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 -FÖRORD- 
 
 

FÖRORD 
 
Examensarbetet har utgjort den sista delen av civilingenjörsutbildningen Ergonomisk design 
& produktion med examensinriktningen produktion. Arbetet har bedrivits under tidsperioden 
vecka 36 år 2006 till vecka 4 år 2007. 
 
Jag skulle vilja tacka Draka Kabel Sverige AB för möjligheten att utföra examensarbetet hos 
dem samt dess anställda för att de tagit sig tiden att förklara hur deras arbete går till samt 
diskutera olika förändringar och lösningar. Ett särskilt tack riktas till Yvonne Lundell, 
logistikchef och mina handledare Ulf Södergren, produktionsingenjör vid Draka Kabel samt 
Bo Johansson, universitetslektor vid institutionen för arbetsvetenskap för Luleå tekniska 
universitet. 
 
Det har varit roligt och intressant att få genomföra detta examensarbete på Draka Kabel i 
Nässjö. Jag hoppas resultatet kommer till användning vid den kommande 
maskinförändringen. 
 
Nässjö, februari 2007 
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SAMMANFATTNING 
Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Draka Kabel Sverige AB i Nässjö. Syftet är att, 
för den kommande produktionsförändringen, utreda konsekvenser för materialflöde och 
lagerbehov av råmaterial. Examensarbetet skall också ge förslag på åtgärder för att, ur 
lagringssynpunkt, klara av den kommande produktionsförändringen som medför en 
kapacitetsökning. 
 
För att göra en rimlig konsekvensanalys har dagens situation kartlagts. Underlaget för 
kartläggningen har utgjorts av intervjuer med de anställda på Draka Kabel Sverige AB och 
data från affärssystemet Baan. Kartläggningen resulterade i en bild av dagens lagernivåer och 
genomloppstider. Intervjuer med materialplaneraren har givit en bild över hur det kommande 
materialbehovet prognostiseras att se ut. Denna prognos tillsammans med de genomloppstider 
som varit och som man eftersträvar, ligger som grund för de antaganden gällande de 
kommande lagernivåerna. 
 
Inventeringen av råmaterialförrådet visar att materialet har en genomsnittlig genomloppstid 
som oftast överstiger den man eftersträvar. Det betyder att man köper in mer material som blir 
liggande i förrådet än vad man förbrukar. Med ökade produktionsvolymer kommer behovet 
av råmaterial i lager att öka med 86 procent, om inget görs för att minska genomloppstiden i 
lager. Skulle man däremot arbeta mot de genomloppstider som eftersträvas kommer det 
genomsnittliga lagerbehovet endast att öka med 4 procent. 
 
Fem lösningsförslag togs fram för lämpliga lagerlayouter. Dessa utvärderades varav de två 
bästa lösningar bedömdes som i stort sett likvärdiga. Den ena lösningen innebär ett renodlat 
centralt förråd, där torg och ställage är centralt placerade i fabriken. Den andra lösningen hade 
en mindre förändring då vissa ställage är utplacerade i närheten av maskinlinjen. Efter 
diskussioner med arbetsledningen valdes lösningen med ett centralt förråd för vidare 
detaljutformning. Förslaget vidarebearbetades genom att struktureras upp med material för en 
lättare implementering av förslaget. 
 
Draka Kabel Sverige AB i Nässjö rekommenderas att ta den nya layouten i drift så snart som 
det är möjligt. Man bör även arbeta för att kunna adressera artiklarna i affärssystemet, vilket 
bidrar till en bättre kontroll av artiklar i förrådet. Vidare bör man se över sina inköpsrutiner av 
råmaterial så att genomloppstiden i lager minskas ner, i den första etappen, till de 
eftersträvade genomloppstiderna.  
 
 



 
 
 -ABSTRACT- 
 
 

 

ABSTRACT 
This master thesis is performed on behalf of Draka Kabel Sverige AB in Nässjö. The 
objective is to study the implications on materials handling and inventory levels for raw 
materials, as a result of a future manufacturing change. This thesis will also give 
recommendations and suggestions that will allow a rational inventory management with the 
future manufacturing change. 
 
To be able to forecast future inventory demand, the current situation has been studied. The 
study is based on interviews with employees at Draka Kabel and analyses of data from the 
ERP called Baan. Interviews with the material planner have given a picture of the future 
material demand and it is this prognosis together with the average lay time that lay as a base 
for assumptions regarding future inventory levels. 
 
The empirical study of the raw materials inventory showed that the average lay time mostly 
exceeded the lay time that Draka Kabel aimed at. This means that they buy more material 
which ends up in stock than they consume. With an increased manufacturing rate the demand 
for raw materials will increase with about 86 per cent, if nothing is done to reduce lay time in 
storage. Would you on the contrary work for the desirable lay times would the average 
inventory demand only increase with 4 per cent. 
 
This thesis resulted in five different solutions, which improve the storage layout. These were 
evaluated and two of the solutions were almost equal. After a discussion with the staff 
management, the solution with a central storage was chosen. This solution were planned and 
structured with materials for easier implementation of the solution. 
 
Draka Kabel Sverige AB is recommended to start the implementation of the new layout as 
soon as it’s possible.  
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ORDLISTA 
Här beskrivs verksamhetsspecifika ord, begrepp och beteckningar som förekommer i 
rapporten. Ordlistan är främst en hjälp för dem som inte är insatta i verksamheten på Draka 
Kabel Sverige AB. 
 
Kraftkabel Kraftkablar används framförallt i lågspänningsnät och 

högspända distributionsnät 
Lågspänning Spänningar i elektriska husinstallationer, 220 V 
Högspänning Spänningar från 1 kV upp till mycket höga värden 
PIA Produkter i arbete 
Styrkabel Kabel för överföring av signaler  
 

Materialförkortningar som används främst i bilaga 2-4: 
AL Aluminium 
ALPE Aluminium-copolymer 
CU Koppar 
Folie Folie, tjockleken < 0,1 mm (metalliska) 
NB Nylonbutyl 
PA Polyamid, nylon 
PE Polyeten 
PEX Tvärbunden polyeten 
PP Polypropen 
PST Polyester 
PVC Polyvinylklorid 

 
 
 



 
 
 -INLEDNING- 
 
 

8 

1 INLEDNING 
Detta inledande kapitel kommer att sätta in rapporten i ett sammanhang genom att bakgrund, 
syfte, mål och avgränsningar förklaras. 
 

1.1 BAKGRUND 
Draka Kabel Sverige AB ingår i den holländska koncernen Draka Holding med kablar och 
ledningar som affärsområde. Man har fabriker i både Nässjö och Ystad som är inriktade på 
olika produktionssegment.  
 
Under hela året 2006 har fabriken i Nässjö gjort stora förändringar: 

• I april gick hela produktionspersonalen över till fem-skift. 
• Delar av maskinparken säljs ut/flyttas på grund av en uppdelning som gjorts på 

koncernnivå. Detta gör att Nässjö-fabriken får ett mer koncentrerat produktsortiment 
med inriktningen på kraftkabel (dvs. produktfloran minskas). 

• I och med den nya inriktningen kraftkabel har man behov av att köpa in en ny 
produktionslinje (för mellanspänning) innan årets slut, detta för att möta marknadens 
ökade behov och efterfrågan. 

 
Dessa förändringar ställer krav på en förändrad logistik vilket avser flödet av råmaterial, 
halvfabrikat och produkter i arbete (PIA) men även modifieringar på fabrikslayout, 
materialflöden, lager och lagerhanteringen och så vidare.  
 
Ett examensarbete inom området produktion och logistik, är därför användbart som en del av 
det beslutsunderlag som behövs för att kunna effektivisera produktionen. Mycket kommer att 
förändras och mycket bör anpassas för att klara den ökade tillverkningen av kraftkabel. 
 

1.2 SYFTE OCH MÅL 
Syftet med detta examensarbete är att genom kartläggning och analys av materialflödet uppnå 
en effektivare hantering av råmaterial i fabriken, inför den kommande 
produktionsförändringen vid Draka Kabel AB i Nässjö.  
 
Målet är att ta fram ett beslutsunderlag med lösningr som kan implementeras hos Draka Kabel 
och bidra till en effektivare materialhantering. Åtgärderna ska underlätta hanteringen av 
råmaterial samt optimera lagerstrukturen inne i fabriken. 
 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
• Layoutplanering utförs med hänsyn till de begränsningar som den existerande 

fabriksbyggnaden ger. 
• Maskinlinjer på kraftsidan berörs inte av förändringen. Maskinlinjer på styrsidan 

försvinner/flyttas och ersätts med två nya linjer och ledigt utrymme utöver detta kan 
disponeras till lösningsförslag. 

• Kartläggning och analys av lager koncentreras till råmaterial som plast, band och färg.  
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2 METOD OCH GENOMFÖRANDE 
I detta kapitel beskrivs hur arbetet bedrivits samt vilka metoder som använts.  
 
Projektets arbetsgång kan ses i Figur 1. Arbetet inleddes med en kort introduktion bestående 
av en genomgång av företaget och dess verksamhet i stort. I samband med detta förklarades 
vilka delar som examensarbetet skulle fokuseras på.  
 

 
Figur 1 Projektets arbetsgång 

 
För att få en klar bild av nuläget genomfördes en processkartläggning. Den baserades på 
ostrukturerade intervjuer med handledare och produktionspersonal samt en påbörjad 
kartläggning av förrådet (gjord i januari 2006). En ny kartläggning av förrådet gjordes (den 20 
september 2006) genom att räkna antal pallplatser som användes i ställage och zoner. Vidare 
samlades datamaterial in från företagets affärssystem, Baan, som kunde ge klarhet i vilka 
artiklar som lagerfördes i förrådet, deras genomloppstider i lager samt materialbehovet för 
respektive maskinlinje. Dataanalyser genomfördes sedan i programmet Microsoft Excel, där 
data kunde struktureras upp och lättare hanteras. 
 
I kartläggningen av materialbehovet för respektive maskinlinje erhölls antal kilo material som 
använts av respektive artikel under perioden augusti 2005 till juli 2006. Andra indata som 
lagernivåer och genomloppstider erhölls från det totala lageruttag per månad som registrerats i 
Baan, baserad på perioden augusti 2005 till november 2006. Då en annan tidsperiod har 
kunnats användas för dessa senare analyser är för att det varit lättare att uppdatera dessa data 
under senare delar av projektet. Genomloppstiden för respektive månad har beräknats från 
månadens lageromsättningshastighet samt hänsyn har tagits till de antal produktions dagar för 
den månaden. Anledningen till detta var att man först i april 2006 övergick till fem-skift i 
produktionen, det vill säga att produktion sker dygnet runt. 
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Genom att använda data från materialförbrukning och ett genomsnitt av de genomloppstider 
man haft under undersökt period kunde man få fram en teoretisk lagermängd. Därefter 
jämfördes lagermängden med den kartlagda i september 2006 och det stämde väl överens. 
 
När en klar bild av nuläget införskaffats, fortsatte arbetet med att analysera de problem som 
upptäckts i nulägesbeskrivningen. Detta resulterade i att ett antal problemområden 
identifierades. Dessa var bland annat ett ineffektivt lagerutnyttjande samt en påtvingad 
lagerstrukturering för att kunna hantera den kommande förändringen av maskinparken. 
 
I nästa steg undersöktes hur de olika processerna kommer att fungera i framtiden (hösten 
2007). Antaganden gjordes av hur mycket material de nya maskinlinjerna kommer att 
förbruka samt att förbrukningen för de gamla maskinlinjerna förblir den samme. Två 
scenarier togs fram för att visa hur den kommande lagermängden kommer att se ut. Scenario 
ett utgår från att man fortsätter att ha de genomloppstider som man haft det senast året medan 
scenario två utgår från att man har arbetat med sina inköpsrutiner och tar hem råmaterial 
oftare vilket då bidragit till lägre lagernivåer och eftersträvda genomloppstider har erhållits. 
 
Med detta och den nya maskinlayouten som utgångspunkt togs olika layoutförslag fram. 
Diskussioner fördes med produktionsledare om materialet var lämpligast skulle placera i 
närheten av maskinlinjen eller om materialet skulle lagras centralt. Lösningar med båda 
alternativen togs fram samt ett layoutförslag som tagits fram av Draka:s personal ingick även i 
undersökningen. 
 
I lösningsarbetet ingick även att utforma en kravspecifikation som baserade sig på 
nulägesbeskrivning/analys och expansionsbeskrivning/analys. Kravspecifikationen innehöll 
krav som lösningarna bör kunna hantera. Layoutförslagen utvärderades noggrant efter denna 
kravspecifikation för att erhålla den bästa lösningen.  
 
I nästa steg planlades lösningen noggrannare, där artiklar placerades på ett optimalt sätt för att 
ge bästa service för truckpersonal och maskinlinje samt för att underlätta implementeringen 
av förslaget. 
 
Resultatet av arbetet består i att fördelar och nackdelar med de olika alternativen samt övriga 
åtgärder redovisas. Slutligen ges ett förslag på mot vilket alternativ företaget fortsättningsvis 
bör arbeta med.  
 
Under hela projekttiden har arbetet stämts av kontinuerligt med handledare och andra berörda 
i produktionsledningen. Detta för att undvika missförstånd och felaktigheter samt för att föra 
en dialog om framkomna resultat. 
 
Parallellt med kartläggning av nuläge och expansion har även litteraturstudier genomförts. 
Teorier som använts i arbetet har insamlats via böcker rörande det aktuella problemområdet. 
Främst har litteratur sökts som behandlar projektspecifika områden, sökord som använts är 
bland annat lager, logistik, lagerstyrning, materialflöde, materialhantering, 
produktionslogistik, produktionsstyrning och transportlogistik. 
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3 TEORI 
Den teoretiska bakgrund som presenteras i detta kapitel är tänkt att ge tillräcklig bakgrund 
för att förstå examensarbetets problem och lösningar. Avsnitt som presenteras är 
materialförsörjningssystem, lagerteori, lager och förrådsverksamhet samt lokaliseringssystem 
för material. 
 

3.1 MATERIALFÖRSÖRJNINGSSYSTEM 
En rad faktorer har betydelse för vilket materialförsörjningssystem som bäst lämpar sig i varje 
enskilt fall. Materialförsörjningssystemet och layouten har starka kopplingar till varandra och 
bör därför utvecklas parallellt. Tyvärr kommer ofta materialförsörjningssystemet sist och 
måste anpassa sig till layouten. 

