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Förord	  
 
Denna rapport beskriver ett examensarbete utfört på Oatly AB inom 
civilingenjörsprogrammet teknisk design med inriktning på produktionsdesign vid 
Luleå tekniska universitet. Arbetet har utförts under april till augusti 2015 på 
uppdrag av Oatly för att kartlägga och optimera processen för disklinjerna i 
produktionen. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till Charlotte Grahn, Thom Lindskog och Nicklas Brand 
på Oatly för det engagemang och tålamod ni visat i min strävan att förstå 
produktionsflödet och disklinjernas distribution. Jag vill även tacka min handledare 
Magnus Stenberg vid Luleå tekniska universitet för den vägledning jag har fått 
genom hela projektet.  
 
 
Ida Edman 
14 augusti 2015, Luleå 
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Sammanfattning 
 
Oatly AB är ett svenskt livsmedelsföretag som utvecklar och producerar 
havrebaserade produkter. Eftersom Oatly idag befinner sig precis under sitt 
kapacitetstak söker de efter alla idéer som kan optimera produktionen. Då 
diskning av utrustning utgör en flaskhals enligt företaget, önskas en analys över 
hur objekten i produktionen bör vara fördelade mellan disklinjerna. I dag finns det 
två CiP (Clean in Place) disklinjer. Ett objekt är knutet till en specifik disklinje och 
två objekt som ligger på samma linje kan inte diskas samtidigt. Objekten måste i 
regel diskas efter åtta batcher, men undantag för en process som måste diskas 
efter fyra batcher.  
 
Oatlys utbud består av 33 olika produkter, varav en del består av samma recept 
men säljs i olika storlekar på förpackningen. Eftersom alla produkter i stort sätt 
tillverkas på samma produktionslinje ökar det komplexiteten i 
produktionssystemet. Majoriteten av objekten måste vara diskade innan en ny 
smak kan produceras i produktionsflödet. Det tankesätt som använts har grundat 
sig i att det alltid finns något flöde genom samtliga produktionsprocesser. Då det 
under arbetet ständigt tillkom ny information kunde projektet kontinuerligt 
uppdateras med hjälp av ett iterativt arbetssätt. Utifrån en given diskrapport och 
intervjuer erhölls information över hur samtliga objekt diskats under en månads 
tid. På så sätt kunde varje objekts disktid och diskfrekvens beräknas. Disktiden för 
varje objekt har baserats på medelvärdet utifrån disktiderna i diskrapporten.  
 
Utifrån diskrapporten skapades listor i Excel på hur objekten var diskade mellan 
de två disklinjerna i kronologisk ordning för mars månad 2015. De två disklinjerna 
listades i separata tabeller med start- och stopptid för varje diskat objekt. Det 
gjorde det lättare att identifiera var det ofta blev kö i systemet och när disklinjerna 
var som mest belastade. Med hjälp av denna sammanställning kunde det 
konstateras att disklinje 1 användes 63 % av total aktiv disktid under månaden, 
medan disklinje 2 endast användes 37 %. Det visade sig att disklinje 1 användes i 
genomsnitt sex timmar mer per dag än disklinje 2. Det togs fram tre olika koncept 
där olika objekt flyttats om för att fördelningen mellan disklinjerna skulle förbättras. 
Koncepten utvärderades i ett värderingsschema utifrån en uppsatt 
kravspecifikation. 
 
Enligt examensarbetets resultat rekommenderas det att Oatly kopplar in en tredje 
disklinjen för att kunna minska belastningen på disklinje 1.  För att det ska bli ett 
bättre flöde och mindre väntan vid diskningen bör 12 objekt flyttas om, exklusive 
fem nya objekt som ska tillkomma i produktionen. De tre disklinjerna har i det nya 
lösningsförslaget en likvärdig aktiv disktid och fördelningen kan bidra till att 
produktionstid sparas in. Innan implementering av rekommenderat lösningsförslag 
bör förslaget granskas närmare tillsammans med investeringskostnader och 
förlorad produktion på grund av ombyggnation. 
 
Nyckelord: Disklinjer, CiP, flaskhals, optimera produktionsflöde, utnyttjandegrad, 
spara in produktionstid, Lean Production.  
 



 

Abstract 

 
Oatly AB is a Swedish food company that develops and produces oat-based 
products. Oatly’s production is today just below its maximum capacity and the 
company is therefore searching for all times that can be optimized. Since cleaning 
of equipment is perceived as a bottleneck according to the company, an analysis 
of the washing lines and a proposal on how the objects should be linked between 
the washing lines is desired. Today there are two CiP (Clean in Place) washing 
lines in the production. An object is tied to a specific line, which means that two 
objects located on the same line can’t be washed at the same time. The items 
must normally be washed after eight batches, except of one process that must be 
washed after four batches.  
 
Oatly offers 33 different products, some are made from the same recipe but are 
sold in various sizes of packaging. Since all products basically are manufactured 
on the same productionline, the complexity of the production system increases. 
The majority of the objects must be washed before a new flavour can be produced 
in the production flow. An assumption during the project has therefore been that 
there always is a flow through all processes. New information was frequently 
added; the project could still continuously be updated using an iterative approach. 
From a washing report given by the company and interviews detailed information 
was given on the washing process. Each object’s washing time and washing 
frequency could then be calculated. The washing time for each item have been 
based on the mean value from several washing times from the report. 
 
Lists were created in Ecxel on how the items were washed between the two lines 
in chronological order during March 2015. The method made it possible to identify 
where there often were queues in the system. It was shown that washing line 1 
was used 63% of the total active washing time during the month, while washing 
line 2 only was used 37% of the time. It turned out that washing line 1 in average 
was used six hours more per day than washing line 2. Three concepts were made 
where specific objects was moved to washing line 2 to make the utilization 
between the lines more equal. The concepts were evaluated in an evaluation 
scheme based on previous set requirements. 
 
The most suitable concept was further developed at a more detailed level. 
According to the thesis results it is recommended that Oatly install a third washing 
line in order to reduce the load on washing line 1. In order to create a better 
production flow 12 objects has to be relocated. The three lines in the new 
proposal has in average the same utilization and can contribute to save 
production time. The recommended solution should be examined more closely 
together with investment costs and lost production due to rebuilding before 
implementation. 
 
Keywords: Washing lines, CiP, bottleneck, optimizing production flow, utilization, 
save production time, Lean Production. 
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1. Introduktion 
Den här rapporten omfattar ett examensarbete som har genomförts inom 
civilingenjörsprogrammet i teknisk design med inriktning på produktionsdesign vid 
Luleå tekniska universitet. Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och har 
utförts på Oatly AB i Landskrona under april till augusti 2015. Projektet 
genomfördes för att kartlägga och utvärdera processen för produktionens 
disklinjer och ge förslag på hur denna process kunde optimeras.  

1.1 Bakgrund 
Oatly AB är ett svenskt livsmedelsföretag som utvecklar och producerar 
havrebaserade produkter. Grundtanken bakom Oatlys koncept är att tillverka 
hälsosamma och smakfulla produkter. Idén till Oatly grundades på 90-talet efter 
att forskare vid Lunds universitet gjort den sensationella upptäckten att naturliga 
enzymer kan omvandla fiberrik havre till näringsriktig flytande föda.	  Metoden för 
att producera produkter enligt denna teknik är idag patenterad.	  
	  
Fördelen med Oatlys varor är att de varken innehåller laktos eller soja. Det är på 
så sätt ett alternativ till vanlig komjölk. Oatlys produkter innehåller dessutom 
bättre fetter samt mer fibrer jämfört med komjölken. Tillverkningsprocessen för 
Oatlys produkter har mindre växthusgasutsläpp, kräver mindre landyta och mindre 
energi jämfört med processen för att framställa traditionell komjölk.	  
 
