom att flytta stackarna 

skulle alltså tidsåtgången för traktorförarnas arbete minskas och därmed kostnaderna för Jämtkraft. 

Som tidigare nämnts, är detta resultat från beräkningar som skall tolkas med försiktighet, kontentan är 

att besparingspotential går att finna genom en medveten placering av stackarna istället för att enbart 

placera dem efter rådande platstillgång. 
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4.3 Den fasta krossen 
Vad? Sönderdela bränsle i krossen. För att få jämnare förbränning i 

pannan.  

Var? Vid en fast kross i anslutning till 

pannhuset.  

Krossen stod placerad här innan 

kraftvärmeverket byggdes.  

När? 16 timmar om dagen, 5 dagar i veckan.  För att säkerhetsställa 

produktionen.  

Vem? Huvudsakligen krosstraktorn, med viss 

hjälp av dagtraktorn.  

Krossen kräver en traktor som 

matar den och krossat bränsle 

måste köras bort kontinuerligt.  

Hur? Krosstraktorn matar krossen med 

bränsle, dagtraktorn blandar bränsle 

och kör undan sönderdelat bränsle. 

För att annat system saknas. 

Tabell 8. Analys av den fasta krossen med hjälp av frågeställning enligt teori.  

Av ställda frågor bör tre framkomna svar granskas närmare. Den första av dem är svaret på varför 

aktiviteten sker vid pannhuset. För att närmare granska varför krossen är placerad där den är 

genomfördes en ostrukturerad intervju med en ur personalen som arbetat en längre tid på Jämtkraft. 

Från intervjun framkom att den fasta krossen består av två delar som byggts ihop, där endast en av 

delarna användes innan kraftvärmeverket byggdes. När planeringen skedde för var krossen skulle 

placeras var det oklart om det skulle bli något kraftvärmeverk i framtiden och hur detta i så fall skulle 

se ut. Krossen blev således placerad för att på bästa sätt kunna utföra dåtidens ändamål, i anslutning 

till befintligt pannhus. Då kraftvärmeverket senare byggdes och krossens kapacitet behövde utökas 

löstes detta genom att bygga på en till del på den befintliga krossen. Ur ett bearbetningsperspektiv har 

det ingen betydelse att krossen står i anslutning till pannhuset. Däremot är dess placering inte optimal 

på grund av hälsomässiga skäl. När ett bränsle krossas sprids små organiska partiklar som kan 

innehålla trädamm och svampsporer. Inandning av dessa partiklar kan vara hälsovådligt och orsaka 

besvär ibland annat lungorna (Lehtikangas, 1999). I ett försök att minska dammbildningen bevattnades 

det osönderdelade bränslet innan krossning. Försöket lyckades ur den synpunkten att dammbildningen 

minskade, men bevattningen medförde att fukthaltsvariationen blev allt för stor så att stacken efter en 

tid självantändes (Jämtkraft AB, 2009).  

Den andra frågan som är värd att beakta är varför krosstraktorn och dagtraktorn utför arbetet. När 

krossen byggdes ut var tanken var att bränslet skulle kunna lastas på med hjälp av en befintlig kran på 

den äldre delen och gå genom krossen via ett band för att jämna ut volymen innan sönderdelning 

skedde i den nyare delen. Utbyggnaden gick inte som planerat och de två krossdelarna gick ej att 

samköra som det var tänkt. Detta resulterade i att den äldre delen blev stående och enbart den nyare 

delen användes för krossning. Krossen började istället matas med hjälp av traktor och skopa. 

Problemet är att krossen inte klarar av allt för stora volymer, utan bränslet måste i jämna intervaller 

tippas i krossens inmatningssystem. Det krossade bränslet måste sedan på en relativt jämn basis köras 

undan från krossen på grund av platsbrist.  

Denna aktivitet har analyserats närmare och vid en tidsstudie studerades krosstraktorns arbete. Studien 

genomfördes utan traktorförarnas medvetande för att resultatet skall bli så rättvisande som möjligt. 

Vidare genomfördes tidstagningarna under ett flertal olika dagar för att undvika felfaktorn av att olika 

traktorförares arbetsrutiner skall påverka utfallet.     