3.1.1 Kontinuerlig försörjning 
Kontinuerlig försörjning gäller de fall där material distribueras i lämpliga enheter som byts ut 
i den takt de förbrukas. Principen är vanlig vid linjetillverkning och passar ofta bra där då 
antalet produktvarianter är få. Materialet ställs fram vid linjen i de förpackningar man får från 
leverantören. 
 
Tendensen mot fler varianter i produktionen kan dock i dessa fall skapa problem vad gäller 
ytan. Alla artiklar får helt enkelt inte plats vid linjen. 

3.1.2 Försörjning per serie av objekt 
Vid en linje kan problemet med många varianter lösas med mindre förpackningar (helst direkt 
från leverantör, annars kan materialet ompaketeras i förrådet) eller en sekvenspackning (lägga 
materialet i den ordningen som den förbrukas vid linjen). Problemet kan även lösas med att 
endast ha framme material för de varianter som för tillfället produceras alternativt distribuera 
hela förpackningar och återföra resterande material när serien är avslutad. 

3.1.3 Försörjning per objekt 
Ökningen av antalet varianter har drivit utvecklingen mot försörjningssystem där 
materialförsörjningen planeras mot varje enskild produkt. Problem med detta sätt är att ytan 
och antalet materialadresser ökar, ett ökat materialhanteringsarbete, en minskad 
förbrukningstakt/förpackning, administrativa problem vid förändringar i produktstrukturen, 
samt ökad risk för brister och överförbrukning. 

3.1.4 Materialtorg 
Materialtorg innebär att materialet från förrådet distribueras till en för flera arbetsstationers 
gemensamma plockyta, ett decentraliserat förråd. Leverantörens förpackning kan användas 
fram hit. Härifrån kan operatören själv hämta det material som krävs för operationen. 
Materialtorg innebär att ytan kring själva arbetsstationen minskar och samtidigt minskar 
antalet materialadresser. 

3.1.5 Satsning från förråd 
Om arbetsstationerna ligger geografiskt skilda åt, kommer avstånden mellan materialtorget 
och arbetsstationerna att bli stora. Ett alternativ är då att man i förrådet plockar samman det 
som behövs för produkten i den arbetsstationen. Den här sortens materialförsörjningssystem 
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ställer ofta stora krav på de administrativa systemen. Vidare krävs det olika former av 
”ersättningssystem” för att ersätta material som är felaktigt ute på stationen. 

3.1.6 Leverantörsstyrt lager/Konsignationslager 
I ett leverantörsstyrt lager har leverantören tillgång till företagets lagersaldo och förväntad 
förbrukning. Leverantören får då ansvar för att det finns tillräckligt med material i lager för att 
uppfylla det köpande företagets behov. Betalning sker oftast först när materialet plockats ut 
från köparens lager, detta stimulerar leverantören till att klara försörjningen utan att lägga upp 
för stora lager. 
 
Det finns två huvudsakliga metoder för leverantörsstyrda lager. Antingen har leverantören 
tillträde till kundens lagerlokaler och kan inspektera lagernivåer med jämna mellanrum för att 
fylla på med lämplig mängd eller så har leverantören tillgång till uppdaterad information om 
företagets lagernivåer, förbrukningsstatistik med mera, för att därigenom kunna fatta beslut 
om när lagret behöver fyllas på.  
 

3.2 LAGERTEORIER 
Motiven för att bygga upp lager är välkända och bygger på att tillverkningen skall ges en hög 
funktionssäkerhet och att kunderna alltid skall ha tillgång till artiklar vid behov.  
 
Alla former av lager måste dock någon gång ifrågasättas. Ett lager kan vara ett tecken på att 
någon funktion har en tveksam funktionssäkerhet. I många fall har ett lager skapats för att ge 
en intern säkerhet i företaget eller avdelningen mot eventuella störningar i materialflödet. 
Enligt den japanska tillverkningsfilosofin, ”den japanska sjön” (se Figur 2), försöker man att 
ta bort alla lager för att identifiera och lyfta fram alla problem i produktionen. En sänkning av 
lagernivåer gör att tidigare dolda problem tvingas fram. För att upprätthålla den japanska 
filosofin är det viktig att göra små minskningar av lagret och sen åtgärda de problem som 
dyker upp. 
 

 
Figur 2 Den japanska sjön 

 
Enligt Olhager (2000) är de tre grundläggande formerna för lagerhållning ur ett 
flödesperspektiv – förråd, produkter i arbete samt färdigvarulager. 

• Förråd omfattar råmaterial och artiklar som är avsedda för vidarebearbetning eller för 
montering. 

• Produkter i arbete (PIA) omfattar dels artiklar under bearbetning och dels halvfabrikat 
i lager mellan olika arbetsstationer. 

• Färdigvarulager omfattar slutprodukter som är redo för leverans till kund och benämns 
ofta som enbart lager. 
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3.2.1 Lagernivåer 
Ett lager kan betraktas som två delar, ett omsättningslager och ett säkerhetslager. 
Omsättningslagret är den del som regelbundet varierar genom inleveranser och uttag ur lagret 
medan säkerhetslagret ska gardera mot brist i lagret vid oväntat höga uttag, långa ledtider, 
transporttider eller leveranstider. Hur lagernivåerna kan variera kan ses i Figur 3. 
 

 
Figur 3 Lagernivåer i ett lager under en viss tid (Lumsden, 1989) 

 

3.2.2 Genomloppstid 
För att räkna fram genomloppstiden i ett lager utgår man från omsättningshastigheten. Ett 
lagers omsättningshastighet (LOH) visar hur många gånger lagret omsätts under en given 
tidsperiod, vanligtvis ett år (Lumsden, 1998). Lageromsättningshastigheten definieras enligt 
Formel 1. Det är viktigt att använda samma värderingsgrund (lagervärde eller lagerkvantitet) 
vid beräkning av omsättningshastigheten. 
 

Formel 1 Beräkning av lageromsättningshastighet 

( )
( ) [ ]årggr

värdeellerkvantitetLager
värdeellerkvantitetOmsättningLOH =  

 
I allmänhet gäller att en hög lageromsättningshastighet är att föredra ur 
lagerhållningssynpunkt, medan en lägre lageromsättningshastighet är att föredra ur 
leveranssäkerhetssynpunkt. 
 
Genomloppstiden kan beräknas ur inversen av lageromsättningshastigheten enligt Formel 2. 
 

Formel 2 Beräkning av genomloppstid 

[ ]dagar
LOH

årsdagarproduktionantal
LOH

1tidGenomlopps ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡==  

 
Formeln som senare kommer att användas i kapitel 5.5.1 – 5.5.3 och 7.3.1 – 7.3.2 utgår från 
ovanstående formler, se Formel 3. 
 

Formel 3 Beräkning av genomsnittlig lagermängd 

360
gFörbruknintidGenomloppsLagermängd ×

=  
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3.2.3 ABC-klassificering 
Det vanligaste sättet att gruppera artiklar är att utgå från artiklarnas ekonomiska vikt, 
volymvärdet. I nästan alla lager är det 20 procent av artiklarna som svarar för omkring 80 
procent av det totala volymvärdet, varav detta brukar benämnas som 80/20-regeln. Metoden 
bygger på en uppdelning av företagets produkter i olika klasser (A, B och C). De artiklar med 
högst volymvärde betecknas som A-artiklar, de som ligger i mittenintervallet betecknas som 
B-artiklar och de med mycket låga volymvärden som C-artiklar (se Figur 4). Ur 
leveranssynpunkt är A-artiklar speciellt viktiga och de bör kunna bära kostnader för hög 
lagertillgänglighet och kort leveranstid. C-artiklar däremot kan lagras i ett centrallager med 
lägre lagertillgänglighet och längre leveranstider än A-artiklarna. 
 

 
Figur 4 Klassificering av A-, B- och C-produkter (Lumsden, 1998) 

 
Ett alternativ till gruppering efter volymvärde, är att gruppera artiklarna efter dess 
volymmängd. Förhållandet med att en liten andel av artiklarna uppgår till en stor del av den 
totala volymmängden överensstämmer med principen, varav 80/20-regeln är applicerbar. I 
övrigt fungerar metoden som beskrivits tidigare. 
 

3.3 LAGER OCH FÖRRÅDSVERKSAMHET 
I ett och samma förråd eller lager kan en mycket stor mängd av olika detaljer finnas med 
mycket olika förutsättningar beträffande utrymme, genomsnittlig lagervolym med mera. 
Därför bör lagret inte arrangeras utifrån endast en typ av lagerteknik utan genom olika 
kombinationer. 
 
Vilken lagringsprincip som skall användas bestäms främst av godsets genomströmning och 
vilka åtkomsttider som anses acceptabla. Den fysiska genomströmningen definieras enklast 
som den volym som passerar genom lagret per tidsenhet, medan åtkomsttiden är den tid det 
tar från beslut tas om uttag från lagret tills artikeln rent fysiskt är utplockat från lagret. 
 
Genomströmningen i lagret bestäms av vilken uttagningsprincip som tillämpas. FIFO-
principen (First In, First Out) är lämplig om ett rakt flöde genom lagret eftersträvas, medan 
LIFO (Last In, First Out) är bättre anpassat om mottagning och avsändning sker på samma 
plats. 
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Åtkomsttiden för ett kolli påverkas mycket av hur lätt det är att hitta i lagret. Ett dataregister 
över placeringen av kollin är då ett bra hjälpmedel. 
 
Enligt TFK – Institutet för Transportforskning och Industrilitteratur (2002) är fast och 
flytande lagerplacering två principer för hur man kan placera sina artiklar. Vid fast placering 
har företaget bestämt att ett visst antal platser skall upptas av en specifik artikel och lagrets 
storlek kan beräknas utifrån summan av alla artiklars säkerhetslager plus 
hemtagningskvantitet. Den fasta placeringens motsats, flytande placering, innebär att varje 
pall kan placeras var som helst i lagret. Detta placeringssätt betyder att utnyttjningen av 
tillgängligt antal pallplatser blir större och att denna princip fordrar i allmänhet färre antal 
pallplatser. Platsen och artikelnumret måste lagras i ett relativt avancerat administrativt 
system. 
 
Ett teoretiskt exempel på detta kan ses i Figur 5, där tre artiklar med sina säkerhetslager (4 
stycken) och hemtagningskvantiteter (12 stycken) gör att den flytande placeringen fordrar 38 
procent färre pallplatser än den fasta placeringen. I verkligheten är skillnaden inte lika 
markant, men den finns. 
 

 
Figur 5 Skillnad mellan fast och flytande placering i lager (Lumsden, 1998) 

 
En tredje variant är ett blandsystem med fasta plockplatser medan buffertplatserna är flytande. 
Administrationen är relativt enkel och lagervolymen utnyttjas väl för bufferten. 
Oavsett vilket av de tre lagringssystemen som används bör det finnas ett administrativt system 
som håller reda på var en artikel ska lagras in eller var det finns lediga platser.  

3.3.1 Utformning av lager och förråd 
Enligt Lumsden (1998) bör man sträva efter följande önskemål då man skall utforma lager: 

• Lagret skall ha hög fyllnadsgrad. Att uppnå hundra procentig fyllnadsgrad i ett lager är 
inte möjligt beroende på att man alltid måste ha utrymme för att hantera godset (t.ex. 
truckgångar).  

• Reducera transportarbetet till ett minimum. Gods som omsätts mycket snabbt placeras 
så att förflyttningssträckan blir så kort som möjligt, medan lågfrekventa artiklar 
placeras längre in i lagret. 
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• Artiklarna i lagret skall vara lätta att hitta och lätta att komma åt. Om detaljerna är 
svåra att hitta, tar hanteringsarbetet onödigt lång tid, vilket medför höga kostnader. Att 
artiklarna är lätta att komma åt betyder att man kan ta detaljen utan att behöva flytta på 
andra detaljer som står i vägen. 

• Alla artiklar kan inte behandlas på samma sätt. Artiklarna grupperas därför efter någon 
metod (exempelvis volym, tyngd eller volymvärde) och förvaringsmetoden anpassas 
efter detta. 

 
Enlig Aronsson et al. (2004) styrs plockplatsens placering i lagret främst av uttagsfrekvensen, 
artikelvolymen, uttagskvantiteten och artikelvikten: 

• Med uttagsfrekvens menas hur ofta plockplatsen besöks. Ofta är det ett fåtal artiklar 
som har mycket hög frekvens, medan det stora flertalet har låg frekvens. Högfrekventa 
artiklar ska placeras lätt och snabbt åtkomliga samt ju lägre uttagsfrekvens, desto 
högre upp och längre bort kan artiklarna lagras. 

• Uttagskvantiteten bestäms av det antal artiklar som plockas vid varje besök. En artikel 
med hög uttagskvantitet kan skapa köbildning då det tar längre tid att plocka just 
denna artikel. 

• Artikelns volym och vikt påverkar placeringen och i den mån det är möjligt bör 
artiklarna placeras in i ställaget på det sätt som Tabell 1 visar. Det vill säga tungt 
skrymmande gods längst ned i ställaget, gärna på golvet, medan lätt skrymmande gods 
kan placeras högre upp i ställaget. 

 
Tabell 1 Godsplacering med hänsyn till uttagsfrekvens, volym och vikt 

Nivå Gods 
5 Lätt skrymmande gods 
4 Lågfrekvent, normalt skrymmande gods 
3 Frekvent, normalt skrymmande gods 
2 Frekvent, tyngre gods 
1 Tungt skrymmande gods 

 
Det finns vissa motsättningar mellan nämnda kriterier, som gör att man ibland måste 
kompromissa. Exempelvis bör man placera tunga varor i golvnivå även om de är 
lågfrekventa. 
 
Valet av buffertplacering är artikelberoende och olika kombinationer förekommer (se Figur 
6).  
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Figur 6 Varianter på buffertens placering (Aronsson et al., 2004) 

 
En närliggande buffert innebär att bufferten lagras i omedelbar närhet till plockplatsen, men 
är inte åtkomlig för plockaren. En plockzonsbuffert kan nås av plockaren medan en 
avsidesliggande buffert kräver speciell buffertpersonal då plockaren inte har tid eller 
möjlighet att hämta artiklar från bufferten, som kan ligga långt bort.  
 