Oatly som grundades 2001 har sitt huvudkontor i Malmö och produktions- och 
utvecklingsanläggning i Landskrona. Fabriken i Landskrona har producerat Oatlys 
produkter sedan 2006.  En del produkter transporteras idag till andra länder för att 
färdigställas, då det inte finns tillräckligt med plats i nuvarande fabrik. Varumärket 
Oatly säljs idag i ett 20-tal länder i Europa och Asien. Företaget har under de 
senast året omsatt omkring 270 miljoner kronor och det finns runt 80 anställda på 
företaget.  
	  
År 2014 satsade Oatly på ny design av logotyp samt förpackningar och gjorde det 
mer tydligt att deras produkter var helt vegetabiliska; vilket fick till följd att veganer 
blev en ny målgrupp. Även en del nya produkter lanserades på marknaden. Ökad 
efterfråga blev ett faktum och på endast ett år har produktionen ökat med 60 %.  
 
Eftersom Oatly befinner sig precis under sitt kapacitetstak söker de efter alla tider 
som kan optimeras i produktionen. Då diskning av utrustning utgör en flaskhals 
enligt företaget önskas en översyn över hur olika objekt är uppkopplade med 
disklinjerna.  Idag finns det två olika disklinjer med möjlighet till inkoppling av 
ytterligare en linje. Ett objekt är knutet till en specifik disklinje. Det innebär att två 
objekt som ligger på samma disklinje inte kan diskas samtidigt. Oatly vet redan 
idag att de kan vinna tid genom att dela upp vissa grupper av objekt som idag 
diskas samtidigt, men en total översyn av processen vore intressant för företaget. 
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1.2 Intressenter  
Uppdragsgivaren till denna uppgift var Oatly via Charlotte Grahn som arbetar som 
Project Manager. Projektansvarig är Ida Edman med hjälp av handledaren 
Magnus Stenberg vid Luleå tekniska universitet. Andra berörda av uppdraget var 
Nicklas Brand, Technical Manager, och Thom Lindskog som arbetar som Process 
Coordinator.  
 
Det är främst Charlotte, Nicklas och Thom på Oatly som är berörda av projektet. 
Efter deras utvärdering för eventuell implementering av framtaget lösningsförslag 
kommer arbetet att bli relevant för en större del av företaget. Ekonomiavdelningen 
är en intressent som berörs vid en eventuell förändring av disklinjerna eftersom 
det kommer innebära investeringar för företaget. En förändring vid diskprocessen 
kommer att även beröra personal som arbetar inom produktion då diskningen 
kommer utföras enligt nya rutiner.  

1.3 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att kartlägga och utvärdera processen för 
disklinjerna på företaget Oatly och ge förslag på hur denna process kan 
optimeras.  
 
Målsättningen är att presentera ett förslag kring hur disklinjerna kan optimeras 
med hjälp av kända teorier inom produktionsdesign, vilket i sin tur kan bidra till ett 
effektivare produktionsflöde. Målet är att projektet ska resultera i en konceptuell 
lösning där det tydligt framgår hur objekten bör diskas efter framtaget förslag.   
 
För att kartlägga och utvärdera hur olika objekt diskas på disklinjerna har följande 
frågeställningar utretts: 
 

• Hur ser produktionsflödet ut i produktionen? 
• Hur är objekten fördelade över disklinjerna och hur lång tid tar varje objekt 

att diska? 
• Hur ser en optimal fördelning ut av objekten över disklinjerna? 
 

1.4 Omfattning och avgränsningar 
Examensarbetet har omfattat 20 veckors heltidsarbete för en student. Arbetet har 
främst omfattat kartläggning och analys av nuvarande produktionsflöde och de två 
befintliga disklinjerna. Utifrån kartläggning och analys har lösningsförslag tagits 
fram på hur objekten bör vara fördelade mellan disklinjerna. Någon detaljerad 
analys har inte genomförts för de olika diskprogram, utan studien har baserats på 
det diskprogram som oftast använts för respektive objekt. Arbetet har inte 
inkluderat studier om alternativa metoder för att diska objekten i produktionen. 
Någon ekonomisk analys har inte genomförts för det framtagna lösningsförslaget 
eftersom kostnader har varit svåra att uppskatta. Examensarbetet inkluderar inte 
implementering av rekommenderat lösningsförslag.   
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1.5 Arbetets struktur 
Det andra kapitlet i denna rapport kommer att beskriva den teori som ligger till 
vetenskaplig grund för arbetets genomförande. Nästa kapitel omfattar 
arbetsprocessen med de metoder och tekniker som ingått i arbetet. Kapitel fyra 
består av en nulägesbeskrivning med översikt över produktionen och disklinjernas 
utformning, vilket sedan analyseras i följande kapitel fem. Det sjätte kapitlet utgörs 
av en kravspecifikation där krav har satts upp på kommande utformning utifrån 
tidigare kartläggning och analys. I kapitel sju presenteras olika koncept som 
sedan utvärderas i kapitel åtta utifrån kravspecifikationen. I kapitel nio 
vidareutvecklas det valda konceptet på mer detaljerad nivå. Kapitel tio består av 
en diskussion där det reflekteras över projektets metoder och resultat. Det elfte 
och avslutande kapitlet redogör för rekommendationer till företaget. Figur 1 nedan 
visualiserar rapportens disposition.  
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Metod och genomförande!

Teoretisk referensram!

Figur 1. Rapportens disposition. 
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2. Teoretisk referensram 
Syftet med detta kapitel är att skapa förståelse för den problematik som existerar 
kring kartläggning och optimering av ett produktionsflöde. Den teoretiska 
referensramen presenterar först kända teorier inom produktionsdesign bestående 
av effektivitet och produktivitet, materialstyrning och layoutplanering. Det kommer 
därefter redogöras för flaskhalsteorin och filosofierna Lean Production och Six 
Sigma. Avslutningsvis presenteras relevanta teorier beträffande god arbetsmiljö.  

2.1 Motiv till valda teorier  
Diskning av objekt har identifierats som ett slöseri i produktionen av Oatly. Teorier 
inom produktionsdesign har därför studerats för att kunna minska detta slöseri. 
Produktionsdesign har även studerats för att verifiera att Oatlys produktion följer 
kända kunskaper och teorier. Effektivitet och produktivitet har studerats för att 
kunna analysera hur disklinjerna samt hur andra resurser utnyttjas. 
Flaskhalsteorin har används för att kunna bekräfta att diskning av objekt utgör en 
begränsning i hela produktionssystemet. Teorin behövdes även för att kunna 
påvisa andra begränsningar i produktion och organisation.  
 
För att ytterligare kunna spara in tid i produktionen har SMED-metoden granskats 
eftersom den kan bidra till att reducera alternativt eliminera ställtider. Lean 
Production har studerats i avsikt att eventuellt eliminera andra icke 
värdeskapande processer, vilket då kan öka kapaciteten i produktionen. 
Produktionsfilosofin Six Sigma studerades av samma syfte. Teorier inom god 
arbetsmiljö har tagits fram för att verifiera att arbetsplatsen är en stressfri miljö där 
medarbetarna får utveckling och stöd i sitt dagliga arbete.  Detta eftersom en dålig 
arbetsmiljö kan bidra till negativa följder i produktionen.   