 
              
 
 
 
 

22 

 

I nedanstående tabell 9 finns medeltiden av 50 olika tidtagningar. För samtliga tidtagningar se bilaga 

2. Rutten där traktorn hämtar bränsle från stacken med returträ och städbark till dess att skopan har 

tippats i krossens inmatningssystem benämns som full skopa. Proceduren då skopan är tömd i krossen 

och traktorn återvänder till stacken för att hämta nytt bränsle benämns som tom skopa. En ytterligare 

tidtagning har tagits för den tid som traktorn står vid krossen och väntar på att tippa materialet, vilken 

benämns som väntetid. Bränslet har transporterats med en L70 med skopkapaciteten 13 m
3
. 

Skopkapacitet: 13 m
3
 Full skopa Tom skopa Total tid Väntetid 

Medeltid 00:02:01 00:00:13 00:02:14 00:01:31 

Tabell 9. Medeltiden för tidsåtgång med skopkapaciteten 13 m3. Tiden är angivet i hh:mm:ss. 

Tidsstudien visar en tydlig skillnad för arbetsmomenten med full respektive tom skopa. Avståndet 

mellan stacken och krossen är kort och sträckan tar i medeltid 13 sekunder att köra med tom skopa och 

i ca 2 minuter att köra med full skopa. Det beror på krossens begränsning och att traktorn inte kan 

tippa hela skopan direkt. Resultatet blir att traktorföraren måste invänta krossens takttid och detta blir 

således en icke värdeskapande aktivitet, något som här benämns som väntetid. Väntetiden innebär att 

det i snitt åtgår 1 minut och 31 sekunder av totalt 2 minuter och 14 sekunder till rent slöseri. Det 

betyder att det endast är 43 sekunder av arbetet som är värdeskapande. 

Total tidsåtgång är i medel 2 min och 14 sek = 134 sekunder 

Väntetid är i medel 1 min och 31 sek = 91 sekunder 

Slöseriets storlek av aktivitetens tidsåtgång kan bestämmas genom att dividera väntetiden med den 

totala tiden. 

Storleksordning av slöseri: %9,67100)
134

91
(  

Vidare kan kostnaden för detta slöseri kan bestämmas utifrån traktorkostnaden per timme samt antal 

timmar som traktorn arbetar med krossen. Observera att detta endast gäller kostnaden för 

traktortjänsten, varvid ingen hänsyn tas till driftskostnader för krossen etc.  

Traktorkostnaden, modell L70 = 495 kr/timme. 

Antal arbetstimmar per dag = 16 timmar  

Kostnad av slöseri: dagkr /537816679,0495  

Med antagandet om att krossen är i drift under 50 veckor per år, där aktiviteten sker 5 dagar i veckan 

kan kostnaden per år bestämmas enligt följande:  

Kostnad per år: kr/år 000 980  125016495  

Varav kostnad per år i slöseri: kr/år 420 344 10,679 000 980  1  
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Det är dock rimligt att anta att traktorn inte kan arbeta med värdeskapande aktiviteter fullt ut till 100%. 

Ett mer rimligt antagande är att utnyttjandegraden borde ligga omkring 80%. Godtagbar väntetid borde 

således maximalt utgöra 20% av total tid.  

Godtagbar väntetid: sekunder 7220,0134  

Vid ett senare tillfälle genomfördes studien på samma sätt igen, men denna gång matades krossen med 

en L70 försedd med en skopkapacitet på 8 m
3
 och denna gång krossades enbart returträ. Att det enbart 

krossades returträ utan inblandning av städbark anses ej ha någon påverkan, då det är tidsåtgången för 

att mata krossen gentemot totala tiden som är intressant. Medeltiden för krossmatningen med skopan 

som rymmer 8 m
3
 visas nedan i tabell 10. Uppmätta tider från alla försök visas i bilaga 3.  

Skopkapacitet: 8 m
3
 Full skopa Tom skopa Total tid Väntetid 

Medeltid 00:01:05 00:00:11 00:01:17 00:00:45 

Tabell 10. Medeltiden för tidsåtgång vid krossmatning med skopkapaciteten 8 m3. Tiden är angivet i hh:mm:ss. 