Vid gemensamma buffert- och plockplatser är plockplatsen större så att bufferten ryms vid 
plockplatsen. Istället för en plockplats och en buffertplats ges utrymme för två plockplatser 
för samma artikel. 

3.3.2 Förvaringsmetoder  
De grundtyper av förvaringsmetoder som finns vid lagring och förrådshållning är: 

• Ställagelagring (konventionella pallställ) 
• Djupstaplingsställage 
• Djuplagring/fristapling 
• Djuplagring med rullfack 

 
Ställagelagring är den vanligaste lagringsmetoden inom industrin. Godset förvaras på pallar 
som placeras i ett fack i ett pallställ och samtliga pallar är lättåtkomliga. Vid användning av 
ställage upptar transportgångar en stor del av lagret och golvytan utnyttjas sämre vid 
ställagelagring än vid djuplagring. Lagringsmetoden är mycket flexibel och lättheten att 
tillämpa FIFO-principen genom att varje pall är direkt åtkomlig gör att ställage ofta är att 
föredra, detta gäller speciellt då mindre volymer av varje produkt lagras. 
 
En annan form av ställagelagring är djupstapling i pallställ, den används vanligen vid lagring 
av säsongsvaror. Skillnader mellan ställagelagring och djupstaplingsställage kan ses i Figur 7. 
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Figur 7 Ställagelagring och djupstaplingsställage (Lumsden, 1998) 

 
Djuplagring/fristapling innebär att pallarna placeras direkt på golvet och kommande pallar 
placeras sedan ovanpå. Detta kräver att produkterna och emballage klarar av belastningen från 
andra pallar. Denna lagringsmetod kan sällan användas till fullo vid höga takhöjder, detta då 
rasrisken av pall blir för stor. Vid djuplagring blir åtkomligheten begränsad, vilket försvårar 
tillämpningen av FIFO-principen. Mer passande här är LIFO-principen. Det är endast den 
yttersta pallen i varje rad av pallar som är direkt åtkomlig. De inre pallarna kan inte nås förrän 
de pallar som står utanför har flyttats. 
 
Om varje rad är fylld med endast en produktsort, spelar den dåliga åtkomligheten mindre roll 
då man alltid har tillgång till produkten i den främre raden. Det medför dock att godset på de 
innersta pallarna i varje rad kan bli mycket gammalt då det endast är de yttersta pallarna som 
omsätts. Djuplagring används främst då stora volymer av samma detalj finns i lager (se Figur 
8). 
 

 
Figur 8 Djuplagring (Lumsden, 1998) 

 
Djuplagring med rullfack används ofta vid stora mängder av pallar med få artikelnummer. 
Pallarna lagras in på en sida av fack och transporteras till motsatta sida med graviterande 
odrivna rullbanor där den kan tas ut (se Figur 9). Lagringsformen ger en högre 
utnyttjandegrad än djupstapling och FIFO-principen uppfylls på ett enkelt sätt.  
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Figur 9 Djuplagring med rullfack (Lumsden, 1998) 

 
Avslutningsvis är all lagring av säck på pall i ställage och rullfack olämpligt, detta då 
säckarna lätt kan skadas i hanteringen.  
 

3.4 LOKALISERINGSSYSTEM FÖR MATERIAL 
Det är nödvändigt att märka ut lagerplatser för att få en överblick över var i lagret de olika 
komponenterna och produkterna befinner sig. Om en komponent eller produkt inte kan 
lokaliseras kan den inte heller skapa ett värde för företaget. 
 
Vid märkning av lagerplatser är det viktigt att det finns en underbyggande logik som är lätt att 
förstå och att använda för alla som hanterar lagret. Kort men informativ märkning av 
lagerplatserna är att föredra.  
 
Lagerplatsen ges en så kallad adress så att produkten, med hjälp av ett affärssystem enkelt och 
snabbt kan lokaliseras. Det är vanligt att siffror och bokstäver i olika kombinationer 
förekommer, men även färgkombinationer och symboler. En numerisk enhet ger variationen 
10 (0-9), medan en alfabetisk enhet ger variationen 29 (a-ö). Antalet variationer för en serie, 
bokstäver eller siffror kan således beräknas 10 * varje siffra eller 26 * varje bokstav, se Tabell 
2. 
 

Tabell 2 Antal variationer som varje kombination kan ge 

0  9 = 10  
00  99 = 100 10 * 10 = 100 
000  999 = 1 000  10 * 10 *10 = 1 000 
A  Ö = 29  
AA  ÖÖ = 841 29 * 29 = 841 
AAA  ÖÖÖ = 24 389  29 * 29 * 29 = 24 389 

 
För att få en så optimal lösning som möjligt bör bokstäver och siffror blandas och gärna 
skiljas åt med hjälp av ett skiljetecken. Om detta inte görs, finns det risk för 
sammanblandningar där siffran 0 (noll) feltolkas som bokstaven O. Vidare är det ofördelaktigt 
att endast använda sig av siffror. Risken för att siffrorna skulle tolkas som bokstäver 
elimineras, men längre sifferkombinationer är ofta svårare att utläsa. 
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3.4.1 Bokstav – siffer system 
Ett bokstav-siffer system bygger på att ställageraderna är namngivna efter bokstäver och 
hyllnummer uttryckta i siffror, vidare är höjden på hyllan utryckt i bokstäver, se Figur 10. 
 

 
Figur 10 bokstav – siffersystem för lokalisering av hylla 

 

3.4.2 Avenue – Street system 
Fabriken placeras i ett koordinatsystem där origo placeras på lämpligt ställe. Därefter 
namnges alla gator beroende på i vilken riktning de går, exempelvis alla gator i X-led 
benämns som Avenue och alla i Y-led benämns som Street. Detta gör att man kan lokalisera 
en gata med hjälp av namnet Avenue eller Street beroende på dess riktning samt var i lokalen 
den ligger med avseende på origo (se Figur 11).  
 

 
Figur 11 Avenue – streetsystem för lokalisering av hylla alternativt zonrad 
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En specifik ställagehylla kan sedan lokaliseras med hjälp av koordinatsystemet. Den röda 
hyllan i Figur 11 kallas exempelvis för A6 – 14, 14 för att den är placerad 14 enheter från 
origo. Dessutom kan materialrader i golvzonen lokaliseras, i Figur 11 benämns exempelvis 
raden som S20 – 20. 
 
Avenue och street kan självklart ändras till andra gatunamn och beteckningar. Fördelen med 
det här systemet är att ett ställage eller en zonrad kan tas bort eller läggas till utan att den 
underbyggande logiken omintetgörs. 
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4 FÖRETAGSBESKRIVNING 
I kapitlet presenteras företaget och dess historia. Uppgifterna är tagna från informationsblad 
och Draka Kabel:s hemsida. 
 

4.1 DRAKA KABEL SVERIGE AB 
Draka Kabel Sverige AB ingår i den holländska koncernen Draka Holding inom avdelningen 
för Draka Cableteq, med kablar och ledningar som affärsområde. Man har fabriker i Nässjö 
och Ystad samt försäljningskontor i Nässjö, Ystad, Skellefteå och Stockholm. Huvudkontoret 
finns dock i Nässjö och man har en omsättning på ca 800 miljoner SEK 2005 samt en 
marknadsandel på 30 procent. 
 
Huvuddelen av produktionen i Nässjö är inriktad mot kraftkablar (1-24 kV) medan man i 
Ystad tillverkar gummikablar, kopplingsledningar och installationskablar.  
 
Man har ett brett, marknadsanpassat produktsortiment för eldistribution, industri, kontor, 
bostäder och fordon. Ambitionen är att leverera den längd kunden behöver, dit kunden 
behöver den samt när kunden behöver den. 
 
Affärsidén är enkel och tydlig, ”överföring av elektrisk energi och information för människors 
nytta och bekvämlighet”. 

4.1.1 Historia 
I och med Alfred Nobels uppfinning av dynamiten gick också startskottet för Draka Kabel, då 
under namnet Liljeholmens Stubinfabrik. Kombinationen dynamit och stubin kom att 
revolutionera sprängtekniken under 1870-talet. Med elektricitetens intåg såg man snart nya 
affärsområden och redan 1883 började tillverkningen av kablar och ledningar för att 
elektrifiera Sverige.  
 
1914 startade Liljeholmens Kabelfabrik sin tillverkning i Västberga, Stockholm. 1916 köpte 
ASEA in sig i det framgångsrika företaget. Men det dröjde ända fram till 1976 innan 
Liljeholmens Kabelfabrik blev ASEA Kabel. 1977 invigdes anläggningen i Nässjö. 1993 
bytte ASEA Kabel ägare och blev ABB Kabel. Samma år flyttades all produktion, 
administration samt ledning till Nässjö och anläggningen byggdes ut. 
 
Bjurhagen, som grundades 1924 i Malmö, ägdes mellan 1934 och 1984 gemensamt av 
Ericsson och ASEA Kabel, därefter bara av ASEA Kabel. 1993 flyttades tillverkningen till 
Ystad. Den 1 januari 1999 gick ABB Kabel samman med Bjurhagen och i december samma 
år köpte kabelkoncernen Draka Holding upp ABB Kabel som då bytte namn till nuvarande 
Draka Kabel Sverige AB. En historisk tidslinje kan ses i Figur 12. 
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Figur 12 Historisk tidslinje 

 

4.1.2 Fabriken i Nässjö 
Kabelfabriken i Nässjö byggdes 1977. Året 1993 byggdes fabriken till då företaget flyttade 
hela tillverkningen till Nässjö från Stockholm. I den 25 000 m2 stora fabrikslokalen arbetar 
idag cirka 200 medarbetare. Utav dessa arbetar cirka fem personer endast med hanteringen av 
material i lager och förråd. 
 
Man tillverkar 1kV kraftkablar och 12-24 kV kraftkablar, enligt olika europeiska standarder 
samt kraftstyrkablar. På Draka arbetar man med alla de vanliga kabelmaterialen som PVC, 
PEX, PE samt halogenfria flamskyddade material.  

4.1.3 Fabriken i Ystad 
Den moderna kabelfabriken i Ystad byggdes 1964 och sysselsätter cirka 120 medarbetare. 
Här tillverkas bland annat installationskablar, gummikablar och kopplingsledningar.  
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5 NULÄGESBESKRIVNING 
I detta kapitel belyses den nuvarande situationen under hösten 2005 på Draka Kabel Sverige 
AB i Nässjö utifrån följande områden; produkt, produktion, förrådslayout, materialflöde och 
materialförbrukning. Beskrivningen avser perioden september-oktober 2006. 
 

5.1 PRODUKT 
Variationen av förläggningsmiljöer och kabeltyper är stor varav kablarna som tillverkas i 
Nässjö finns i en mängd olika varianter, som var och en är anpassade för sina ändamål.  
 
Kraftkablar som numera är huvudprodukten i Nässjö finns dimensionerade för 1 kV, 12 kV 
och 24 kV. De olika isolationsmaterialen och konstruktionsskillnaderna gör att antalet 
varianter av kablar är stor. Av denna orsak ges endast en generell bild av hur tillverkningen av 
en kabel kan gå till. 
 
Gemensamt för alla kablar är att utformningen utgår från en ledare i koppar eller aluminium 
och utanpå ledaren finns en isolering. Beroende på kabelsort kan tre eller fler ledare slås ihop 
och bindas samman alternativt används bara en ensam ledare. Efter detta kan ledaren/ledarna 
få ett ledande band i aluminium eller koppar, skärmtrådar eller svällband/svällgarn ombundet, 
processen avslutas med att konstruktionen får en yttermantel av stark polyeten som skyddar 
mot yttre påverkan.  
 
Figur 13, visar kabelkonstruktionen av en AXLJ-TT 14/24 kV (3 ledare) som kan plöjas ned i 
mark och förläggas i sjöar. 
 

 
Figur 13 Kabelkonstruktion av AXLJ-TT (Draka Kabel Sverige AB) 

 

5.2 PRODUKTION 
Produktionen är strukturerad för en kontinuerlig tillverkning och kan delas in i tillverkning av 
ledare och kraftkabel och omfattar de två huvudgrupperna dragning av tråd och 
plastisolerande kablar. En kortfattad beskrivning av hur en kabel tillverkas kan ses i Figur 14. 
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1 Valstråd, 8 mm 7 Hopslagning, kablar med flera parter 

tvinnas samman efter isoleringen 
2 Tråddragning i dragbord 8 Bandning, band läggs på för att hålla 

ihop parterna och få en jämn yta. 
3 Kabling, trådarna kablas till en ledare 9 Skärmning, ytterligare skärmtråd för 

ökad säkerhet 
4 Glödgning, ledaren glödgas för att ge 

ökad böjlighet och ledningsförmåga 
10 Mantling, ett hölje av PVC eller PE 

läggs på 
5 Partisolering, ledaren isoleras med 

PEX eller PVC 
11 Slutkontroll och provning 

6 Spänningsprovning 12 Färdig kabel 
Figur 14 Kortfattad beskrivning över hur en kabel tillverkas 

 
Ledartillverkningen av koppar eller aluminium sker vid dragbord där tråddimensionen på 
valstråd reduceras från cirka 8 mm till 0,1-5 mm (en meter 8 mm koppartråd som dras ned till 
0,10 mm blir 6 300 m lång). De tillverkande trådarna tvinnas sedan ihop till en ledare genom 
hopvridning. För att göra ledaren mer hanterbar efter hopvridningen, glödgas ledarna i var sin 
station för respektive ämne (Al och Cu). 
 
Ledaren passerar sedan en EP-linje (Extruder Part) där isoleringen formas runt ledaren med 
hjälp av extruder som kontinuerligt smälter och matar fram plast till extruderhuvudena. Den 
isolerade ledaren, parten, kyls därefter och spolas upp på trummor. 
 
Beroende på produkt kan sedan kabeln genomgå hopslagning (flera parter tvinnas och bandas 
samman), skärmning (parterna viras om med koppartråd eller metallband) och slutligen 
mantling (parterna får ett gemensamt hölje, mantel).  
 
Bilder från produktionen kan ses i Figur 15. 
 