2.2 Produktionsdesign 
Kunskaper inom produktionsdesign är idag en förutsättning för att kunna leva upp 
till krav som korta leveranstider, hög kvalité, konkurrenskraftiga priser och god 
arbetsmiljö på arbetsplatsen. I grund och botten handlar det mycket om att öka 
det ekonomiska resultatet, vilket uppfylls genom att effektivisera produktion och 
organisation. Det finns tre avseende av stor vikt som bidrar till en förbättrad 
lönsamhet; att öka intäkterna, minska kostnaderna och att minska riskerna i hela 
organisationen.   

2.2.1 Effektivitet och produktivitet 
Begreppen effektivitet och produktivitet är av stor betydelse när det kommer till 
optimeringsarbete. Lumsden (2012) definierar begreppet effektivitet som graden 
av måluppfyllelse och kan ses som den nytta den utförda prestationen 
åstadkommer. Ljungberg & Larsson (2012) menar att effektiviteten i en process 
kan beskrivas som förmågan att skapa en ändamålsenlig process där resursen 
utnyttjas minimalt. Författarna menar att effektivitetsmålet ger fokus på frågor som 
”vilka är de huvudsakliga hindren för ett mera effektivt arbete?” och ”vad kostar 
det att köra på vägen?”. 
 
För att i någon högre grad öka effektiviteten krävs i regel någon form av 
nytänkande menar Ljungberg & Larsson (2012). Detta kan göras genom att mäta 
prestationer och egenskaper av olika slag. Det som hindrar effektiviteten är oftast 
vilka resurser som används, hur resurserna utnyttjas, samt var och när resurserna 
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används (Ljungberg & Larsson, 2012). Det är nödvändigt att känna till 
resursåtgången, vilken kan bestå av exempelvis ekonomiska kostnader, tid, 
personal och andra systematiska resurser. 
 
Lumsden (2012) anser att produktivitet handlar om hur givna resurser utnyttjas 
och strävan efter att åstadkomma största möjliga utflöde av ett givet inflöde. 
Alternativt att prestera ett givet utflöde med så lite inflöde som möjligt. 
Produktivitet kan syfta till produktiviteten mätt som produktionen per arbetad 
timme. Han menar vidare att effektivitet handlar om att göra rätt saker, medan 
produktivitet beskriver hur saker görs på rätt sätt.  

2.2.2 Materialflöden 
Med flöde menas allmänt förflyttningar av antingen materiella eller immateriella 
objekt. Det ideala flödet inom produktionssammanhang utgörs av kontinuerliga 
materialförflyttningar. Dessa flöden är dock ofta svåra att åstadkomma beroende 
på olika flödeshastigheter, även kallat cykeltider (Jonsson & Mattsson, 2003). 
Cykeltiden definieras som tiden det tar för en artikel att bli färdigbehandlad i en 
process enligt Bellgran & Säfsten (2008). För att förhindra onödiga stopp och 
effekter av oförutsägbar förbrukning längs materialflödet kan ett säkerhetslagar 
användas menar Segerstedt (2008). 
 
Ett vanligt sätt att karakterisera materialplanering är att skilja mellan ett tryckande 
och ett dragande system (Jonsson & Mattsson, 2003). Tryckande styrning innebär 
att tillverkning sker efter en produktionsplan eller prognos där artiklar trycks 
genom fabriken. Säkerhetslager är här vanligt förekommande för att täcka 
eventuella störningar. Ett dragande system förenklar produktionsstyrningen 
genom att enbart producera komponenter som det finns ett behov av i senare 
processteg (Bellgran & Säfsten, 2008). Ledtiden och antalet produkter i arbete 
(PIA) blir då mindre, men det dragande systemet är dock känsligt för störningar 
menar Jonsson & Mattsson (2003). Ledtiden definieras som tiden från att en 
produkt påbörjas tills den är leveransklar enligt Lumsden (2012).  
 
För varje order som planeras i materialflödet krävs det att en tillverkningskvantitet 
bestäms (Bellgran & Säfsten, 2008). Materialtillgången i ett produktionsflöde bör 
alltid balanseras för att undvika kapitalbindning i för stora lager, alternativt att 
efterfrågan inte kan tillgodoses på grund av materialbrist (Segerstedt, 2008). Det 
är oftast inte möjligt eller lämpligt att endast tillverka den kvantitet som efterfrågas 
vid en speciell tidpunkt. Anledningar till det kan vara att en hel 
förpackningskvantitet eller lastpall ska fyllas fullt ut. Den tillverkningsprocess som 
används kan vara tvingad att använda en viss kvantitet för att exempelvis ett kärl 
ska utnyttjas till sin fulla volym (Jonsson & Mattsson, 2003).   
 
När det tillverkas många olika produktvarianter vid ett kontinuerligt materialflöde 
finns nackdelen att utrustning ibland måste ställas om, vilket kan leda till stopp i 
produktionen. Av denna anledning är det motiverat att producera stora volymer åt 
gången menar Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, (2013). Jonsson & Mattsson 
(2003) menar också att det är motiverat att samköra flera order på grund av att 
bland annat erhålla färre omställningstider. Även vid säsongsvariationer är det 
motiverat att producera varor förhållande viss jämt för att uppnå ett jämt 
kapacitetsutnyttjande menar författarna. 
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2.2.3 Layoutplanering 
Layoutplanering har fått mycket uppmärksamhet under senare år på grund av 
industritrenden mot mer flexibla tillverkningssystem. En anläggnings utformning 
bestämmer strukturen för materialflöden i ett produktionssystem och influerar 
därmed verksamhetens resultat på lång sikt (Bock och Hoberg, 2007). En optimal 
layout är den som minskar kostnaden för materialhanteringen mellan olika 
avdelningar menar Aiello & Enea (2001).  
 
En linjebaserad layout används ofta vid massproduktion av standardiserade 
produkter; utrustning och maskiner placeras då i operationsordningen (Bellgran & 
Säfsten, 2008). Fördelen med kontinuerliga flöden i automatiska processer är att 
genomloppstiden ofta blir kort, det är ett lågt antal PIA och högt resursutnyttjande 
i produktionen (Oskarsson et al., 2013). Vid en linjebaserad utformning är det 
optimala att varje operation har samma cykeltid för att det inte ska bli störningar 
längs flödet (Segerstedt, 2008). Nackdelarna vid ett linjebaserat system är att 
systemet är oflexibelt och störningskänsligt, samtidigt som det oftast är svårt att 
balansera flödet med lika långa operationstider. För att öka kapaciteten och 
flexibiliteten samt minska störningskänsligheten kan parallella flöden skapas 
menar Lumsden (2012). 
 
Bazargan-Lari (1997) understryker hur viktigt det är med separata gångbanor för 
människor och maskiner för att förebygga olyckor inom industrin. Aiello & Enea 
(2001) påpekar att det är mycket grundläggande att ta hänsyn till att alla 
maskiner, utrustning och människor ska erhålla tillräckligt med utrymme om 
respektive objekt används samtidigt. De menar också att det är viktigt att ta en 
eventuell expansion i beaktning vid utformning av en anläggning.  

2.3 Flaskhalsteorin 
Flaskhalsteorin (The Theory of Constraints) introducerades av Eliyahu M. Goldratt 
och grundar sig i att ett företag måste maximera genomflödet i produktionen för att 
erhålla positiva ekonomiska resultat (Goldratt & Cox, 1984). Steyn (2002) 
definieras en flaskhals som en resurs som är överbelastad och begränsar antalet 
projekt som verksamheten kan producera, och utgör därmed en begränsning i 
hela systemet. Alla produktioner, organisationer och verksamheter har minst en 
flaskhals i sitt system. Flaskhalsen ska alltid vara i arbete eftersom en förlorad tid 
i flaskhalsen är en förlorad tid i hela produktionskedjan (Goldratt & Cox, 1984). 
Lumsden (2012) är av samma uppfattning och menar att en timme förlorad tid i 
den begränsade resursen är en förlorad timme i hela systemet. Han påpekar även 
att en inarbetad timme före flaskhalsen inte har någon betydelse eftersom det inte 
kan öka outputen i systemet.  
 