Tidsåtgången för samma traktormodell fast med mindre skopa ger givetvis en kortare total tid och 

kortare väntetid då skopan töms och fylls snabbare.  

Total tidsåtgång är i medel 1 min och 17 sek = 77 sek 

Väntetid är i medel = 45 sek 

Storleksordning av slöseri: %4,58100)
77

45
(  

Om beräkningarna för kostnaderna genomförs på samma sätt som tidigare fås följande reslutat: 

Traktorkostnaden, modell L70 = 495 kr/timme. 

Antal arbetstimmar per dag = 16 timmar  

dagkr /462516584,0495  

Kostnad per år: kr/år 000 980 125016495  

Kostnad per år i slöseri: kr/år 320 156 10,584 000 980 1  

Godtagbar väntetid: sekunder 1520,077  

Resultatet från tidsstudierna visar att oavsett om krossen matas med större eller mindre skopmodell så 

är väntetiden för traktorerna för långa. För att utvärdera vilken utav skoporna som är effektivast att 

använda för krossmatningen, så har ytterligare beräkningar genomförts där skillnaderna mellan 

skopornas volymer och total tidsåtgång tagits i beaktande.  

Total tid för skopa med volymen 13 m
3
 = 134 sekunder 

Kapacitet per timme, skopa 13 m
3
: timmem /34913)

134

3600
( 3
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Total tid för skopa med volymen 8 m
3
 = 77 sekunder 

Kapacitet per timme, skopa 8 m
3
: timmem /3748)

77

3600
( 3

 

På sikt är det således mest fördelaktigt att använda skopan av storleken 8 m
3
 för krossmatning. Då 

denna är aningens mer effektiv vad gäller krossad volym per timme och även ger mindre kostnad för 

slöseri.  

4.4 Provtagningsrutiner 
Vad? Lämna bränsleprov för sönderdelat bränsle 

som inkommer till anläggningen.    

För att kunna fastställa bränslets kvalitet då 

detta påverkar aspekter vid bland annat 

prissättning, lagring och förbränning. 

Var? I våghuset som finns placerad vid 

lastbilarnas in- och utfart. 

För att lastbilarna inte ska kunna missa detta 

och slippa köra någon omväg för att lämna 

proven.  

När? Dagligen.  Varje leverans med sönderdelat material ska 

lämna bränsleprover.  

Vem? Chauffören tar ut ett bränsleprov och en 

virkesmätare analyserar provet.  

Chauffören är den som lossar lasten och är den 

som smidigast kan ta provet. Virkesmätaren 

behövs för att kunna göra en opartisk 

bedömning.  

Hur? Chauffören tar ett prov på 300 gram då 

bränslet lossas. Denna lägger han i en 

behållare som virkesmätaren sedan 

analyserar.  

Ett prov anses tillräckligt representativt om det 

tas från olika delar av lastbilen, detta utförs 

smidigast när bränslet är lossat. Virkesmätaren 

bestämmer efter en analys bränslets kvalitet i 

fråga om fukthalt.   

Tabell 11. Analys för provtagningsrutiner med hjälp av frågeställning enligt teori. 

Provtagningen är en viktig del i flödet och bestämmer bland annat vilket pris som Jämtkraft får betala 

för mottaget biobränsle. Eftersom det är chauffören som lossar bränslet är det rimligt att också denne 

tar provet direkt efter lossning. Att en virkesmätare analyserar bränslet är också rimligt då både 

Jämtkraft och leverantörerna kan försäkra sig om att det inte sker någon partisk bedömning av 

kvaliteten. Utifrån frågeställningen är samtliga svar rationella men frågeställningen är dock otillräcklig 

för att lyfta fram de verkliga problemen som råder. Det huvudsakliga problemet är de av Jämtkraft 

fastslagna provtagningsrutinerna inte alltid genomförs på ett korrekt sätt av chaufförerna. Från två 

ostrukturerade intervjuer, gjorda med en ur personalen på Jämtkraft samt med en chaufför som kör för 

en av leverantörerna, framkom att chaufförerna väljer att ta genvägar när provtagningen skall utföras. 