25 



 
 
 -NULÄGESBESKRIVNING- 
 
 
 

 
1 Kablingsmaskin, tillverkning av ledare 
2 Ledare i aluminium 
3 Isolerad part 
4 Hopslagningslinje, hopslagning av parter 
5 Hopslagen, bandad kabel med tre ledare 
6 Extrudern i EM45, mantling av kabeln 

Figur 15 Bilder från produktionen 

 
Kablarna kontrolleras kontinuerligt under hela tillverkningsfasen men även genom en 
slutkontroll av färdig produkt, med avseende på elektriska egenskaper, dimensioner och 
mekanisk hållfasthet. 
 
Efter slutkontrollen av kabeln, lagerläggs trumman ute på lagret i väntan på order från kund. 
Önskar kunden en annan längd än den som finns på trumman, tas trumman till en 
delningsstation som delar upp kabeln i önskade längder. Beroende på ändamål kan kundens 
trumma sedan emballeras ytterligare för att inte skadas under transport och vidare hantering.  
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Om det vid slutkontroll visar sig att kabeln är defekt och inte uppfyller kvalitetskraven, utförs 
en avvikelseanalys över felet. Efter analys kan kabeln antingen godkännas för försäljning, 
skrotas alternativt åtgärdas. 
 

5.3 FÖRRÅDSLAYOUT 
Detta avsnitt beskriver tillverkningsenheten och ger en förklaring till de ingående delarnas 
funktion och hur de ligger i förhållande till varandra. Förrådet förklaras med antal tillgängliga 
lagerplatser och övergripande information om dess funktion. 
 
Förrådet används för förvaring av material som skall användas i maskinerna. Materialet består 
bland annat av plastgranulat till isolering, färggranulat för färgning av isolering, koppar- och 
aluminiumvalstråd, koppar- och aluminiumband samt halvfabrikat och ledare gjorda på andra 
Drakafabriker som skall genomgå operationer i fabriken. 
 
Förrådet i fabriken är uppdelat i zoner och ställage. Zonerna innehåller mest pallar med 
oktabiner och säckar (plastgranulat) medan ställagen har mindre artiklar som färg och band.  
 
En översyn av förrådet i dagsläget och hur det är strukturerat kan ses i Figur 16, figuren kan 
även ses i större format i bilaga 1. 
 

 
Figur 16 Planritning över förrådet (september 2006) 

 
Gult område motsvarar lagringsplatser för trummor och rött område motsvara zoner för 
lagring av råmaterial. Zonerna och ställagen är numrerade och dessa nummer/bokstäver 
används vidare i Tabell 3 med en specifikation över vilket material som finns på 
lagringsplatsen samt vilka maskinlinjer som använder materialet. 
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Tabell 3 Förrådsstruktur (september 2006) 

  Artikelsort 
Placering 

idag Användningsomr. Notering 
1  Köpkabel 2 INNELAGER  

ALPE-BAND 0,15 
+ teknikavd. 3 EM70  

PVC-FÄRG 4 EP40 + EM70  
  5   Ingen specifik användning 
  6   Utnyttjas inte 
PE-FÄRG 7 EP40 + EM  
ALPE-BAND 0,20 8 EM Skadat ställage 
SVÄLLBA LED 9 EM45  
PPBA 0,20 + 
PP/PST-BA 0,15 10 HS40 + EM45  

HFFRBA + 
SVÄLLBA LED 11 HS40 Dålig åtkomst för att ställa 

material med truck 

S 
T 
Ä 
L 
L 
A 
G 
E 

 12   Ingen specifik användning 
PVC-PLAST A EM + HS  
PLAST B EM + HS  
PVC-PLAST C EP40  
PLAST D EM + HS  
PVC-PLAST E EM + HS  
PE-PLAST F EP40  
PE-PLAST G EP41  

Z 
O 
N 

NBBA H HS40  
 
Antal pallplatser som i dagsläget finns att tillgå till i ställage för förrådsverksamhet är 
sammanlagt drygt 275 stycken fördelade på olika platser i lokalen. De utnyttjas olika 
beroende på var i lokalen de är placerade samt hur tillgängliga de är.  
 
Tabell 4 visar en kartläggning av ställageplatser och dess beläggning den 20 september 2006. 
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Tabell 4 Kartläggning av ställageplatser (060920) 

Ställage 
Antal 
pallplatser

Utnyttjade 
pallplatser

3 60 39 
4 28 18 
5 23 5 
6 24 8 
7 24 24 
8 30 21 
9 24 18 
10 24 16 
11 12 12 
12 24 2 
      
Totalt antal 
pallplatser 273 163 

Andel 
använda   60 % 

 
Antal pallplatser som i dagsläget används i zoner är ytor för drygt 300 stycken fördelade på 
olika platser i lokalen. I denna beräkning är en viss del av platserna staplat material, där 
uppskattningsvis 30 procent av platserna är stapelbara, det vill säga totalt 450 
oktabiner/säckar i lager. Tabell 5 visar en kartläggning av zonplatserna den 20 september 
2006. 
 

Tabell 5 Kartläggning av zonplatser (060920) 

Zon Antal pallplatser 
A 84 
B 40 
C 52 
D 35 
E 40 
F 9 
G 30 
H 3 
    

Totalt antal 
pallplatser 293 
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5.4 MATERIALFLÖDE 
Detta kapitel kommer att behandla materialflödet genom tillverkningsenheten och därmed 
beskriva flöden till och från de olika lagren och aktiviteterna. Figur 17 visar huvudflödet av 
material medan följande avsnitt beskriver flödena mer detaljerat. 
 

 
Figur 17 Övergripande flödesschema 

 
Huvudflödet av valstråd kommer via tåg och lastbil medan färgmasterbatch, plast och band 
sker via lastbil. Färgmasterbatch, plast och band används i kabeltillverkningen och därmed 
erhålls den färdiga kabeln. Från färdigvarulagret sker huvudflödet av färdiga kablar till kund 
via lastbil. 

5.4.1 Förrådet, in- och utflöden 
Råmaterial till ledartillverkning som koppar och aluminium ankommer med tåg eller lastbil. 
De lastas av med hjälp av truck och kopparn ställs numera inne i fabrikslokalen på ledig yta 
medan aluminium placeras i ett tält på gården. När valstråden är avembalerad transporteras 
den med truck till ett mellanlager invid maskinlinjerna. Övrigt råmaterial (plast, 
färgmasterbatch och band) ankommer med lastbil och transporteras med truck till en ledig 
plats i fabriken i pallställage eller direkt på golvet.  
 
Floran av lastbärare är stor då storleken på produkterna skiljer sig åt. En vanlig europapall 
fungerar för många av de mindre råmaterialen medan oktabiner, band och valstråd kräver 
större och anpassade lastbärare. 
 
Halvfabrikat av kabel från andra Drakafabriker kommer oftast med lastbil uppvirade på 
trummor och lagerplaceras i möjligaste mån i lagret utomhus annars inne i mellanlagret av 
trummor i fabrik. 
 
Transporter från lagerplats till respektive maskinlinje görs av truckförare eller operatör 
alternativt hämtas lättare material för hand av operatören själv, detta gäller främst 
färggranulat. 
 

30 



 
 
 -NULÄGESBESKRIVNING- 
 
 
5.5 MATERIALFÖRBRUKNING 
Alla artiklar i förrådet är grupperade efter gemensamma egenskaper och alla artiklar tillhör en 
artikelgrupp, enligt Tabell 6.  
 

Tabell 6 Artikelgruppering 

Artikel   Grupp 
Koppar (ledare och band) 2 Metaller: 
Aluminium (ledare och band) 3 

Färgmasterbatch   4 
PE-Compound 6 
PVC-Compound 5, 7012 

Plast: 

Övrig plast 9 
Koppar (folie) 2,8 
Aluminium (folie) 3 
Plast (polypropen m.fl.) 8 

Band, film, garn, 
övrigt 

Sväll 8 
 
En stor mängd av artiklarna i Tabell 6 som är väsentliga för undersökningen kan i sin tur 
grupperas i grupperna färg, plast och band. Vissa av artiklarna ingår ej i undersökningen, då 
dessa har använts vid styrkabeltillverkningen eller inte lagerhanteras i samma utsträckning 
som övriga. Exempel på sådana artiklar är metalltrådar, ledare, halvfabrikat och valstråd. 
Halvfabrikat av kablar lagras så kort tid som möjligt, vanligtvis cirka tre dagar, man 
eftersträvar ”just-in-time”-ankomst till fabriken för deras operationer. Detsamma gäller 
metalltrådar och ledare, då dessa tillverkas i kampanjer och har en liggtid till nästa operation 
från en timme upp till tre dagar. Utöver detta tillkommer valstråd som används i dragborden 
vid tillverkning av ledare och skärmtrådar och hanteras här utanför den vanliga 
lagerhanteringen. 

5.5.1 Färgmasterbatch 
Det finns ett stort antal färgartiklar i lager som förbrukas olika mycket. Färgmasterbatcherna 
förvaras på vanliga europapallar i säckar om 25 kg och pallen innehåller maximalt  
500 kg/pall. Lagringsmöjligheten för färgmasterbatch kan ses i Figur 18. 
 

 
Figur 18 Lagring av färgmasterbatch 
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Sammanställd data över färgförbrukningen visar att det under perioden augusti 2005 till 
november 2006 har använts 36 artiklar i tillverkningen. Figur 19 visar resultatet av ABC-
klassificeringen samt att en förhållandevis liten andel av artiklarna står för en stor del av 
förbrukningen. 
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Figur 19 ABC-klassificering av färgartiklar (aug 2005-nov 2006) 

 
De artiklar vars ackumulerade volym uppgår till knappt 40 000 kg har klassats som A-färger, 
färger som bidrar till volymökningen mellan 40 000 kg och 55 000 kg har klassats som B-
färger medan resten av artiklarna anses tillhöra C-färger. En mer detaljerad redovisning av 
klassificeringen kan ses i Tabell 7.  
 

Tabell 7 Intervall för A, B och C-artiklar, färg 

 Andel av antal 
artiklar 

Andel av  
förbrukningsvolym 

A 8,3 % 63,7 % 
B 33,3 % 30,2 % 
C 58,3 % 6,1 % 

 
ABC-klassificeringen följer inte exakt den 80/20 fördelning som diskuterades i kapitel 3.2.3, 
vilket är en grov tummregel. Den här klassindelningen har använts då speciellt artiklarna i A-
klassen används kontinuerlig i tillverkningen. Artikelklasserna specificeras i Tabell 8. 
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Tabell 8 Gruppspecifikation, färg 

 Specifikation Årsförbrukning/ 
artikel 

A 3 artiklar som används i manteltillverkningen,  
2 svarta och 1 mörkgrå färg 

2 500 – 20 000 kg 

B 9 artiklar som används både till mantel- och 
parttillverkningen,  
i kulörerna svart, grå, brun, blå och vit 

1 000 – 2 500 kg 

C 24 artiklar, som oftast används i parttillverkningen,  
många udda färger som röd, gul, grön 

< 1 000 kg 

 
Hur de olika artikelgruppernas förbrukning har varierat under året kan ses i Figur 20 samt en 
djupare undersökning av hur mycket respektive maskinlinje har förbrukat under gällande 
period kan ses i bilaga 2. 
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Figur 20 Färgförbrukning (aug 2005-nov 2006) 

 
I genomsnitt förbrukar man 2 500 kg per månad av A-artiklarna, 1 000 kg per månad av  
B-artiklarna samt 400 kg av C-artiklarna. Den neråtgående trenden i förbrukning beror 
troligen främst på den förändrade produktfloran, detta då produktionen trappas ned för 
maskinlinjer som flyttats till andra fabriker.  
 
Den genomloppstid man strävar efter i förrådet är för A-artiklarna, 14-21 dagar och för övriga 
artiklar 60-90 dagar. Hur genomsnittet varierat under året, för respektive artikelgrupp kan ses 
i Figur 21. 
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Figur 21 Genomsnittlig genomloppstid, färg (aug 2005-nov 2006) 

 
Analyser visar att dessa eftersträvade tider skiljer sig åt från verkligheten. A-artiklarna har en 
verklig genomloppstid på i genomsnitt 32 dagar, B-artiklarna har en genomloppstid i lager på 
101 dagar, medan C-artiklarna har en genomloppstid på 317 dagar (gäller perioden aug 05-
nov 06). 
 
Genom att använda ovanstående genomloppstider beräknas den genomsnittliga lagermängden 
enligt Formel 3, för resultat se bilaga 2. Resultatet blev att den genomsnittliga lagermängden 
är drygt 8 300 kg vilket är fördelade på 25 fasta lagerplatser och 1 buffertplats samt att 22 
artiklar har en sådan liten genomsnittlig lagermängd att de delar pallplats. 

5.5.2 Plastgranulat 
Antalet olika plastgranulat som används i produktionen är stor. Plastgranulaten förvaras på 
anpassade pallar i säckar alternativt i oktabiner som innehåller mellan 0,5-1,5 ton.  
En oktabin och säck för plastgranulat kan ses i Figur 22. 
 

 
Figur 22 Oktabin och säck för lagring av plastgranulat 
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Sammanställd data över plastförbrukningen visar att det under perioden augusti 2005 till 
november 2006 har 34 artiklar använts i tillverkningen. Figur 23 visar resultatet av ABC-
klassificeringen.  
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Figur 23 ABC-klassificering av plastartiklar (aug 2005-nov 2006) 

 
ABC-klassificeringen följer inte exakt den 80/20 fördelning som diskuterades i kapitel 3.2.3. 
En annan fördelning har använts då skillnaden i årsförbrukning mellan artiklarna i A-klassen 
och B-klassen är cirka 200 ton, glappet mellan B- och C-artiklar är dock mindre varför en 
gräns har valts vid 200 ton. 
 
De artiklar vars ackumulerade volym uppgår till knappt 5 400 ton har klassats som A-plaster, 
plaster som bidrar till volymökningen mellan 5 400 ton och 7 100 ton har klassats som  
B-färger medan resten av artiklarna anses tillhöra C-plaster. En mer detaljerad redovisning av 
klassificeringen kan ses i Tabell 9 och Tabell 10.  
 