I produktionssammanhang kan en operation oftast identifieras som en flaskhals 
på grund av att det finns många komponenter innan stationen som väntar på 
bearbetning, samt att det finns mycket PIA i produktionsflödet (Lubitsh, Doyle, 
Valentine, 2005). Lumsden (2012) menar att buffertar eller mellanlager ska 
skydda den begränsade resursen från störningar, dessa ska då placeras framför 
flaskhalsen. Segerstedt (2008) poängterar att det är viktigt att balansera flödet 
och inte kapaciteten; det finns ingen anledning med en hög utnyttjandegrad på 
andra enheter om flaskhalsen inte klarar av de ökade volymerna. 
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En sätt för att avlägsna en flaskhals är att reducera alternativt eliminera 
ställtiderna för en maskin (McIntosh, Culley, Mileham & Owen, 2000). Bellgran & 
Säfsten (2008) definierar ställtiden som ”den tid det tar att ställa om utrustning 
mellan olika produktvarianter”. Andra metoder för att eliminera en flaskhals är att 
slå samman alternativt ta bort operationer i produktionsflödet (Segerstedt, 2008). 
Lubitsh et al. (2005) presenterar utifrån Goldratt en stegplan för eliminering av 
flaskhalsar, se figur 2. Det är en iterativ process där varje steg alltid återkommer 
för att kunna identifiera nya begränsningar i systemet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1 SMED - metoden 
Ett tillvägagångssätt för att korta ställtiderna i produktionen är SMED - metoden 
(Singel Minute Exchange of Die) enligt Shingo (1985). Författaren talar för att 
metoden kan tillämpas i alla fabriker och med alla maskiner. Det första steget i 
metoden är att skilja mellan inre och yttre inställningar, dvs. vilka ändringar som 
kräver att maskinen är vilande och vilka som kan utföras även när maskinen är i 
producerande tillstånd. Nästa steg är att omvandla inre omställning till yttre 
omställning, så att majoriteten av ändringarna kan genomföras när maskinerna är 
under bearbetning. Sista steget fokuserar på att reducera den inre ställtiden 
(McIntosh et al., 2000). 
 
Segerstedt (2008) beskriver olika lösningar för att reducera inre och yttre ställtid. 
Ett sätt är funktionell standardisering vilket underlättar vid exempelvis 
verktygsbyten. Andra tekniker är att använda sig av förhandsjusterade fixturer och 
funktionella fästanordningar. Parallella operationer är ytterligare ett alternativ. 
McIntosh et al. (2000) argumenterar för hur viktigt det är att få ner ställtiderna då 
de är en källa till många problem som exempelvis långa bearbetningstider, kötider 
samt ledtider.  
 
 
 

Figur 2. Stegplan för eliminering av flaskhalsar (Lubitsh et al., 2005). 
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2.4 Lean Production 
Filosofin Lean Production som grundar sig i att eliminera allt som inte skapar 
värde för kunden är numera en välkänd filosofi inom produktionsutveckling 
(Segerstedt, 2008). Ursprunget till Lean Production gå att finna i The Toyota 
Production System (TPS) (Liker, 2009).  Lean Production slog igenom i samband 
med publiceringen av boken ”The machine that changed the world” av Womack, 
Jones och Roos (1990). Det blev känt att TPS var en mycket effektiv 
produktionsfilosofi och det nya uttrycket Lean Production myntades av Krafcik 
(1988). Lean Production applicerar och utvärderar Toyotas idéer om reducerat 
slöseri och att addera värde (Bellgran & Säfsten, 2008). 
 
Liker (2009) beskriver principerna bakom kulturen TPS och Lean Production där 
ständiga förbättringar tillsammans med engagerade medarbetare skapar ett starkt 
värdehöjande flöde i hela organisationen. Filosofin består inte bara en uppsättning 
verktyg; det är ett förfinat system där alla delar ska samverka för att skapa en 
välfungerande helhet som kan appliceras i alla organisationer enligt Liker (2009). 
Den lärande organisationen är en mycket viktig del inom TPS och Lean 
Production för att det här ska fungera (Johansson & Abrahamsson, 2009; Liker, 
2009).  
 
Segerstedt (2008) skriver endast om Lean Production som ett verktyg för att 
identifiera och eliminera slöseri i produktionstekniska sammanhang. Melton 
(2005) är inne på samma spår och menar att Lean Production främst handlar om 
att minska ledtider, mellanlager, lager samt att använda sig av ett dragande 
system. Holweg (2006) argumenterar dock för att Lean Production handlar om att 
effektivisera hela organisationen. Både Liker (2009), Segerstedt (2008) och 
Bellgran & Säfsten (2008) beskriver Lean-verktygen ”Just-in-time”, kaizen, jidoka 
och 5S som är hämtade från TPS, vilka förklaras närmare i kommande avsnitt. 

2.4.1 Just-in-time 
Just-in-time (JIT) är en av grundpelarna inom TPS och bygger på att rätt produkt 
ska tillverkas i rätt mängd vid rätt tidpunkt och med en hög kvalité. Systemet gör 
det möjligt att hålla en låg nivå av PIA i produktionen enligt Segerstedt (2008). 
Bellgran & Säfsten (2008) förklarar vidare att det handlar om ett dragande system, 
där det inte produceras något mer förrän ett behov finns. Det skulle annars vara 
slöseri med resurser. Lumsden (2012) betonar att det optimala är att tillföra 
råmaterial till en resurs i den takt som resursen har behov av det, vilket är precis 
vad JIT handlar om.  

2.4.2 Jidoka 
Jidoka, även kallat autonomation, är den andra grundpelaren i TPS och innebär 
att alla problem ska synliggöras. Ett fel eller en avvikelse ska aldrig passera 
vidare till nästa station menar Miltenburg (2007). Kvalitetskontroller ska integreras 
i varje arbetsmoment enligt Liker (2009). Detta är ett effektivare arbetssätt 
eftersom det resulterar i lägre kostnader jämfört med att ta itu med 
kvalitetsproblem i efterhand.   
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2.4.3 Kaizen 
Begreppet kaizen är den japanska benämningen för ständiga förbättringar och 
innebär att förbättringar alltid kan och ska genomföras, oavsett storlek menar 
Liker (2009). Ständiga förbättringar genomförs för att kunna eliminera allt slöseri 
som ökar kostnaderna utan att tillföra något värde i slutändan. Segerstedt (2008) 
argumenterar för en helikoptersyn i produktionen när det kommer till ständiga 
förbättringar. Frågor som bör ställas är ”Vad är syftet?” och ”Varför gör vi så 
här?”.  

2.4.4 5S 
Ett av de Lean-verktyg som används för att eliminera allt som inte skapar värde 
för kunden är metoden 5S (Liker, 2009). Metoden bygger på att sortera, 
strukturera, städa, standardisera samt att skapa självdisciplin. Gapp, Fisher & 
Kobayashi (2008) talar för att metoden inte bara lämpar produktionsprocesser 
utan kan applicera på alla aktiviteter i alla miljöer. Det handlar i grund och botten 
om sunt förnuft (Segerstedt, 2008).  