Det som sker är att chauffören tar med sig flera påsar avsedda för provtagning i lastbilen och i 

samband med att de hämtar bränsle fyller de dessa på pålastningsplatsen. Påsarna förvaras sedan i 

lastbilen och när de inkommer till Jämtkraft lämnar de provet. Det framkom även att vissa fyller flera 

provpåsar åt gången och förvara dessa provpåsar i hytten för att slippa ta prover vid varje lastning.  

Intervjuad chaufför menar att detta inte har någon betydelse men är medveten om att beteendet är 

felaktigt och detta är därför något som hymlas med. Givetvis uppmuntras inte beteendet av Jämtkraft 

då resultatet från proverna blir missvisande. När analysen genomförs torkas bränsleproverna i en ugn 

för att fastställa torrhalten, vilket görs genom att mäta råvikt och torrvikt. Om bränsleproverna legat i 

en lastbil och torkats ett antal dagar blir den registrerade råvikten felaktig då torkningsprocessen redan 

påbörjats. Jämtkraft kan således få betala ett högre pris för en viss leverans av bränsle då 

beräkningarna blir gjorda på felaktiga grunder. Vidare kan andra grundläggande fel inträffa och det är 
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att bränsleprovet kan ha tagits från en hämtningsplats även fast levererad last är kört från en helt annan 

hämtningsplats.  
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5 Rekommendationer 
I detta avslutande kapitel kommer allmänna rekommendationer att ges för identifierade problem i 

materialflödet.   

5.1 Vågstationen 
Att anläggningen endast har en vågstation påverkar i dagsläget inte Jämtkraft ekonomiskt. Däremot är 

detta något som bör tas i beaktande om anläggningen i framtiden skall konstruera om vågstationen. En 

rekommenderad åtgärd är istället att uppgradera datasystemet. Winbridge bör bytas ut till ett smidigare 

datasystem som är mer lättanvändligt för personal och lastbilschaufförer. Ett nytt program bör också 

kunna begränsa de genvägar som idag används gällande utvägning.  

5.2 Traktorlogistik 
Då traktorförarna sköter all hantering av bränslet på anläggningen är det också dem som har störst 

möjlighet att påverka bränslekvaliteten. Genom rätt hantering och lagring kan utbredningen av energi- 

och substansförluster minskas eller åtminstone begränsas. Arbetet sköts givetvis efter Jämtkrafts 

direktiv med utrymme för eget ansvar. Då traktortjänsten är inhyrd och eftersom företaget tidigare 

verkat inom ett annat verksamhetsområde finns en risk att kunskapen om lagring och hantering av 

biobränsle är begränsad. Det vore därmed rimligt om traktorförarna löpande utbildas i hur de ska 

hantera och lagra bränslet optimalt för att säkerhetsställa kvaliteten.  

Vidare skulle Jämtkraft kunna utarbeta en tydlig standard för hur arbetet med traktorerna ska ske på 

anläggningen. Standarden bör vara faktabaserad och utformad efter anläggningens resurser i syfte att 

öka effektiviteten, bidra till bättre kontroll och förbättra bränslekvalitet. Ett viktigt steg i ett sådant 

förbättringsarbete är att utarbeta ett gott samarbete med samtliga traktorförare. Traktorförarna bör 

hållas uppdaterade om alla de förbättringar och försämringar som sker, samt orsakerna till varför en 

förändring i någon riktning skett. Detta är långsiktigt viktigt för att kunna åstadkomma bestående 

förbättringar.    

Traktorenas arbete står för en stor del av de aktiviteter som sker på anläggningen, vilket betyder att det 

säkerligen finns en hel del förbättringspotential. En rekommendation är att närmare granska alla 

ingående aktiviteter hos traktorförarna och utreda huruvida de arbetar för optimal bränslekvalitet. Kan 

det vara så att de i vissa fall genomför sina uppgifter på smidigaste sätt men på bekostnad av 

bränslekvaliteten?  