Tabell 9 Intervall för A, B och C-artiklar, plast 

 Andel av antal 
artiklar 

Andel av  
förbrukningsvolym 

A 11,8 % 61,6 % 
B 11,8 % 19,7 % 
C 76,5 % 18,8 % 
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Tabell 10 Gruppindelning av plastartiklar 

 Specifikation Årsförbrukning/ 
artikel 

A 4 artiklar som används frekvent i 
manteltillverkningen samt EP41 

700 – 1 100 ton 

B 4 artiklar som används både till 
mantel- och parttillverkningen 

200 – 500 (700) ton  

C 26 artiklar, som främst används i 
manteltillverkningen 

< 200 ton 

 
Hur de olika artikelgruppernas förbrukning har varierat under året kan ses i Figur 24. Vidare 
finns en granskning av hur mycket respektive maskin har förbrukat under gällande period i 
bilaga 3.  
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Figur 24 Plastförbrukning (aug 2005-nov 2006) 

 
I genomsnitt förbrukar man 340 ton per månad av A-artiklarna, 110 ton per månad av  
B-artiklarna samt 100 ton av C-artiklarna. 
 
Den genomloppstid man strävar efter i förrådet för A-klassade plaster är 7-14 dagar och för 
övriga plaster 28 dagar. Hur genomsnittet varierat under året, för respektive artikelgrupp kan 
ses i Figur 25. 
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Figur 25 Genomsnittlig genomloppstid, plast (aug 2005-nov 2006) 

 
Analyser visar att genomloppstiden för A-artiklarna är i genomsnitt 13 dagar, B-artiklarna har 
en genomloppstid på 25 dagar, medan C-artiklarna har en genomloppstid på 98 dagar. 
 
Genom att använda ovanstående genomloppstider beräknas den genomsnittliga lagermängden 
enligt Formel 3, för resultat se bilaga 3. Resultatet blev att den genomsnittliga lagermängden 
är drygt 368 ton vilket är fördelade på 386 lagerplatser. 

5.5.3 Band 
Bandgruppen innehåller band, folie och garn i materialen aluminium, koppar, plast samt 
svällmaterial. Artiklarna förvaras på anpassade pallar enligt Tabell 11 och en bild över 
lagringen av koppar- och PP-band kan ses i Figur 26. 
 

Tabell 11 Förvaringsmängd per pall 

Artikelgrupp Specifikation Vikt (kg/pall) 
Aluminium Band  

Folie 
1 500  
1 000  

Koppar Band 1 000 
Plast Band och folie i 

materialen PP, NB, 
PST, HFFR och FY 

500 

Sväll Band 
Garn 

100 
250 
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Figur 26 Lagring av koppar- och PP-band 

 
En genomgång av bandförbrukningen från augusti 2005 till november 2006 visar att 79 
artiklar användes i tillverkningen i olika stora utsträckningar. För att lättare åskådliggöra 
statistiken har de 79 artiklarna delats in i grupperna koppar, aluminium, sväll och plast enligt 
Tabell 12. 
 

Tabell 12 Gruppindelning av bandmaterial 

Artikelgrupp Specifikation Total 
årsförbrukning 

Aluminium 29 band och 2 folie, i olika 
dimensioner, varav 24 är PE-
förstärkta och 4 är PVC-förstärkta 

134 000 kg 

Plast 26 band, 3 folie och 2 garn, i olika 
dimensioner och i material som PP, 
NB, PST, HFFR och FY 

97 000 kg 

Koppar 4 band och 2 folie, i olika 
dimensioner 

47 000 kg 

Sväll 10 band, i olika dimensioner samt 1 
garn 

45 000kg 

 
Hur de olika artikelgruppernas förbrukning har varierat under året kan ses i Figur 27. 
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Figur 27 Bandförbrukning (aug 2005-nov 2006) 

 
I genomsnitt förbrukar man 3 900 kg per månad av kopparn, 11 000 kg per månad av 
aluminium, 3 500 kg per månad svällmaterial samt 8 800 kg av plastmaterial. 
 
Vidare finns en granskning av hur mycket respektive maskin har förbrukat under gällande 
period i bilaga 4.  
 
Den genomloppstid man strävar efter i förrådet för band är oavsett sort 60-75 dagar. Hur 
genomsnittet varierat under året, för respektive artikelgrupp kan ses i Figur 28. 
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Figur 28 Genomsnittlig genomloppstid för band (aug 2005-nov 2006) 

 
I Figur 28 och Tabell 13 kan man se att genomloppstiden är lägre än önskad genomloppstid 
för alla material utom plast. För att åskådliggöra att genomloppstiden har förbättrats det 
senaste halvåret för speciellt kopparband visar Tabell 13 resultat för två olika perioder.  
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Tabell 13 Skillnader i genomloppstider för band 

 Genomsnittlig genomloppstid 
 Aug 2005 – Nov 2006 Maj – Nov 2006 
Aluminium 44 55 
Plast 96 100 
Koppar 43 24 
Sväll 52 59 

 
Genom att använda ovanstående genomloppstider (för aug 05-nov 06) beräknades den 
genomsnittliga lagermängden enligt Formel 3, för resultat se bilaga 4. Resultatet blev att den 
genomsnittliga lagermängden är drygt 50 200 kg vilket är fördelade på 79 fasta lagerplatser 
och 83 buffertplatser. 

5.5.4 Sammanfattning 
För att sammanfatta materialförbrukningen för de olika artikelgrupperna används detta avsnitt 
för en upprepning av de ovanstående avsnitten. 
 
Materialförbrukningen för de olika artikelgrupperna sammanfattas nedan i Tabell 14. 
 

Tabell 14 Materialförbrukning 

  Årsförbrukning 
  Aug05-Jul06 Dec05-Nov06 

Genomsnittlig  
förbrukning/månad 

Färgmasterbatch A 31 000 kg 26 000 kg 2 500 kg 
 B 15 000 kg 14 000 kg 1 100kg 
 C 3 300 kg 2 000 kg 240 kg 
     
Plastgranulat A 3 900 ton 4 000 ton 340 ton 
 B 1 300 ton 1 200 ton 110 ton 
 C 1 200 ton 1 200 ton 100 ton 
     
Band Aluminium 134 000 kg 140 000 kg 11 000 kg 
 Plast 97 000 kg 107 000 kg 8 800 kg 
 Koppar 47 000 kg 41 000 kg 3 900 kg 
 Sväll 45 000 kg 39 000 kg 3 500 kg 

 
Genomloppstiden i lager skiljer sig mot optimal för många av artikelgrupperna, vilket 
sammanfattas i Tabell 15. 
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Tabell 15 Genomloppstid i lager 

  Genomloppstid 
(dagar) 

 Klass Optimal Verklig 
Färgmasterbatch A 14 32 
 B 60 101 
 C 60 317 
    
Plastgranulat A 7 13 
 B 28 25 
 C 28 98 
    
Band Koppar 60 43 
 Aluminium 60 44 
 Sväll 60 52 
 Plast 60 96 

 
Genom att använda de verkliga genomloppstiderna från Tabell 15 beräknades den 
genomsnittliga lagermängden för varje artikelgrupp enligt Formel 3. Den beräknade 
lagermängden omvandlades sedan till antal pallplatser. Resultatet kan ses i Tabell 16. 
 

Tabell 16 Genomsnittlig lagermängd 

 
Genomsnittlig 
lagermängd (kg) 

Antal lagerplatser 

Färg 8 271  25 fasta + 1 buffert 
Plast 367 416  386 
Band 50 159  79 fasta + 83 buffert
   

Summa 425 846  574 
 
Hur dessa pallplatser från Tabell 16 är fördelade på ställage och zoner kan ses Tabell 17. När 
beräkningarna jämförs med kartläggningen som gjordes den 20 september 2006 visar det sig 
att det stämmer väl överens. 
 

Tabell 17 Fördelning av lagerplatser 

 Antal lagerplatser 
 Beräknat Kartlagt 

Ställage 187 205 
Zon 386 450 

 
Avslutningsvis kan man säga att den teoretiska beräkningen av lagermängden stämmer 
överens med verkligheten och kan därför användas vid fortsatta beräkningar för den 
kommande expansionen. 
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6 NULÄGESANALYS 
I detta kapitel beskrivs de analyser som gjorts med utgångspunkt i nulägesbeskrivningen och 
teorin. 
 
Genom analys av nuläget har problem inom lagerhanteringen och lagerstruktur kommit upp. 
En mindre strukturering av förrådet har nyligen gjorts men mycket råmaterial ställs 
fortfarande där det finns en ledig plats och inte alltid där det hör hemma, det vill säga nära 
dess maskin eller bestämd lagerplats. Vidare används inte lagerytor och ställage på ett 
effektivt sätt, därav låg utnyttjandegrad av bland annat ställage.  
 
En orsak till detta är de stora förändringar som företaget genomför i form av ombyggnation, 
flytt och omstruktureringar. Mycket håller på att förändras i fabriken och alla vet inte vad som 
händer, vilket gör att lagerhanteringen sker på ineffektivt sätt. Det som gäller den ena veckan 
kan ha förändrats till veckan därpå. Utöver detta tillkommer en förändrad produktflora med en 
koncentration på kraftkabel. En ny strukturering av förrådet bör göras i och med de nya 
maskinförändringarna då kraven på en rationell hantering av råmaterial, halvfabrikat och 
färdiga produkter ökar i takt med större produktionsvolymer och större produktionskrav som 
måste möta kundernas behov. 
 
En annan faktor i lagerhanteringen är mängden lastbärare som finns för de olika materialen. 
Detta gör att ett enhetligt lagersystem blir svårare att finna lösning på. Lastbärarna är 
anpassade efter sina artiklar och om något år kan artikeln utgå eller förändras till andra 
förhållanden. De nya ställagen måste då kunna hantera både små och stora lastbärare. Är 
ställaget anpassat för de mindre lastbärarna kommer större lastbärare som placeras där att 
sticka ut utanför, detta bidrar till att om en oaktsam förare hanterar material i ställaget, kan 
artiklarna skadas alternativt rivas ner. En dialog bör ske med leverantörer om andra alternativ 
till lastbärare för att erhålla en bättre lagerhantering till en eventuell kostnad av en dyrare 
transport.  
 
Enligt filosofin om den japanska sjön (kapitel 3.2) är stora lager ett sätt att buffra mot andra 
problem. En sänkning av höga lagernivåer leder ofta till att andra problem framträder. En väl 
fungerande produktionsprocess behöver inte höga lagernivåer och det finns därför all 
anledning att försöka minska lagernivån.  
 
Efter analyser av hur förrådet ser ut, vilka artiklar som använts, förbrukningsnivåer och 
genomloppstider, visar det sig att genomloppstiden man strävar efter för många material 
skiljer sig från verkligheten. Endast ett fåtal av artiklarna har värden som eftersträvas. 
Mängden varianter på olika artiklar har även gjort att förrådet har tagit stora proportioner. 
Kunde antalet varianter av olika artiklar halveras skulle lagermängden minska, vilket skulle 
skapa en bättre överblick av förrådet samt att man ekonomiskt skulle tjäna på det.  
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7 EXPANSIONSBESKRIVNING OCH ANALYS 
Kapitlet kommer att behandla expansionen och de konsekvenser som kommer att uppstå till 
följd av maskinförändringar och volymökningar. Utifrån den givna prognosen kommer 
dagens läge att skalas upp för att ge en bild av hur det kommer att se ut framtiden. Siffrorna 
bygger på, om inget annat nämns, att alla planeringsparametrar förblir konstanta. 
 

7.1 MASKINFÖRÄNDRINGAR 
Maskinförändringarna som kommer att ske under hösten 2006 och våren 2007 påverkar 
dagens möjligheter till lagring av material. Förändringarna innebär att maskinlinjer som 
främst har används för styrkabeltillverkningen flyttas till andra Drakafabriker samt att nya 
maskinlinjer köps in och en gammal byggs om för att uppgradera den egna 
kraftkabeltillverkningen. 
 
Exempel på kvarvarande förändringar är att en manteltillverkningslinje flyttas under hösten 
2006 till annan del av fabriken och byggs om för att klara den nya produktfloran. Nya 
maskinlinjer som tillkommer är en parttillverkningslinje (våren 2007) och en 
hopslagningslinje (våren 2007). Detta skapar ett ökat produktflöde där mellanspänningskablar 
kan tillverkas i två parallella linjer.  
 
Dessa nya förändringar i maskinparken påverkar förrådet såväl som dess struktur. Skillnader 
mellan före och efter förändringen, i planritningen, kan ses i Figur 29 och Figur 30.  
 

 
Figur 29 Planritning före förändring 

 
I Figur 30 är maskinlinjer som berörts av produktionsförändringen markerade med en röd 
ruta, vidare är lediga ytor som kan användas för layoutlösningarna markerade med turkost. 
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Figur 30 Planritning efter förändring 

 
Produktionsförändringarna bidrar till att ett antal ställage och zoner försvinner och måste 
ersättas på något vis, vilka ställage och zoner som drabbas av detta kan ses i Tabell 18. 
 

Tabell 18 Kartläggning av ställage- och zonförändringar 

 Antal pallplatser 
 

 
Före Efter 

Notering 

3 60 0 används till innelagret 
4 28 0 försvinner 
5 23 0 försvinner 
6 24 24 bör flyttas 
7 24 24  
8 30 30 skadat 
9 24 24  
10 24 24  
11 12 12 bör flyttas 

S 
T 
Ä 
L 
L 
A 
G 
E 

12 24 0 försvinner 
A 84 0 försvinner 
B 40 0 försvinner 
C 52 0 försvinner 
D 35 0 försvinner 
E 40 40  
F 9 9  
G 30 30  

Z 
O 
N 

H 3 3  
         
     Antal som försvinner 

Pallplatser i ställage 273 138 135 

Pallplatser i zoner 293 82 211 

Totalt antal 566 248 346 
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En kartläggning av antalet pallplatser i zoner och ställage visar att antalet platser som inte 
berörs av förändringarna är 248 stycken. Detta gör att 135 stycken pallplatser i ställage och 
211 stycken pallplatser i zoner försvinner. 
 
Maskinförändringarna möjliggör även att andra ytor blir lediga som bland annat kan användas 
som förrådsytor och lagring av trummor, markerade med turkost i Figur 30.  
 

7.2 SPECIFIKATIONER FÖR NY PARTMASKINLINJE 
Med den nya partmaskinlinjen kommer ett nyare produktionssätt in i fabriken. Parten som 
tillverkas i maskinlinjen sker genom en kontinuerlig tillverkning, det vill säga, maskinlinjen 
stannar bara i undantagsfall, för större rengöring och fel. Detta gör att linjen kontinuerligt 
måste förses med plastmaterial och ledare. 
 