2.4.5 Sju former av slöseri 
Den viktigaste delen inom Toyota Production System och Lean Production är att 
systematiskt reducera slöseri och spill i produktion och organisation. Grundaren 
av TPS Taiichi Ohno skildrar det slöseri som inte är värdeskapande i sju 
kategorier, se flöjande lista (Ohno, 1988). Liker (2009) presenterade sedan 
ytterligare ett slöseri som representerar punkt åtta. Dessa är kända som de 7+1 
slöserierna (Segerstedt, 2008).  
 

1. Överproduktion innebär att det produceras för mycket produkter eller att 
produkterna tillverkas för tidigt i förhållande till när de ska levereras. Att 
lagerhålla färdigtillverkade produkter som ska levereras i ett senare skede 
är samma sak som överproduktion. Detta är den värsta formen av slöseri 
eftersom den även bidrar till andra slag av slöseri.  

 
2. Väntan är slöseri i form av outnyttjad tid. Det kan exempelvis vara väntan 

på grund av driftstörningar, material- eller informationsbrist.  
 

3. Lager och buffertar är en form av slöseri då det binder upp kapital och tar 
upp yta, utrustning och personal som skulle kunna utnyttjas på ett 
effektivare sätt. För stora lager och buffertar kan även dölja problem i 
tillverkningen. Lager minskar även flexibiliteten vid förändringar i 
verksamheten.   

 
4. Rörelse i form av onödiga moment när medarbetarna utför ett 

arbetsmoment. Ett exempel på detta kan vara att behöva förflytta sig för att 
hämta material. 

 
5. Omarbete av produkter är slöseri i form av reparationsarbete och 

förseningar. Det kan orsaka stora förluster på grund av kapacitetsbortfall 
och minskad försäljning.  

 
6. Överarbete där mer arbete utförs än vad som är nödvändigt för att 

färdigställa en komponent. Dålig utrustning eller bristande 
produktionsprocesser kan vara bakomliggande orsaker.  
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7. Transporter eller förflyttningar definieras som slöseri eftersom det inte 

skapar något värde för kunden. En orsak till slöseriet kan bero på att 
material och varor är felplacerade i lokalen.  

 
8. Medarbetarnas outnyttjade kreativitet är ett slöseri om det inte tas 

tillvara på den kompetens som finns inom hela organisationen. 
Verksamheten kan på så sätt gå miste om förbättringsmöjligheter då 
kunskap inte förs vidare. 

2.4.6 För- och nackdelar med Lean Production 
Fördelarna med Lean Production är självklara enligt merparten av studerad 
litteratur (Womack, Jones och Roos, 1990; Liker, 2009; Segerstedt, 2008; 
Holweg, 2006). Det är dock inte många som talar om nackdelarna med filosofin 
menar Johansson & Abrahamsson (2009). De poängterar att standardiserade 
uppgifter orsakar större risker för ensidiga arbetsrörelser och fysiska 
överansträngningar. Det bidrar också till en känsla av utbytbarhet bland 
medarbetarna och hindrar lärandet i organisationen (Johansson & Abrahamsson, 
2009).  
 
Treville och Antonakis (2006) menar att implementering av Lean Production 
kommer minska självständigheten i arbetet något enormt. En studie av Haan 
(2012) visar dock att anställda fortfarande upplevde stor frihet i arbetet efter 
införandet av Lean Production. Haan (2012) säger även att arbetet med ständiga 
förbättringar (kaizen) bidrar till att anställda kan ge uttryck åt sin kreativitet, vilket 
visade en positiv effekt för medarbetarnas tillfredsställelse i arbetet.  

2.5 Six Sigma 
Six Sigma är precis som Lean Production en filosofi för att öka effektivitet och 
produktivitet inom produktion och organisation. Det primära syftet med Six Sigma 
är att minska variationerna i produkter och processer för att uppnå en kvalitet på 
mindre än 3,4 defekter per en miljon möjligheter (Harry och Schroeder, 2000). 
Evans och Lindsay (2005) definierar Six Sigma som en affärsprocessförbättrings 
strategi som syftar till att hitta och eliminera orsakerna till brister och fel, minska 
cykeltider och kostnader för verksamheten, förbättra produktiviteten och att uppnå 
högre utnyttjande av tillgångar.  
 
Schroeder, Linderman, Liedtke & Choo (2007) beskriver att det handlar om att 
använda en iterativ process som består av att definiera, mäta, analysera, förbättra 
och slutligen kontrollera för att minska variationen i alla organisationsprocesser. 
Det handlar om att identifiera problem och att gå till botten med dem för att hitta 
lösningar ur ett helhetsperspektiv. Six Sigma som har sina rötter i kvalitetsrörelsen 
skiljer sig från andra kvalitetsprogram på grund av deras mätbara och 
kvantifierbara mål samt deras projektstruktur (Parast, 2010). Det misstag som 
många företag tenderar att begå är att endast ta bort symtomen av ett problem 
och inte söka efter de bakomliggande orsakerna menar Schroeder et al. (2007).  
 
George & Lawrence (2002) antyder att Six Sigma inte själv kan bidra till ökad 
produktionseffektivitet, utan måste kombineras med Lean Production. De menar 
också att endast användning av Lean Production inte får processer under 
statistisk kontroll. Författarna anser därför att Six Sigma och Lean 
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Production måste kombineras får att erhålla hög produktionseffektivitet samtidigt 
som en hög kvalité hålls till låga kostnader. Den grundläggande skillnaden mellan 
Six Sigma och andra förbättringsprogram såsom Lean Production är relaterad till 
att Six Sigma tillhandahåller ett organisatoriskt sammanhang som underlättar 
problemlösning och utforskande i hela organisationen (Parast, 2010).  

2.6 Arbetsmiljö 
En studie av Haan (2012) visar att nöjda medarbetare presterar bättre än 
missnöjda anställda och att de då är mindre benägna att lämna organisationen. 
Johansson & Abrahamsson (2009) argumenterar för att det måste finnas en viss 
grad av självständighet och möjlighet till beslutsfattande i anställningen. Haans 
studie visade också att självständighet i arbetet är den viktigaste faktorn för trivsel 
och motivation i arbetet. Säkerhet och låga risker i kombination med variation, 
utveckling och kontinuerligt lärande i arbetsuppgifterna är de viktigaste 
förutsättningarna för en god arbetsmiljö (Johansson & Abrahamsson, 2009). 
Begreppet risk definieras som en triplett av vad som kan hända, hur stor 
sannolikheten är att det händer och vad det blir för konsekvenser om händelsen 
inträffar (Akselsson, 2008).  
 
Informationsmängden i moderna driftsystem ökar och ställer högre krav på 
operatören. Rätt utformade kontrollrum och ledningscentraler bidrar därför till 
säkrare drift, nöjdare medarbetare samt en bättre och attraktivare arbetsmiljö 
menar Danielsson (2001). Utformningen ska bidra till att motverka trötthet, 
förhindra arbetsskador och göra användaren alert vid problem och alarm. Detta är 
särskilt viktigt för verksamheter som är igång dygnet runt. 
 
En hög grad av automatisering orsakar längre perioder utan interaktion mellan 
operatören och systemet. Omvänt finns det dock perioder med en mycket hög 
arbetsbelastning när operatören måste ta itu med okända störningar menar 
Persson, Wanek & Johansson (2001). Normalt utför en operatör flera uppgifter 
parallellt, till exempel även planering av hur processerna ska köras de närmaste 
timmarna. Samtidigt är det viktigt att övervakning av andra process och signaler 
inte försummas. Ofta är det en uppgift som är under fokus, men snabba växlingar 
görs till andra uppgifter för att säkerställa en säker drift fortsätter författarna.  
 