5.2.1 Stackarnas placering 

Resultatet från den teoretiska modellen Out and back pattern visade att stackarnas placering i nuläget 

är relativt bra gentemot vad modellen förespråkar. I modellen har ett genomsnitt använts för 

bränslesorternas andel av bränslemixen samt för att uppskatta behövd yta. Vidare har beräkningarna 

genomförts efter genomsnittlig arbetshastighet för bränsletraktorn. Resultatet bör således tolkas med 

försiktighet och innan åtgärder vidtas bör området analyseras mer grundligt och på tillförlitligare fakta 

som under studien inte kunnat inhämtas. Även om framkommet resultat från analysen inte är 100% 

tillförlitligt bör stackarnas placering planeras i större utsträckning eftersom detta i stor grad påverkar 

kostnaden för bränsletransporterna på anläggningen. Vid framtida placeringar av bränslestackar bör en 
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liknande metod som tar hänsyn till frekvens och volym användas för att minska kostnader och 

tidsåtgång. 

5.3 Den fasta krossen 
Som analysavsnittet visar innebär den fasta krossen en del problem. Krossen är sedan några år tillbaka 

avbetalad, däremot innebär dess användning och drift förluster i kostnader och arbetsinsatser. Om 

krossens funktioner skulle fungera mer effektivt frigörs resurser som kan läggas på värdeskapande 

aktiviteter. Då krossen används 16 timmar om dagen, 5 dagar i veckan går det diskutera huruvida 

aktiviteten kan effektiviseras. Det finns flera tänkbara och möjliga alternativ för att lösa problemet. En 

tänkbar åtgärd är att helhjärtat satsa på att få de två krossdelarna att samköra för att komma runt 

problemet. Det bör även övervägas om en ny kross eller krossdel skall köpas in till anläggningen och 

på så sätt driva upp effektiviteten genom att öka krossens kapacitet. För det senare alternativet bör det 

då tas i beaktande om krossen skall placeras på en annan del av anläggningen. Placeringen bör då 

planeras för att dammuppkomsten på minsta möjliga sätt ska påverka personalen, men fortfarande 

göras med hänsyn till avstånd till tippfickan, bränslesortiment som skall krossas samt de tänkta 

lagerplatserna för bränsle som ska sönderdelas. Vidare bör det även utredas huruvida krossarbetet 

skulle se ut och fungera om aktiviteten hanterades av ett externt företag. Fördelen med outsouring för 

denna verksamhet är att Jämtkraft inte skulle påverkas av eventuella stillestånd eller behöver bära 

underhållskostnader för krossen. Nackdelen är att en sådan lösning skulle kräva en viss uppföljning av 

det externa företagets arbete.  

Utifrån dagens förutsättningar finns ett ytterligare alternativ för att minska problemet. Denna 

förändring skulle då ske genom att förändra traktorernas arbetsrutiner. Istället för att två traktorförare 

skall hantera krossen, kanske det skulle räcka med en traktor. Detta skulle kunna gå genomföra om 

inmatningen i krossen förbättras så att krosstraktorn kan tippa en hel skopa direkt. Under tiden bränslet 

krossas kan krosstraktorn bära undan sönderdelat material innan denne fyller krossen på nytt. På så vis 

frigörs dagtraktorn helt från krosshanteringen och kostnader kan besparas.  

5.4 Provtagningsrutiner 
Jämtkraft har gjort försök vissa försök med att stoppa de felaktiga provtagningsrutinerna som 

genomförs, men beteendet finns djupt rotat bland lastbilschaufförerna. För att råda bot på problemen 

måste tydligare information om varför provtagningen är viktig förankras hos både leverantörer och 

chaufförer. Detta bör ske med striktare leveranskrav där ett felaktigt beteende skulle påverka 

leverantören i större utsträckning. En sådan insats kan antas ge bättre resultat än om endast muntliga 

varningar ges till chaufförerna. Ett förbättringsarbete bör börja med att granska vilka chaufförer som 

utför provtagningen felaktigt och sedan utreda vilka leverantörer det är fråga om. Detta för att undvika 

konflikter med oberörda leverantörer. Sedan bör leverantörens medvetande för hur chaufförerna 

genomför sitt arbete kontrolleras. Det kan vara så enkelt att de inte alls känner till problemet och att de 

internt kan lösa situationen genom att ställare hårdare krav på chaufförerna. 
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Bilaga 1  
Datum Bark GROT Flis Spån RT Torv 