Med hjälp av maskinlinjehastigheten har beräkningar gjorts för att få fram genomsnittlig 
materialåtgång per dygn, se Tabell 19. Övriga krav och antaganden som tillkommer kring 
maskinlinjen kan ses i Tabell 20. 
 

Tabell 19 Materialbehov, ny partmaskinlinje 

Materialförbrukning per år 
isolermaterial KONFIDENTIELL INFORMATION 
halvledarmaterial  
   

Summa  
 

Tabell 20 Antaganden för ny partmaskinlinje 

Förbrukning av antal trummor med 
ledare KONFIDENTIELL INFORMATION 

Producerade antal trummor med 
färdig part  

  
Avgasningsutrymme  

 

7.3 MATERIALBEHOV 
För beräkningar av kommande materialbehov har antagits att de maskinlinjer som är kvar har 
ett oförändrat materialbehov. Vidare antas att nya mantellinjen har en dubblerad 
materialförbrukning som kvarvarande mantellinje, detta gäller för många av artiklarna med 
några få undantag dock. Den nya hopslagningslinjens förbrukning antas bli densamme som 
för en av de kvarvarande.  
 
En beräkning av hur mycket respektive maskinlinje kommer att förbruka från och med hösten 
2007 kan ses i bilaga 5. En sammanfattning från bilagan kan ses i Tabell 21. Beräkningarna 
har jämförts med dagens förbrukning för att ha något att utgå från. Sammanfattningsvis 
kommer materialförbrukningen totalt sett att öka med 139 procent. 
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Tabell 21 Kommande årsförbrukning av material 

  Årsförbrukning (kg) 
idag 31 903 Färg framtiden 65 317 

   
Förändring  105 % 
   

idag 4 552 049 Plast framtiden 10 959 357 
   
Förändring   141 % 
   

idag 298 402 Band framtiden 646 180 
   
Förändring  117 % 
   

idag 4 882 354 SUMMA framtiden 11 670 854 
   
Förändring  139 % 

 
Två scenarier kommer att tas fram, en med de optimala genomloppstider som man eftersträvar 
samt en med de genomloppstider som förekommit det senaste året. Det senare kommer att 
visa vad som kan komma att ske om man fortsätter i sina gamla hjulspår. De genomloppstider 
som beräkningarna kommer att utgå från, kan ses i Tabell 22. 
 

Tabell 22 Genomloppstider för olika scenarier 

Genomloppstid (dagar) Artikelgrupp Klass Årsförbrukning Scenario 1  Scenario 2 
Färgmasterbatch A > 2 500 kg 32 14 
 B 500 – 2 500 kg 101 60 
 C < 500 kg 317 60 
     
Plastgranulat A > 800 ton 13 7 
 B 200 – 800 ton 25 25 
 C < 200 ton 98 28 
     
Band Koppar  43 43 
 Aluminium  44 44 
 Sväll  52 52 
 Plast  96 60 
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7.3.1 Scenario 1 – Oförändrade genomloppstider 
Genom att använda den årliga materialförbrukningen från Tabell 21 och de 
genomloppstiderna från Tabell 22 har beräkningar gjorts på den genomsnittliga lagermängden 
som krävs hösten 2007, se bilaga 5. Dessa lagermängder har sedan jämförts med den 
lagermängd som beräknats ha funnits i lager under mätperioden (augusti 05-juli 06). En 
sammanfattning av beräkningarna i bilaga 5 kan ses i Tabell 23. 
 

Tabell 23 Genomsnittlig lagermängd, skillnader mellan idag och hösten 2007 

  
Genomsnittlig 
lagermängd (kg) 

Antal 
pallplatser 

idag 8 271 26 Färg framtiden 9 719 26 
    
Förändring  18 % 0 % 
    

idag 367 400 386 Plast framtiden 654 100 670 
    
Förändring  78 % 74 % 
    

idag 50 159 162 Band framtiden 105 887 271 
    
Förändring  111 % 67 % 
    

idag 425 830 574 SUMMA framtiden 769 706 967 
    
Förändring  81 % 68 % 

 
Sammanfattningsvis kommer lagermängden i förrådet att öka med 81 procent och antalet 
pallplatser öka med 68 procent med bibehållna genomloppstider då materialförbrukningen 
totalt sett kommer att öka med 139 procent. 
 
Skulle man övergå till att ha ett konsignationslager för vissa artiklar, är det troligt att den 
kommande lagermängden kommer att vara likartad. Detta för att leverantören ska kunna 
försäkra sig om att ha tillräckligt med material i lager som krävs för Draka Kabel: s 
tillverkning. 
 
I Tabell 24 omvandlas den genomsnittliga lagermängden till de antal pallplatser som behövs 
för minst tillfredställa lagerbehovet. 
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Tabell 24 Lagermängd omvandlat till antal pallplatser vid oförändrade genomloppstider 

Antal pallar Idag Framtiden Lagerstruktur  
(exkl. EP43) 

  EP43 Förråd Fasta 
platser 

Rörliga 
platser 

Färg 26 0 26 20 6 
Plast 386 125 545     
Band 162 0 271 59 212 
Summa 574 125 842 79 218 
      
 Idag Framtiden   
  EP43 Förråd   
Ställage 188 0 297   
Zon 386 125 545   

 

7.3.2 Scenario 2 – Optimala genomloppstider 
Genom att använda den årliga materialförbrukningen från Tabell 21 och genomloppstiderna 
från Tabell 22 har beräkningar gjorts på den genomsnittliga lagermängden som krävs hösten 
2007, se bilaga 5. Dessa lagermängder har sedan jämförts med den lagermängd som beräknats 
ha funnits i lager under mätperioden (augusti 05-juli 06). En sammanfattning av 
beräkningarna från bilaga 5 kan ses i Tabell 25. 
 

Tabell 25 Genomsnittlig lagermängd, skillnader mellan idag och hösten 2007 

  
Genomsnittlig 

lagermängd (kg) 
Antal 

pallplatser 
idag 8 271  26 Färg framtiden 3 413  18 

    
Förändring (%)  -59 % -31 % 
    

idag 367 400 386 Plast framtiden 337 000 352 
    
Förändring (%)  -8 % -8 % 
    

idag 50 159 162 Band framtiden 80 562 223 
    
Förändring (%)  61 % 38 % 
    

idag 425 830  574 SUMMA framtiden 420 975 592 
    
Förändring (%)  -1 % 3 % 
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Sammanfattningsvis kommer förändrade genomloppstider påverkar lagermängden i förrådet 
med en minskning med 1 procent samt att antalet pallplatser ökar med 3 procent trots att 
materialbehovet ökar med hela 139 procent. Detta kan ske om man arbetar metodiskt för att 
minska lagermängden och att ta hem råmaterial i tätare intervall. 
 
I Tabell 26 har den genomsnittliga lagermängden omvandlas till de antal pallplatser som 
behövs för att tillfredställa det genomsnittliga lagerbehovet. En pallplats kan i ett senare skede 
vara större än standardpallen och upptar då en större plats i ställaget, men detta tas inte med i 
det här skedet i undersökningen. 
 

Tabell 26 Lagermängd omvandlat till antal pallplatser vid förändrade genomloppstider 

Antal pallar Idag Framtiden 
Lagerstruktur  
(exkl. EP43) 

  EP43 Förråd Fasta 
platser 

Rörliga 
platser 

Färg 26 0 18 16 2 
Plast 386 68 283     
Band 162 0 223 59 164 
Summa 574 68 524 75 166 
      
 Idag Framtiden   
  EP43 Förråd   
Ställage 188 0 241   
Zon 386 68 283   

 

7.4 FÖRÄNDRINGAR PÅ LÅNG SIKT 
Draka Kabel har specialiserat sin tillverkning mot kraftkabel. Behovet av kraftkablar i stort 
kommer hela tiden att finnas och nya användningsområden och krav kommer att ställas på 
kablarna. Detta gör att modellutbudet måste utvecklas och förändras för att man ska hålla sig i 
framkanten av branschen.  
 
Den stora marknadsandel som man har i bland annat Sverige kommer man att utnyttja och 
försöka att utvidga genom att stärka sin position hos de största grossisterna och de största 
kunderna samt arbeta med sin leveranssäkerhet. 
 
Den svenska marknaden är inne period med stort behov, där tillverkningskapaciteten är 
mindre än vad som efterfrågas, det vill säga marknaden slukar allt som tillverkas samt vill ha 
mer. Den svenska efterfrågan beräknas hålla på ett antal år för att sedan avta, men nya 
marknader kommer då att ta över efter den svenska.  
 
Konkurrensen inom kraftkabeltillverkningen hårdnar. Nya fabrikanter i Asien har snabb 
tillväxt, kapacitet samt goda möjligheter att tillverka kablar billigare. Andra fabrikanter i 
Europa bör man även beakta som konkurrenter, speciellt då man arbetar på samma marknad. 
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8 KRAV OCH VÄRDERINGSFAKTORER 
Med problemområdena inom lagerhantering och lagerstruktur som grund har 
kravspecifikationen utformats. Kravspecifikationen kommer att ligga till grund för de 
lösningar och de utvärderingsfaktorer som lösningsförslaget utvärderas från. 
 

8.1 KRAVSPECIFIKATION 
Utifrån beskrivning och analys av nuläget och den kommande expansionen har följande krav 
ställts på framtagna lagerhanteringslösningar. 

8.1.1 Produkt och volym 
• Hantera nya lagernivåer enligt scenario 1 
• Visuellt och överskådligt (artiklarna är tydligt märkta) 

8.1.2 Layout 
• Layouten är överskådlig (det är lätt att få en överblick över vad som finns i lager) 
• Lätt att lokalisera lagrade artiklar 
• Tydligt märkta lagerplatser 
• Välanpassat lagerhanteringssystem (fasta eller flytande platser) 
• Använda lagerplatser och zoner effektivt 
• Adress till en lagerplats/zon 
• Vara flexibel för omstrukturering 
• Vara flexibel vid expansion/utbyggnad 
• Vara flexibel för olika sorters lastbärare 
• Lagringsplats för trummor 
• Plats för avembalering av valstråd 

8.1.3 Materialflöden 
• Enkel och effektiv materialhantering 
• Lätt att komma åt lagrade artiklar 
• Så få och korta transporter som möjligt 
• Råmaterial och operationer med starkt samband bör ligga intill varandra 
• Lagersystemet bör bli mer truckvänligt och skapa säkrare transporter (minska antalet 

blockeringar på grund av lastbärare i truckgångar) 

8.1.4 Ekonomi 
• En låg investeringskostnad är fördelaktigt 

8.1.5 Arbetsrutiner 
• Upprätta tydliga ansvarsområden 
• Lättanvänt rapporteringssystem 
• Hantering och korrigering i affärssystemet bör vara så enkelt som möjligt 
• Underlätta inventering av detaljer 
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8.2 UTVÄRDERINGSFAKTORER 
Med utgångspunkt i kravspecifikationen för lagerhanteringen har nedanstående 
utvärderingsfaktorer tagits fram. Utvärderingsfaktorernas betydelse har tilldelats en vikt där: 
 
1 = Inte så viktig 2 = Viktig 3 = Mycket viktig 
 
Faktorerna har även givits definitioner utifrån vad som värderas, se Tabell 27. 
 

Tabell 27 Utvärderingsfaktorer med vikt och definition 

Faktor: Vikt: Definition: 

Produkt och volym   

Ställage 3 
Hantera nya lagernivåer 

Zoner 3 

Kunna lagerföra beräknad lagermängd 
enligt scenario 1 (Tabell 24), för hösten 
2007 

Layout   

Lokalisering av lagrade artiklar 3 Anger hur lätt det är att hitta en specifik 
artikel 

Överblick av lagrade artiklar  3 Anger hur lätt det är att få en överblick 
över vad som finns i lager 

Lagringsplatser för mellanlagring av 
trummor samt avgasningsplats 2 

Avgasningsplats för cirka 
KONFIDENTIELL INFORMATION 
samt övrig trumlagring 

Plats för avembalering  2 En plats för avembalering av valstråd 
nära KA-linjer 

Hantera olika lastbärare 1 Kan lagersystemet hantera de olika 
lastbärarna som används 

Vara flexibelt för omstrukturering 
och expansion/utbyggnad 1 Hur väl lagersystemet är flexibelt vid 

förändringar i lokalen 

Materialflöden   

Lastbil-lagerplats 3 Optimerade 
transporter Lagerplats-maskin 2 

Korta transportsträckor mellan 
lastbil/tåg - lagerplats - maskinlinje  

Lätt att komma åt lagrade artiklar  2 Anger hur lätt det är att komma åt 
lagrade artiklar 

Truckvänligt lagersystem 2 Truckarnas framkomlighet och 
hantering av artiklar 

Ekonomi   

Investeringskostnad (omvänd skala,  
5 = ingen investering)   

2 Anger hur mycket som behöver 
investeras till förslaget  
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Utvärderingsfaktorerna med den högsta vikten 3 är funktioner som tvunget måste uppfyllas 
för att lagerhanteringssystemet ska fungera. De faktorer som viktats med siffran 2 är 
tillämpningar som är mycket viktiga för att lagerhanteringen ska fungera på ett smidigt sätt. 
Vikt 1 har de funktioner som är bra för verksamheten, dessa är dock inte avgörande för 
lagerhanteringssystemets funktionalitet. 
 
Förslagen värderas sedan efter hur väl de stämmer överens med kraven enligt skalan 1-5.där:  
 
 1 = Kravet är ej uppfyllt 
 2 = Kravet är knappt uppfyllt 
 3 = Kravet är delvis uppfyllt 
 4 = Kravet är nästan uppfyllt 
 5 = Kravet är helt uppfyllt 
 
Gäller dock inte ekonomin då en omvänd skala används: 
 
 1 = Lösningen medför störst investering 
 2 = Lösningen medför en stor investering 
 3 = Lösningen medför en liten investering  
 4 = Lösningen medför en mindre investering 
 5 = Lösningen medför ingen investering 
 
Genom att multiplicera ihop vikten och värdet fås en siffra som säger hur kravet ska beaktas. 
Utvärderingen av lösningarna kan ses i kapitel 9.2. 
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9 RESULTAT 
Detta kapitel presenterar de förbättringsförslag som tagits fram under arbetet. Lösningarna 
utvärderas sedan med hjälp av kravspecifikationen. Vidare bearbetas den bästa lösningen 
från utvärderingen för att ge en bättre planläggning av alla ytor samt strukturera upp 
materialen för respektive område. 
 