Det har observerats i flera studier t.ex. av Johansson (1989) att processoperatörer 
med övervakningsuppgifter under en icke-störd drift orsakar svårigheter till följd av 
understimulering. Karasek (1990) introducerade för över trettio år sedan krav-
kontrollmodellen. Detta efter studier av att psykiska krav på de anställda har att 
göra med hur mycket kontroll och beslutsutrymme som finns i arbetet i förhållande 
till arbetskraven, se figur 3. Det brukar talas om fyra modellsituationer som utgör 
olika kombinationer av mycket respektive lite kontroll i förhållande till låga 
respektive höga krav. Effekterna av psykiska krav har att göra både med hur 
mycket beslutsutrymme och hur mycket stöd som organisationen ger de 
anställda. Den bästa arbetsmiljön är där det finns högra krav i samband med en 
hög grad av stöd och kontroll. Den värsta situationen för hälsan skulle vara ett 
arbete med höga krav och avsaknad av stöd. 
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För att undvika överbelastade kroppsställningar vid kontorsarbete är det viktigt att 
kunna variera kroppsställningen så mycket som möjligt menar Hägg, Ericson & 
Odenrick (2008). Detta görs exempelvis genom att lätt kunna variera mellan 
stående och sittande arbete. Arbetsstolen bör tillåta så stor variation som möjligt i 
sittställningar. Arbetsbordets höjd ska bidra till att underarmarna avlastas på 
bordet i en 90 graders vinkel.  
 
Det finns grundprinciper för hur information bör ges via skärmar för att underlätta 
interaktionen mellan människa och maskin. Grönt bör exempelvis användas vid 
indikationer vid någon form av klartecken, medan rött bör användas vid larm och 
felaktigheter påpekar Danielsson (2001). Avståndet mellan användare och skärm 
bör vara på en armlängds avstånd. Bildskärmen ska vara justerbar i höjdled och 
även vara tiltbar för att kunna undvika reflexer från rummets belysning. Den mest 
vilsamma siktlinjen till skärmen sägs vara 15 grader under horisontella siktlinjen. 
Det rekommenderade siktområdet omfattar 30 grader under horisontell linje 
(Hägg, Ericson & Odenrick, 2008). Figur 4 nedan sammanfattar rekommenderad 
arbetsställning för arbete vid dator.  
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Figur 3. Krav-kontroll modellen (Karasek, 1990). 

Figur 4. Rekommenderad arbetsställning för arbete vid dator, 
(http://www.alltomlinser.se/ergonomi-forbattra-din-syn-och-ogonhalsa.asp). 
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3. Metod och genomförande 
I detta kapitel redogörs det för arbetets tillvägagångssätt och val av använda 
metoder. Kapitlet inleds med en beskrivning av projektets arbetsprocess. Det 
fortsätter därefter med beskrivning av planering, litteraturstudie, datainsamling, 
kartläggning och analys, koncept- och detaljutveckling. Kapitlet avslutas med 
studiens trovärdighet.  

3.1 Arbetsprocess 
En grundläggande metodik för att öka processers effektivitet, produktivitet och 
utvecklingsarbete kan beskrivas i 5 steg menar Ljungberg & Larsson (2012), se 
nedan. I den här studien har endast steg ett och två används eftersom arbetet inte 
omfattar implementering av rekommenderat lösningsförslag.  
 

1. Identifiering och kartläggning. Här identifieras först vilka processer som 
finns och hur de är utformade.  

 
2. Analys och omkonstruktion.  I denna fas analyseras processernas 

utformning och var förbättringsmöjligheter finns.  
 

3. Införandet av nya eller förändrade processer. Här analyseras hur 
omkonstruktionen av processerna fungerar i praktiken. 

 
4. Mätning av processerna. I den här fasen utvärderas processerna för att se 

om någon förbättring skett. Det planeras även vad som kommer att 
genomföras i nästa steg.  

 
5. Ständiga förbättringar av processernas prestanda och produktivitet. I den 

slutliga fasen utvärderas det vad som kan bli ännu bättre och om något 
behöver anpassas till nya förutsättningar. 

 
En arbetsmetod som har används under hela projektet är projektcirkeln. Det är ett 
cykliskt arbetssätt som genomförs i flera varv. I det första varvet läggs mest fokus 
på planering och diagnos och i det andra varvet fokuseras det på mål, krav och 
kreativa metoder. I det tredje varvet läggs fokus på utvärdering och 
vidareutveckling. Olika delmoment behöver inte avslutas innan nästa påbörjas, 
vilket gör att en helhetsbild kan skapas innan några beslut fattas (Osvalder, Rose 
& Karlsson, 2008). Eftersom det under arbetet ständigt tillkom ny information 
kunde projektet kontinuerligt uppdateras med hjälp av detta iterativa arbetssätt.  
 
Under första varvet började arbetet med planering av projektet. Därefter övergick 
arbetet till kartläggning och analys av nuläget efter en fördjupad litteraturstudie 
och informationsinsamling. Utifrån analysen formulerades en kravspecifikation 
med krav inför kommande lösningsförslag. Under varv två har stegen från varv ett 
granskats igen och uppdaterats med ny information. Beskrivning av nuläget var 
ett av de stegen som då granskades mer noggrant och kompletterades ytterligare. 
Nästa steg under varv två var konceptgenereringen där olika lösningsförslag togs 
fram och sedan utvärderades. Efter utvärderingen vidareutvecklades det valda 
konceptet på mer detaljerad nivå.  
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Figur 5 visar projektcirkeln med ingående faser för examensarbetet. De olika 
momenten förklaras kortfattat nedan. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Projektplanering – En projektplan upprättades innehållande uppdragsbeskrivning 
och ett Gantt-schema med en ungefärlig tidsplan. 
 
Litteraturstudie – Information hämtades från olika källor som stöd i 
problemlösningen.  
 
Datainsamling – Under projektet skedde kontinuerlig datainsamling i form av 
observationer och intervjuer. 
 
Kartläggning av nuläget – Produktionsflödet och disklinjernas utformning kartlades 
utifrån insamlad information.  
 
Analys av nuläget – Produktionsflödet och disklinjerna analyserades sedan efter 
insamlad teorin i litteraturstudien. 
 
Kravspecifikation – Utifrån kartläggningen och analysen listades krav upp som de 
nya lösningsförslagen borde uppfylla. 
 
Konceptgenerering – Utifrån de krav som sats upp i kravspecifikationen 
utformades olika lösningsförslag.  
 
Detaljutveckling – Efter värdering och val av koncept utformades ett koncept 
sedan på mer detaljerad nivå. En enkel simulering gjordes sedan för att bekräfta 
att det nya systemet skulle vara mer produktivt än det befintliga.  
 
 
 

Figur 5. Projektcirkeln med examensarbetets olika faser (Osvalder, 
Rose & Karlsson, 2008). 
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3.2 Projektplanering 
Något av det första som gjordes var att göra en projektplan över examensarbetets 
upplägg. En ungefärlig tidplan upprättades för projektets olika milstolpar, där 
projekttiden och de olika faserna i arbetet visualiseras i form av ett Gantt-schema. 
I samråd med företaget planerades arbetets upplägg och när exempelvis 
datainsamling kunde genomföras för respektive område. Projektplanen finns att 
se i bilaga 1. Nästa steg var att sätta sig in i företagets verksamhet och att 
granska företagets problembeskrivning för att förstå det egentliga problemet och 
vad som faktiskt borde undersökas. 