20090311 30 25 25 0 10 10 

20090303 20 35 25 0 10 10 

20090119 20 30 20 10 10 10 

20081222 20 40 10 10 10 10 

20081203 30 30 10 20 0 10 

20081113 20 40 0 0 30 10 

Medeltal 23,333 33,333 15,000 6,667 11,667 10,000 

Avrundat 23 33 15 7 12 10 

Tabell 12. Olika bränsletypers frekvens för de sex senaste bränslerecepten.  
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Bilaga 2 
Försök Full skopa Tom skopa Total tid Väntetid 

1 00:01:56 00:00:12 00:02:08 00:01:30 

2 00:01:57 00:00:14 00:02:11 00:01:32 

3 00:02:05 00:00:12 00:02:17 00:01:35 

4 00:01:58 00:00:13 00:02:11 00:01:31 

5 00:01:58 00:00:14 00:02:12 00:01:31 

6 00:02:00 00:00:14 00:02:14 00:01:28 

7 00:02:07 00:00:15 00:02:22 00:01:33 

8 00:01:52 00:00:13 00:02:05 00:01:32 

9 00:01:54 00:00:12 00:02:06 00:01:31 

10 00:02:01 00:00:11 00:02:12 00:01:29 

11 00:01:58 00:00:14 00:02:12 00:01:30 

12 00:01:54 00:00:13 00:02:07 00:01:31 

13 00:02:03 00:00:12 00:02:15 00:01:32 

14 00:02:04 00:00:13 00:02:17 00:01:30 

15 00:02:03 00:00:14 00:02:17 00:01:29 

16 00:02:03 00:00:13 00:02:16 00:01:30 

17 00:02:07 00:00:14 00:02:21 00:01:32 

18 00:02:04 00:00:12 00:02:16 00:01:31 

19 00:01:58 00:00:13 00:02:11 00:01:32 

20 00:01:59 00:00:13 00:02:12 00:01:30 

21 00:01:56 00:00:14 00:02:10 00:01:31 

22 00:02:02 00:00:15 00:02:17 00:01:30 

23 00:02:03 00:00:12 00:02:15 00:01:29 

24 00:02:11 00:00:11 00:02:22 00:01:30 

25 00:01:59 00:00:13 00:02:12 00:01:32 

26 00:02:09 00:00:12 00:02:21 00:01:30 

27 00:01:58 00:00:14 00:02:12 00:01:28 

28 00:02:05 00:00:13 00:02:18 00:01:31 

29 00:01:57 00:00:12 00:02:09 00:01:32 

30 00:02:07 00:00:13 00:02:20 00:01:33 

31 00:02:08 00:00:14 00:02:22 00:01:29 

32 00:01:57 00:00:13 00:02:10 00:01:30 

33 00:02:02 00:00:12 00:02:14 00:01:31 

34 00:02:11 00:00:13 00:02:24 00:01:32 

35 00:01:57 00:00:12 00:02:09 00:01:31 

36 00:02:09 00:00:14 00:02:23 00:01:33 

37 00:02:01 00:00:11 00:02:12 00:01:29 

38 00:02:06 00:00:15 00:02:21 00:01:33 

39 00:01:59 00:00:13 00:02:12 00:01:32 

40 00:02:00 00:00:11 00:02:11 00:01:31 

41 00:02:07 00:00:12 00:02:19 00:01:34 

42 00:01:59 00:00:13 00:02:12 00:01:29 

43 00:02:02 00:00:12 00:02:14 00:01:30 

44 00:02:06 00:00:14 00:02:20 00:01:32 

45 00:01:59 00:00:13 00:02:12 00:01:31 

46 00:02:01 00:00:12 00:02:13 00:01:29 

47 00:01:58 00:00:13 00:02:11 00:01:30 

48 00:02:01 00:00:12 00:02:13 00:01:31 

49 00:02:02 00:00:14 00:02:16 00:01:33 

50 00:01:57 00:00:12 00:02:09 00:01:30 

Medeltid 00:02:01 00:00:13 00:02:14 00:01:31 

Tabell 13. Tidsåtgång för traktor med skopkapacitet 13 m3, vid fast kross. Tidsenhet [hh:mm:ss] 
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Bilaga 3 
Försök Full skopa Tom skopa Total tid Väntetid 