9.1 LÖSNINGSPRESENTATION 
Alla förslag innebär en mindre investering i fler ställage, då dagens mängd inte räcker till. 
Utöver detta är alla lagerplatser adresserade för att underlätta lokaliseringen av artiklar. 
 
För varje förslag presenteras även för- och nackdelar som används vid utvärderingen av 
lösningen. 

9.1.1 Layout 1 – Grundförslag 
Grundförslaget är framtaget av personal vid Draka Kabel och tas med bland lösningarna för 
att sedan kunna utvärderas mot övriga, se Figur 31 eller bilaga 6. Förslaget har ett 
materialtorg vid EM47 som är bra placerat med tanke på dess goda förutsättningar vid 
avlastning med hjälp av de större truckarna som används ute. Deras transportväg har minskats 
samt dessa kan transportera plastmaterialet direkt på plats. Hjälp behövs endast av en mindre 
truck vid placering i ställage. Ställaget vid EP90 används av teknikavdelningen/underhåll 
samt ställagen vid EP40 och HS40 står kvar medan ställaget vid AR70 byggs ut. 
Sammanfattningsvis är torget och ställagen inte tillräckligt stora för att tillgodose det 
kommande lagerbehovet enligt scenario 1. 
 

 
Figur 31 Layout 1 – grundförslag 

 
Gult område motsvarar lagringsplatser för trummor, rött område motsvara zoner för lagring 
av råmaterial samt lila motsvarar yta för avembalering av valstråd.  
 
Layouten innehåller ett utrymme för avembalering av valstråden, den är placerat relativt 
centralt i lokalen. Avståndet till respektive kablingslinje är densamme. Men utrymmet som är 
tänkt till lagring av trummor är dock för litet för att täcka den kommande ökningen av antalet 
trummor likaså en avgasningsplats. 
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Nackdelar med denna lösning är placeringen av ställaget vid HS40, då risken för påkörning är 
stor. Ställaget som står där idag har blivit skadat och har därför inte kunnat utnyttjas till fullo.  

9.1.2 Layout 2 – Omstrukturering av 2006 septemberlayout 
Layouten har utgått från hur det såg ut i september 2006 samt anpassat den efter de nya 
förhållandena.  
 
I den här layouten har materialtorgen satts samman till ett större och ett mindre bufferttorg, se 
Figur 32 eller bilaga 7. Det finns även ett mindre område för mellanlagring av plastgranulat 
invid respektive maskinlinjegrupp (EM45/47, EP40 och EP41). Ställagen vid EP40 och HS40 
står kvar samt nya placeras vid EM47 och ställaget vid AR70 byggs ut. Utrymmet vid EP90 
används av teknikavdelning/underhåll. Utöver de ställage bredvid respektive maskingrupp 
med fasta platser för olika artiklar tillkommer minst två större ställage för buffertmaterial. 
Artiklarna i bufferten är placerade enligt den flytande principen för att minimera 
lagerutrymmet.  
 

 
Figur 32 Layout 2 – omstrukturering av 2006 septemberlayout 

 
Gult område motsvarar lagringsplatser för trummor, rött område motsvara zoner för lagring 
av råmaterial samt lila motsvarar yta för avembalering av valstråd. 
 
Layouten innehåller även ett utrymme för avembalering av valstråden, utrymmet är placerat i 
närheten av kablingsmaskinlinjerna och har en kort transportsträcka för inkommande material 
med lastbil. Ankommer valstråden med hjälp av tåg blir transportsträckan något längre men 
transportvägen är rak och saknar direkta hinder. Placeringen för avembaleringen är densamme 
för resterande förslag. 
 
Lagerhanteringen i denna lösning går ut på att material finns placerat nära maskinlinjen och 
när det är slut där, hämtas nytt material i bufferten.  
 
Nackdelar med denna lösning är att förslaget ger en svårare överblick över vad som finns i 
lager, då lagerställena är mer utspridda i lokalen samt att samma artikel kan förekomma på 
fler ställen. Utöver detta är ställaget vid HS40 dåligt placerat, då risken för påkörning är stor. 
 
Lösningen kan hantera den lagermängd som krävs enligt scenario 1, samt hantera den nya 
mängden trummor.  
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9.1.3 Layout 3 – Centralt torg och ställage 
Förslaget innebär att allt material är samlat centralt i fabriken, se Figur 33 eller bilaga 8.  
 

 
Figur 33 Layout 3 – centralt torg och ställage 

 
Gult område motsvarar lagringsplatser för trummor, rött område motsvara zoner för lagring 
av råmaterial samt lila motsvarar yta för avembalering av valstråd. 
 
Lagerhanteringen i denna lösning går ut på att operatören ska hämta den mängd material som 
beräknas för orden. Risken finns dock att operatören hämtar mer material än beräknat och inte 
ställer tillbaka oanvänt material. Det slutar med att material samlas på hög nära maskinlinjen 
och oordning skapas i förrådet då saldot inte stämmer med verkligheten. 
 
Fungerar systemet och operatörerna är disciplinerade nog att ställa tillbaka överblivet material 
på rätt plats, ger förslaget en god överblick av vad som finns och inte finns i lager. Förslaget 
underlättar för truckpersonal som inte behöver transportera material till olika ställen i fabriken 
utan kan ställa allt material i samma område. Det underlättar även för operatörerna att hitta i 
förrådet då allt är centralt placerat och platserna är adresserade samt ett bra alternativ vid 
införandet av konsignationslager.  

9.1.4 Layout 4 – Externt förråd 
Förslaget innebär ett dyrare alternativ då buffertmaterial förvaras i en extern lagerlokal, se 
Figur 34 eller bilaga 9. Denna byggnad kan vara sammanbyggd med fabriken alternativt vara 
en fristående byggnad. Kravet för båda är det ska vara ett varmförråd, då speciellt plasten inte 
tål fukt. Förslaget möjliggör en effektiv hantering av inkommande gods samt en relativt enkel 
hantering ut till maskinlinje där plockplatsen är placerad.  
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Figur 34 Layout 4 – externt förråd 

 
Gult område motsvarar lagringsplatser för trummor, rött område motsvara zoner för lagring 
av råmaterial samt lila motsvarar yta för avembalering av valstråd. 
 
Förslaget tar hänsyn till kommande maskinförändringar i ett längre perspektiv än övriga 
förslag, då ledig yta i fabriken möjliggör att en ny maskinlinje kan installeras i fabriken. I 
dagsläget är förslaget dock inte aktuellt då man kan utnyttja ledig yta, men om man i 
framtiden ska installera fler maskinlinjer i fabriken behövs ledig yta för att kunna lagerföra 
råmaterialet.  

9.1.5 Layout 5 – Plockförråd med centrala torg/ställage  
Det sista förslaget innebär att buffertmaterial är placerat i två centrala torg, med plockzoner 
för större material lokaliserade i närheten av respektive maskingrupp. Ställagen är bättre 
placerade men detta medför dock en lite längre transportsträcka från förråd till maskinlinje för 
HS40/45 och EM45/47, se Figur 35 eller bilaga 10. Utöver de ställage som används av HS- 
och EM-maskinlinjerna utnyttjas övriga ställage som buffertplatser. 
 

 
Figur 35 Layout 5 – plockförråd med centrala torg/ställage 
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Gult område motsvarar lagringsplatser för trummor, rött område motsvara zoner för lagring 
av råmaterial samt lila motsvarar yta för avembalering av valstråd. 
 
Lösningen ger en god överblick över vad lagret innehåller vid en snabb översyn. Artiklarna 
blir lätta att lokalisera för operatören då de är relativt centralt placerade. 
 

9.2 UTVÄRDERING AV LÖSNINGAR 
För att utvärdera föreslagna lösningar har ett värderingsschema sammanställts. Ingående 
värderingsfaktorer finns beskrivna i kapitel 8.1. 
 
Lösningarna har poängsatts efter en skala på 1-5, där: 
 
 1 = Kravet är inte uppfyllt 
 2 = Kravet är knappt uppfyllt 
 3 = Kravet är delvis uppfyllt 
 4 = Kravet är nästan uppfyllt 
 5 = Kravet är helt uppfyllt 
 
Det fullständiga värderingsschemat finns i bilaga 11 men resultaten av värderingen kan ses i 
Tabell 28. 
 

Tabell 28 Resultat från värderingen 

Förslag Beskrivning 
Erhållna 
poäng 

Andel av 
maxpoäng 

1 Grundförslag 86 61 % 
2 Omstrukturering av septemberlayout 122 87 % 
3 Centralt torg och ställage 130 93 % 
4 Externt förråd 114 81 % 
5 Plockförråd med centrala torg/ställage 129 92 % 

 
I Tabell 28 kan man se att förslag 3 och 5 är klart bäst och väldigt likvärdiga. Vid närmare titt 
på just dessa förslag finns det små skillnader i layouten. Båda har centrala materialtorg 
utplacerade på nästan samma ställe, skillnader finns i placeringen av ställage och buffertzon 
vid maskinlinje.  
 
Vilket av dessa två lösningar som är bäst är svårt att svara på. Ska företaget använda sig att 
lagerplatser i närheten av maskinlinjen (EP40) eller ska man ha ett centralt förråd och utnyttja 
ytan till lagring av trummor, sopor med mera. Efter diskussioner med arbetsledningen valdes 
lösningen med ett centralt förråd (förslag 3). 
 

9.3 PLANLÄGGNING AV LÖSNING 
Förslaget med ett renodlat centralt förråd vidarebearbetades för att struktureras upp med 
material. Detta för att underlätta en eventuell implementering av förslaget. 
 
För att lokalisera materialet föreslås det system som finns beskrivit i kapitel 3.4. Detta system 
gör att ställaget alternativt zonraden får sitt namn efter var det är placerat och inte vilka 
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maskiner som finns i dess närhet. Skulle förrådet tvingas flytta, kan en ny adress skapas för 
den nya platsen på ett enkelt sätt. 
 
Om systemen appliceras på företaget föreslås att alla gator/zonrader som är parallella med 
Vallgatan benämns som Avenue (A) medan gatorna/zonraderna som är parallella med 
Tuvegatan benämns som Street (S). För att sedan lokalisera rätt hylla i ställaget benämns den 
lägsta hyllan som A, nummer 2 som B och så vidare. 
 
Origo för koordinatsystemet sätts förslagsvis utanför byggnaden enligt Figur 36. 
 

 
Figur 36 Placering av origo i fabriksbyggnad 

 
Detta system implementeras vidare i affärsystemet, Baan, för att kunna lokalisera och veta var 
materialet är. Med hjälp av detta kan man sedan i produktionsorden precisera var materialet 
finns och hur mycket som skall hämtas. 
 
I Figur 37 presenteras den slutgiltiga lösningsförslaget som blivit utformat för olika material, 
figuren kan även ses i bilaga 12. Förslaget beskrivs noggrannare i följande kapitel (9.3.1–
9.3.5).  
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Figur 37 Slutgiltigt lösningsförslag 

 
Gult område motsvarar lagringsplatser för trummor, rött område motsvara lagringsplatser för 
råmaterial samt lila motsvarar yta för avembalering av valstråd. 

9.3.1 Materialtorg vid EP41 
Då EP41 endast använder sig av tre olika material (FC505246, FC505330 och FC505331) kan 
dessa material hanteras för sig. De berörda materialen förvaras i oktabiner vilket gör dem 
stapelbara.  
 
Vidare kan rullbanor installeras utmed maskinlinjen, lämpligen tre stycken, se Figur 38. På 
detta sätt matas maskinlinjen lätt med material samt FIFO-principen används.  
 

 
Figur 38 Rullbanor vid EP41 

 
Alternativet är att man fortsätter som idag med att stapla oktabinerna på golvet, detta 
motverkar dock FIFO-principen.  

9.3.2 Stora materialtorget 
Det stora materialtorget lämpar sig väl för artiklar som omsätts ofta, förslagsvis åtta artiklar 
(FC505292, FC505293, FC505332, FC505370, FC506200, FC600324, FC600333 och 
FC600340).  
 
Förslagsvis placeras artikeln (1-8) i två rader, varav den ena raden fylls på (siffra med mörk 
bakgrund) och den andra raden plockas från (siffra med vit bakgrund), se Figur 39. När raden 
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har tömts (siffra med vit bakgrund) byter man, så att man tömmer den man nyss fyllde på. 
FIFO-principen används inte här fullt ut, men skulle samma material bara placeras i en rad är 
risken stor att oktabinen/säcken längst in inte omsätts. För att ta rätt material föreslås att man 
på materialet skriver datumet vid ankomst och operatören ska sedan ta den äldsta artikeln som 
syns i raderna. 
 

 
Figur 39 Lagerhantering i stora materialtorget 

 

9.3.3 Lilla materialtorget 
I materialtorgen vid EM47 och AR70 föreslås att material som används mindre frekvent 
placeras, det vill säga resterade 23 plastartiklar. 

9.3.4 Materialtorg till EP43 
Materialet till EP43 hanteras för sig och placeras enligt planering på bottenplanet i 
utbyggnaden, se Figur 40. Materialet hanteras på liknande sätt som det stora torget. 
 

 
Figur 40 Lagerhantering av EP43-material 
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9.3.5 Ställagetorget 
Förrådsställagen bör utformas enligt önskemålen i kapitel 3.3.1. Förslagsvis kan ställagen 
struktureras enligt Tabell 29 och Figur 41. 
 

Tabell 29 Ställagestruktur 

Ställage Material 
1 Koppar 
2 Aluminium 
3 Svällband 
4 PP-band 
5 Övriga plastband 
6 Färgmasterbatch 
7 Testmaterial och teknikavd. 

 

 
Figur 41 Ställageplaceringar 

 
Platserna längs ner används som plockplatser medan platser högre upp används som 
buffertplatser. Plockplatsen är förslagsvis fast placerad medan buffertplatserna är flytande. 
Detta möjliggör att förrådet inte kräver samma mängd platser.  
 