3.3 Litteraturstudie 
En litteraturstudie genomfördes i projektets första fas för att skapa förståelse för 
den problematik som existerar kring optimering av ett produktionsflöde. Olika 
teorier och fakta fungerade som ett verktyg för att kunna genomföra 
examensarbetet.  Teorier studerades främst kring materialflöden och 
produktionseffektivisering som filosofierna Lean Production och Six Sigma. 
Studien innefattade även flaskhalsteorin, layoutplanering, effektivitet och 
produktivitet samt god arbetsmiljö.  
 
Litteraturstudien bestod av teorier från olika källor för att kritiskt kunna analysera 
och styrka fakta. Studien började med områden kring generella produktionsteorier 
för att sedan rikta in sig på mer specifika teorier. Utöver studentlitteratur och 
faktaböcker användes sökmotorn LTU Primo för att finna vetenskapliga artiklar. 
Andra databaser som användes var Proquest och Google Scholar. Ett 
urvalskriterium som ständigt användes var att artiklarna skulle vara vetenskapligt 
granskade, dvs. peer reviewed. Andra urvalskriterium var att artiklarna skulle vara 
relativt nypublicerade och vara inom den industriproducerande sektorn. I bilaga 2 
visas sökningen i detalj med använda sökord. Med granskade artiklar menas de 
vetenskapliga skrifter som har studerats, dock har inte alla används i 
litteraturstudien. 

3.4 Datainsamling 
Datainsamling bör ske kontinuerligt under ett projekt eftersom det är ett viktigt 
steg för att samla information om människa-tekniksystem och arbetsmiljö. Tanken 
med informationsinsamling är att skapa förståelse för hur människor tänker, 
agerar, hur system och teknik är utformade, arbetsuppgifters innehåll samt hur 
människor och teknik integrerar med varandra. Datainsamlingsmetoder kan 
användas för att studera samtliga parametrar som ingår i samspelet mellan 
människa, teknik, miljö och organisation (Osvalder et al., 2008).  
 
Under projektet erhölls en del information från befintlig dokumentation av 
företaget. Informationen bestod av flödesschema över produktionsprocesserna 
och diskstationen. En diskrapport gavs också över hur samtliga objekt i 
produktionen hade diskats under mars månad 2015. Given data från företaget 
kompletterades med intervjuer och observationer för att informationen skulle 
tolkas korrekt samt för att erhålla ett tydligare sammanhang.  
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3.4.1 Intervjuer 
Intervjuer är den mest grundläggande metoden och kan användas i en mängd 
olika situationer för att samla information kring människors upplevelse (Lantz, 
2007). Metoden kan bland annat ge svar på personers erfarenhet, värderingar, 
åsikter och resonemang i en specifik situation. Vid en intervju bör det inledas med 
enklare frågor och avsluta med en sammanfattning för att bekräfta att intervjun 
har resulterat i rätt tolkningar. En semi-strukturerad intervju är en blandning av en 
strukturerad och en ostrukturerad intervju. Det innebär att det på förhand finns en 
framtagen struktur, men att den som gör intervjun kan ändra på ordningsföljden 
och ställa följdfrågor. Intervjuformen består således av både förutbestämda och 
öppna frågor. Upplägget är användbart eftersom det ger möjligheten till att styra 
intervjun i en viss riktning (Osvalder et al., 2008).  
 
Fördelen med intervjuer är att det är en flexibel och subjektiv metod där 
användaren själv bedömer sin upplevelse. Eftersom det kan ställas följdfrågor vid 
en semi-strukturerad intervju är risken för feltolkningar mycket liten. En nackdel är 
dock att den som blir intervjuad kan påverkas negativt på grund av närvaro av den 
som genomför intervjun. Risken finnas att den intervjuade justerar sina svar för att 
skapa tillfredställelses. En annan nackdel med intervjuer är att intervjusvaren inte 
helt ärligt speglar en persons verkliga handlingar. Därför bör intervjuer 
kompletteras med observationer för att skapa förståelse hur något verkligen 
fungerar (Osvalder et al., 2008).  
 
Semi-strukturerade intervjuer användes under projektet. Detta eftersom det 
ansågs viktigt att kunna ställa följdfrågor för att erhålla djupare information 
angående produktionsprocesserna och disklinjerna. Intervjuer gjordes vid fyra 
tillfällen under projektet. Två intervjuer gjordes med Project Manager angående 
allmänna frågor om produktionsflödet. En intervju gjordes med personal inom 
produktion för frågor angående disklinjernas funktion och utformning. Det 
konsulterades även med en produktionstekniker under en del intervjuer för 
ytterligare information angående disklinjerna, diskrapporten samt flödes- och 
processcheman. En intervju genomfördes angående arbetsmiljön i kontrollrummet 
och då intervjuades två operatörer. Ett skriftligt protokoll användes vid intervjuerna 
för att besvara förutbestämda samt öppna frågor. Ytterligare frågor ställdes via 
mejl under projektet och för att bekräfta att information tolkats korrekt.  

3.4.2 Deltagande observationer 
Observationer är en objektiv metod, vilket betyder att direkta mätningar 
genomförs för hur något eller någon beter sig vid en verklig händelse (Kylen, 
2004). Syftet med metoden är att skapa förståelse för en situation i en naturlig 
miljö utan att påverka den pågående processen. Metoden används fördelaktigt i 
en studies startskede. Fördelen med observationer är att en verklig händelse kan 
studeras under naturliga förutsättningar. Nackdelen är att metoden inte ger 
kunskap om bakomliggande orsaker till ett speciellt beteende. Det kan vara svårt 
att tolka resultat och metoden svarar inte heller på hur personen känner eller 
upplever en viss situation. Metoden bör därför kompletteras med andra metoder 
som exempelvis intervjuer (Osvalder et al., 2008).  
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Under examensarbetet har direkta observationen genomförts i verklig arbetsmiljö. 
Observationerna genomfördes i ett tidigt stadie och var då osystematiska 
observationer där ingen särskilt information eftersöktes, allt var av intresse. 
Produktionen studerades på nära håll för att se utformningen av disklinjerna och 
processerna. Samtidigt ställdes frågor angående produktionsprocesserna. 
Observationer gjordes främst i zon B samt i zon C vid förpackningsmaskinerna, se 
bilaga 4. Observationer gjordes även i kontrollrummet i samband med utvärdering 
av arbetsmiljön.  

3.5 Analys 
Ljungberg & Larsson (2012) beskriver mätning som en bra metod eftersom det 
kan bidra till att identifiera problem och kan avslöja gamla sanningar om orsak och 
verkan. Fördelen med metoden är att den kan visa på vilka problem som är störst 
samtidigt som den skapar ett gemensamt språk. I projektet användes mätningar i 
form av disktider för varje objekt och för respektive diskprogram. Disktiderna 
kunde beräknas utifrån den diskrapport som erhållits från förteget. 
 
Programmet Illustrator användes för att visualiseras fabrikslayouten och placering 
av tankar och siloer. Word användes för att rita upp hela produktionsflödet och 
illustrera hur objekten var fördelade mellan disklinjerna. För att kartlägga och 
analysera diskprocessen användes främst Excel. Detta för att lista upp alla objekt 
som diskas tillsammans med information om varje objekts disklinje och disktid för 
respektive diskprogram. Det är inte alltid fördelaktigt att använda medelvärdet vid 
sammanställning av data eftersom extremvärden kan resulterar i ett missvisande 
medelvärde. För att kontrollera att så inte var fallet beräknades även medianen för 
samtliga disktider. Extremvärden som avvek mer än 50 % från medelvärdet togs 
inte med i studien eftersom de inte ansågs spela normala förhållanden.  
 