1 00:01:30 00:00:11 00:01:41 00:01:11 

2 00:01:17 00:00:12 00:01:29 00:00:56 

3 00:00:55 00:00:10 00:01:05 00:00:37 

4 00:00:57 00:00:11 00:01:08 00:00:38 

5 00:01:10 00:00:09 00:01:19 00:00:49 

6 00:00:55 00:00:12 00:01:07 00:00:35 

7 00:01:10 00:00:16 00:01:26 00:00:49 

8 00:01:12 00:00:10 00:01:22 00:00:53 

9 00:01:03 00:00:10 00:01:13 00:00:45 

10 00:01:08 00:00:11 00:01:19 00:00:49 

11 00:00:57 00:00:14 00:01:11 00:00:34 

12 00:01:08 00:00:09 00:01:17 00:00:42 

13 00:01:06 00:00:11 00:01:17 00:00:40 

14 00:00:56 00:00:12 00:01:08 00:00:38 

15 00:01:01 00:00:14 00:01:15 00:00:39 

16 00:01:04 00:00:12 00:01:16 00:00:44 

17 00:00:58 00:00:10 00:01:08 00:00:37 

18 00:01:07 00:00:13 00:01:20 00:00:45 

19 00:01:03 00:00:10 00:01:13 00:00:46 

20 00:00:55 00:00:09 00:01:04 00:00:36 

21 00:00:59 00:00:13 00:01:12 00:00:40 

22 00:01:01 00:00:12 00:01:13 00:00:41 

23 00:01:06 00:00:11 00:01:17 00:00:47 

24 00:01:11 00:00:12 00:01:23 00:00:49 

25 00:01:05 00:00:11 00:01:16 00:00:45 

26 00:01:22 00:00:10 00:01:32 00:00:58 

27 00:01:18 00:00:12 00:01:30 00:00:57 

28 00:01:11 00:00:09 00:01:20 00:00:50 

29 00:01:10 00:00:13 00:01:23 00:00:49 

30 00:01:03 00:00:14 00:01:17 00:00:41 

31 00:00:57 00:00:12 00:01:09 00:00:39 

32 00:01:06 00:00:09 00:01:15 00:00:45 

33 00:01:04 00:00:13 00:01:17 00:00:46 

34 00:01:11 00:00:10 00:01:21 00:00:50 

35 00:01:16 00:00:11 00:01:27 00:00:56 

36 00:01:04 00:00:12 00:01:16 00:00:45 

37 00:00:58 00:00:13 00:01:11 00:00:39 

38 00:01:06 00:00:12 00:01:18 00:00:47 

39 00:01:16 00:00:11 00:01:27 00:00:56 

40 00:01:03 00:00:09 00:01:12 00:00:41 

41 00:00:58 00:00:13 00:01:11 00:00:39 

42 00:01:00 00:00:12 00:01:12 00:00:39 

43 00:01:02 00:00:11 00:01:13 00:00:41 

44 00:00:59 00:00:12 00:01:11 00:00:39 

45 00:00:59 00:00:13 00:01:12 00:00:40 

46 00:01:13 00:00:12 00:01:25 00:00:53 

47 00:01:04 00:00:11 00:01:15 00:00:47 

48 00:01:01 00:00:10 00:01:11 00:00:43 

49 00:00:56 00:00:12 00:01:08 00:00:35 

50 00:01:01 00:00:13 00:01:14 00:00:45 

Medeltid 00:01:05 00:00:11 00:01:17 00:00:45 

Tabell 24. Tidsåtgång för traktor med skopkapacitet 8 m3, vid fast kross. Tidsenhet [hh:mm:ss] 