Man bör även se över de fasta platserna med jämna mellanrum och kontrollera om artikeln 
används. Är det en artikel som inte kommer att användas bör den antingen slängas eller flyttas 
till ställaget för testmaterial 
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10 DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras arbetets utförande och det framtagna lösningsförslaget. 
 
Syftet med det här arbetet var att genom kartläggning och analys av materialflödet uppnå en 
effektivare hantering av råmaterial i fabriken samt ta fram konsekvenser och åtgärdsförslag 
för att säkerhetsställa en rationell materialhantering, vid den kommande 
produktionsförändringen, vilket jag anser har uppnåtts under arbetet. Därmed är inte sagt att 
lösningsförslaget är det mest optimala förslaget. Men utifrån väl använda teorier genom hela 
framtagningen av den nya layouten samt det kommande materialbehovet anser jag att en bra 
och effektiv layout har skapats. 
 
Då det gäller insamling av data som använts i projektet för bland annat nulägesbeskrivning 
finns ett antal möjliga felkällor. De data som finns rapporterade i företagets affärssystem, 
Baan, grundar sig på rapporter från operatörer vid maskinlinjerna angående hur mycket 
material som använts samt vad som ligger i lager. Här finns sannolikt en del fel då manuell 
inrapportering av data nästan oundvikligt leder till inmatningsfel. Exempelvis om mer 
material har använts än vad som beräknats har man troligtvis matat in det beräknade. 
 
Antagningarna som gjorts av det kommande materialbehovet vid expansionen kan komma att 
skilja sig åt från verkligheten, men det kan ge en föreställning av hur det kommer att se ut. 
Antagningarna har grundats på att många av maskinlinjerna har en likartad tillverkning det 
kommande året, men några får en smärre förändring. Data som inte ingår i beräkningarna är 
om nya kabelvarianter tillkommer eller om dagens tillverkningsfördelning av kablar 
förändras. 
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11 REKOMMENDATION 
Utifrån resultaten och diskussionen kommer här att framställas ett förslag till hur Draka 
Kabel ska gå vidare i arbetet med att förbättra lagerhanteringssituationen. 
 
Företaget rekommenderas att ta den nya layouten i drift så snart som det är möjligt. Vidare 
bör arbete ske för att kunna adressera artiklarna i affärssystemet, detta bidrar till en bättre 
kontroll av artiklar i förrådet vilket bara är positivt vid kommande expansionen. 
 
Vidare bör man se över sina inköpsrutiner av råmaterial, detta gäller främst material som inte 
används så frekvent i tillverkningen. Det kan oftast vara ekonomisk bättre att köpa en större 
mängd, men det blir oekonomisk om en stor del sedan måste lagerhållas för att det inte 
används mer alternativt bli för gammalt. Finns det en möjlighet att ta hem samma mängd 
material som behövs per månad fler gånger men i mindre kvantiteter för samma pris som 
tidigare, är detta ett alternativ. Detta bidrar till att genomloppstiden i lager kortas och 
lagernivån kan minskas.  
 
Då pallstorlekar och emballage för olika material är specifikt anpassade, bidrar detta till att 
lastbärarna bör anpassas till lagret. Vissa ställage bör då vara anpassade för dessa 
pallstorlekar, vilket gör att lagret inte kan utnyttjas optimalt då inte allt kan placeras överallt. 
Den begränsade ytan som finns för lagerhantering gör att hanteringen av material måste ske 
effektivt och sparsamt. En diskussion bör ske med leverantörer om det finns alternativ på 
lastbärare som fungerar bättre, så att lagerhanteringen blir smidigare på Draka Kabel. 
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BILAGEFÖRTECKNING 
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BILAGA 12,  SLUTGILTIGT LÖSNINGSFÖRSLAG 

 
 
 



Bilaga 1 
1 (1) 

BILAGA 1, PLANRITNING ÖVER FÖRRÅDET 
Kartlagt den 20 september 2006. 
 

 



Bilaga 2 
1 (2) 

BILAGA 2, FÄRGFÖRBRUKNING/MASKINLINJE 
Gäller för perioden augusti 2005 till juli 2006. 
 

Klass Årsförbrukning 
A > 2 500 kg 
B 1 000 – 2 500 kg 
C < 1 000 kg 

 

Artnr Klass EP40 EM45 EM70 Förbruk. Genom-
loppstid 

Lager-
mängd 

KONFIDENTIELL INFORMATION 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
SUMMA  6 742 19 525 5 636 31 903  8 271  
 
EP40, EP90, HS40 och HS45 har ingen registrerad färgförbrukning. 
 

 



Bilaga 2 
2 (2) 

Med hjälp av föregående tabell kan beräknad lagermängd omvandlas i antal pallplatser, men 
med följande förutsättningar: 
 

• En artikel vars genomsnittliga lagermängd överstiger 250 kg beräknas erhålla minst en 
pallplats.  

• En artikel vars genomsnittliga lagermängd understiger 250 kg beräknas dela pallplats 
med en annan artikel.  

 
Antal artiklar vars lagermängd > 250 kg 14 stycken 
Antal artiklar vars lagermängd > 250 kg 22 stycken 
  
Antal pallplatser med ensamma artiklar 15 stycken, varav 1 plats är buffert  
Antal delade pallplatser 11 stycken 
Totalt antal fasta platser 25 stycken 
Totalt antal buffertplatser 1 styck 

 
 
 
 

 



 Bilaga 3 
 1 (2) 

BILAGA 3, PLASTFÖRBRUKNING/MASKINLINJE 
Gäller för perioden augusti 2005 till juli 2006. 
 

Klass Årsförbrukning 
A > 700 ton 
B 200 – 700 ton 
C < 200 ton 

 
Artnr Klass EP40 EP41 EP90 EM45 EM70 Förbruk. Genom-

loppstid 
Lager-
mängd 

KONFIDENTIELL INFORMATION 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
SUMMA  968,2 1331,2 17,9 1923,8 310,9 4552,0  367,4 
 
HS40 och HS45 har ingen registrerad plastförbrukning. 
 

 



 Bilaga 3 
 2 (2) 

Med hjälp av föregående tabell kan beräknad lagermängd omvandlas till antal lagerplatser, 
men med följande förutsättning: 
 

• En generell antagning är att varje oktabin/säck innehåller 1 000 kg. 
• Understiger den genomsnittliga lagermängden 1 000 kg upptar fortfarande artikeln en 

pallplats. 
 
Resultatet blir att antal lagerplatser är 386 stycken. 
 
 

 



 Bilaga 4 
 1 (3) 

BILAGA 4, BANDFÖRBRUKNING/MASKINLINJE 
Gäller för perioden augusti 2005 till juli 2006. 
 

Klass Årsförbrukning 
K Koppar 
A Aluminium 
S Sväll 
P Plast 

 
Artnr Klass EM45 EM70 HS40 HS45 Förbruk. Genom-

loppstid 
Lager-
mängd 

KONFIDENTIELL INFORMAITON 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 



 Bilaga 4 
 2 (3) 

Artnr Klass EM45 EM70 HS40 HS45 Förbruk. Genom-
loppstid 

Lager-
mängd 

KONFIDENTIELL INFORMAITON 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Summa  113 014  28 829  150 579 5 980 298 402  50 159  
         
Koppar  10 722  0 31 510 0 42 232  5 045 
Aluminium  85 625  28 072  10 783 0 124 480  15 218 
Sväll  12 799  732 29 185 0 42 716  6 170 
Plast  3 868  25 79 101 5 980 88 974  23 726 
 
EP40, EP41 och EP90 har ingen registrerad bandförbrukning. 
 
 

 



 Bilaga 4 
 3 (3) 

Med hjälp av föregående tabell kan beräknad lagermängd omvandlas i antal pallplatser, men 
med följande förutsättningar: 
 

• En generell antagning är att varje pall väger enligt nedanstående tabell. 
 

Artikelgrupp Specifikation Vikt (kg/pall) 
Aluminium Band  

Folie 
1 500  
1 000  

Koppar Band 1 000 
Plast Band och folie  500 
Sväll Band 

Garn 
100 
250 

 
• Understiger den genomsnittliga lagermängden maximal pallvikt för artikeln upptar 

fortfarande artikeln en pallplats. 
 
Resultatet blir att antalet fasta lagerplatser är 79 stycken och antalet buffertplatser är 83 
stycken. 
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BILAGA 5, KOMMANDE FÖRBRUKNING/MASKINLINJE 
Den kommande årsförbrukningen gäller från och med hösten 2007. 
 
FÄRG 
 

Klass Årsförbrukning 
A > 2 500 kg 
B 1 000 – 2 500 kg 
C < 1 000 kg 

 
Genomloppstid Lagermängd 

Artnr Klass EP40 EM45 EM47 Kommande 
förbruk. Scenario 

1 
Scenario 

2 
Scenario 

1 
Scenario 

2 
KONFIDENTIELL INFORMAITON 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Summa  6 742 19 525 39 050 65 317   9 719 3 413 
 
EP40, EP90, EP43, HS40, HS45 och HS47 antas att inte komma ha någon färgförbrukning. 
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Med hjälp av föregående tabell kan beräknad lagermängd omvandlas i antal pallplatser, men 
med följande förutsättningar: 
 

• En artikel vars genomsnittliga lagermängd överstiger 250 kg beräknas erhålla minst en 
pallplats.  

• En artikel vars genomsnittliga lagermängd understiger 250 kg beräknas dela pallplats 
med en annan artikel.  

 
 Scenario 1 Scenario 2 
Antal artiklar vars lagermängd > 250 kg 11 stycken 3 stycken 
Antal artiklar vars lagermängd > 250 kg 25 stycken 33 stycken 
   
Antal pallplatser med ensamma artiklar 17 stycken, varav 

6 buffertplatser 
5 stycken, varav 
2 buffertplatser 

Antal delade pallplatser 9 stycken 13 stycken 
Totalt antal fasta platser 20 stycken 16 stycken 
Totalt antal buffertplatser 6 stycken 2 stycken 
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PLAST 
 

Klass Årsförbrukning 
A > 700 ton 
B 200 – 700 ton 
C < 200 ton 

 
Genomloppstid Lagermängd  

Artnr Klass EP40 EP41 EP90 EP43 EM45 EM47 Kommande 
förbruk. Scenario 

1 
Scenario 

2 
Scenario 

1 
Scenario 

2 
KONFIDENTIELL INFORMAITON 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
SUMMA  968 1 331 17 3 456 1 924 3 262 10 959   654,1 337,0 
 
HS40, HS45 och HS47 antas att inte komma ha någon plastförbrukning. 
 
Med hjälp av föregående tabell kan beräknad lagermängd omvandlas till antal lagerplatser, 
men med följande förutsättning: 
 

• En generell antagning är att varje oktabin/säck innehåller 1 000 kg. 
• Understiger den genomsnittliga lagermängden 1 000 kg upptar fortfarande artikeln en 

pallplats. 
 
Lagermängd omvandlat i antal lagerplatser blir för scenario 1:  670 stycken  
Lagermängd omvandlat i antal lagerplatser blir för scenario 2:  352 stycken 
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BAND 
 

Klass Årsförbrukning 
K Koppar 
A Aluminium 
S Sväll 
P Plast 

 
Genomloppstid Lagermängd 

Artnr Klass EM45 EM47 HS40 HS45 HS47 Kommande 
förbruk. Scen. 

1 
Scen. 

2 Scen. 1 Scen. 
2 

KONFIDENTIELL INFORMAITON 
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Genomloppstid Lagermängd 
Artnr Klass EM45 EM47 HS40 HS45 HS47 Kommande 

förbruk. Scen. 
1 

Scen. 
2 Scen. 1 Scen. 

2 
KONFIDENTIELL INFORMAITON 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SUMMA  113 014 226 028 150 579 5 980 150 579 646 180   105 887 80 562
            
K  10 722 21 444 31 510 0 31 510 95 186     
A  85 625 171 250 10 783 0 10 783 278 441     
S  12 799 25 598 29 185 0 29 185 96 767     
P  3 868 7 736 79 101 5 980 79 101 175 786     
 
EP40, EP41 och EP90 antas att inte komma ha någon bandförbrukning. 
 
Med hjälp av föregående tabell kan beräknad lagermängd omvandlas i antal pallplatser, men 
med följande förutsättningar: 
 

• En generell antagning är att varje pall väger enligt nedanstående tabell. 
 

Artikelgrupp Specifikation Vikt (kg/pall) 
Aluminium Band  

Folie 
1 500  
1 000  

Koppar Band 1 000 
Plast Band och folie  500 
Sväll Band 

Garn 
100 
250 

 
• Understiger den genomsnittliga lagermängden maximal pallvikt för artikeln upptar 

fortfarande artikeln en pallplats. 
 
Lagermängd omvandlat i antal lagerplatser blir för scenario 1:  59 stycken fasta platser  

212 stycken buffertplatser 
 
Lagermängd omvandlat i antal lagerplatser blir för scenario 2:  59 stycken fasta platser  

164 stycken buffertplatser 
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BILAGA 6, LAYOUT 1 – GRUNDFÖRSLAG
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BILAGA 7, LAYOUT 2 – OMSTRUKTURERING AV 2006 
SEPTEMBERLAYOUT
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BILAGA 8, LAYOUT 3 – CENTRALT TORG OCH STÄLLAGE
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BILAGA 9, LAYOUT 4 – EXTERNT FÖRRÅD
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BILAGA 10, LAYOUT 5 – PLOCKFÖRRÅD MED CENTRALA 
TORG/STÄLLAGE
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BILAGA 11, VÄRDERINGSSCHEMA 
 
Viktskala: 1 = Inte så viktig 

2 = Viktig 
3 = mycket viktig 

Poängskala: 1 = Kravet är ej uppfyllt 
2 = Kravet är knappt uppfyllt 
3 = Kravet är delvis uppfyllt 
4 = Kravet är nästan uppfyllt 
5 = Kravet är helt uppfyllt 

  Omvänd 
poängskala 
(gäller endast 
ekonomin): 

1 = Lösningen medför störst investering 
2 = Lösningen medför en stor investering 
3 = Lösningen medför en liten investering 
4 = Lösningen medför en mindre investering 
5 = Lösningen medför ingen investering 
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BILAGA 12, SLUTGILTIGT LÖSNINGSFÖRSLAG 
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