Utifrån diskrapporten skapades listor på hur objekten var diskade mellan de två 
disklinjerna i kronologisk ordning. De två disklinjerna listades i separata tabeller 
med start- och stopptid för varje diskat objekt. Det gjorde det lättare att identifiera 
vilka objekt som ofta diskades efter varandra, vilka objekt som ofta diskades 
samtidigt samt när disklinjerna var som mest belastade. Den totala aktiva 
disktiden för respektive disklinje kunde även beräknas utifrån listorna. Detta 
gjordes för att jämföra om disklinjerna utnyttjades lika mycket.  
 
Resultaten från analysen i Excel sammanfattades i en matris med diskfrekvensen 
på x-axeln och med disktiden på y-axeln. Disktiderna delades in i mindre intervall 
för att kunna gruppera flera olika objekt. Ett närhetsdiagram skapades sedan över 
de objekt där det kunde urskiljas ett visst samband ifrån diskrapporten. Objekt 
som ofta diskades samtidigt på olika disklinjer sammankopplades med ett orange 
streck. Objekt som ofta diskades före eller efter varandra på samma disklinje 
länkades samman av ett violett streck. 
 
En del förenklingar har gjorts under projektets gång för att enklare kunna hantera 
uppgiften under den utsatta tidsramen. Det har exempelvis inte tagits någon stor 
hänsyn till de olika produktvarianterna vid optimering av disklinjerna. Tankesättet 
har istället grundat sig i att det i stor sätt alltid finns något flöde genom samtliga 
produktionsprocesser. Det har heller inte lagts något stort fokus på de olika 
diskprogrammen. Det har istället fokuserats på när varje objekt brukar diskas och 
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när diskbehovet uppkommer. Analysen har utgått från det diskprogrammet som 
oftast användes för respektive objekt utifrån diskrapporten.  

3.6 Kravspecifikation 
Kartläggning och analys av nuläget utgör tillsammans förberedande utformning 
där resultatet från arbetet ska sammanställas i en kravspecifikation (Bellgran & 
Säfsten, 2008). Kravspecifikationen ger enligt Roozenburg och Eekles (1995) 
riktning vid konceptgenerering samt att den förser arbetet med styrande 
information för kommande utvärdering. Utifrån kartläggningen och analysen av 
produktionsflödet kunde krav på utformningen av disklinjerna listas. Kraven i 
kravspecifikationen delades in i primär och sekundära krav för att skilja på vad 
lösningsförslagen ska uppfylla och vad det bör uppfylla.  

3.7 Konceptutveckling 
Utifrån kravspecifikationen utformades koncept som skulle uppfylla kraven 
baserade på analysen av nulägesbeskrivningen. Matrisen över objektens 
diskfrekvens och disktid samt närhetsdiagrammet var till stor hjälp vid 
utformningen av nya koncept. Tre olika koncept togs fram för fördelning av 
samtliga processer över de två nuvarande disklinjerna. Utifrån diskfrekvensen och 
disktiden för det program som objektet oftast diskats på beräknades total disktid 
per dag för respektive objekt. På så sätt blev det tydligare vilka objekt som kunde 
flyttas mellan disklinjerna för att linjerna i genomsnitt skulle utnyttjas lika mycket. 
Det togs främst hänsyn till vilka objekt som borde flyttas mellan linjerna utifrån var 
det normalt uppstod kö enligt given diskrapport.  

3.8 Värdering och val av koncept 
Arbetet med val av lösningsförslag initierades med ett värderingsschema som 
baserades på kraven från kravspecifikationen (Bellgran & Säfsten, 2008). De 
primära kraven togs inte med i värderingsschemat eftersom sådana grundkrav 
måste vara uppfyllda för att konceptförslaget skulle tas med i utvärderingen. 
Graderingen för kraven sträckte sig från ”uppfyller inget i kravet” till ”uppfyller helt 
kravet” i en skala från 0 till 3. Kraven viktades inte eftersom alla kraven ansågs 
vara lika viktiga. Ett krav analyserades åt gången för samtliga koncept för att 
samma resonemang skulle användas på alla koncept och poängen bli objektiv. 
Poängen för varje koncept summerades till en slutpoäng, vilken gav en indikation 
på vilket koncept som uppfyllde kravspecifikationen bäst. Även den befintliga 
diskfördelningen utvärderades för att försäkra att de nya koncepten uppfyllde 
kravspecifikationen bättre. 

3.9 Detaljutveckling av lösningsförslag 
Detaljutvecklingen baserades på det koncept som mest ansågs uppfylla kraven i 
kravspecifikationen. Vidareutvecklingen gjordes genom att identifiera svagheter 
och ytterligare förbättringsmöjligheter med det valda konceptet. I detta stadie togs 
det även hänsyn till hur produktionen kommer utvecklas med tanke på planerade 
investeringar. På samma sätt som vid konceptgenereringen analyserades varje 
objekts diskfrekvens och disktid för att disklinjernas aktiva disktid skulle vara 
likvärdig.  
 
För att kunna bekräfta att den nya diskfördelningen vara mer produktiv än dagens 
fördelning genomfördes en enkel simulering av produktionsflödet i Excel. Med 
hänsyn till vilken tid respektive batch borde fyllas eller tömmas i tankarna kunde 
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det uppskattas när varje objekt skulle behöva diskas. Utifrån detta kunde 
diskintervallet registreras för objektet och det var då tydligt när objektet var klart 
för att ta emot nästa batch. Med hjälp av denna metod kunde det jämföras när 
batchen blev färdigställd i förpackningsmaskinerna för olika scenarios.  
Detaljutvecklingen sammanfattades sedan tillsammans med rekommendationer 
rörande arbetsmiljö och arbetsorganisationen.  

3.10 Kredibilitet 
I metoder där mätningar och bedömningar ingår talas det ofta om validitet och 
reliabilitet. Validitet står för giltighet och innebär hur väl mätningar och 
uppskattningar överensstämmer med det sanna värdet. En god överenstämmelse 
definieras som att systematiska fel är små alternativt inte existerar. Slumpmässiga 
fel ska även vara av liten betydelse. Reliabilitet står för tillförlitlighet och omfattar 
hur väl olika mätningar av samma objekt stämmer överens med varandra. 
Validitet avser alltså att rätt mätningar har genomförts och reliabilitet syftar på att 
mätningarna har genomförts på rätt sätt (Osvalder et al., 2008). 
 
Under examensarbetet har mätningar används i form av färdiga värden från 
företagets diskrapporter. Disktiderna för samma objekt har jämförts med samtliga 
andra disktider för det objektet under samma månad. Medelvärdet har även 
jämförts mor medianen för samtliga objekts disktider. Detta stärker trovärdigheten 
för att disktiden ska vara tillförlitlig för samtliga objekt. Extremvärden som avvek 
mer än 50 % från medelvärdet togs bort på grund av olika fel i diskningen som då 
inte skulle spegla vanliga förhållanden.  
 
Företagets egna beteckningar på ledningar och tankar har används tillsammans 
med produktionsnamnet vilket stärker trovärdigheten för att rätt objekt har 
analyserats rätt. Eventuella felskrivningar har lätt kunnat identifieras på grund av 
att varje objekt har betecknats med både namn och siffror. Olika 
informationskällor har även används under projektet för att stärka reliabiliteten. 
Exempelvis har olika personer inom produktion intervjuats angående 
produktionsprocesserna samt disklinjerna. Den teoretiska referensramen består 
även av flertalet olika informationskällor vilket stärker validiteten för hur 
examensarbetet är genomfört.  
 
 

 

 

 
	  
	  



 

	  
20 

4. Nulägesbeskrivning 
Kapitlet redogör för hur Oatlys produktion ser ut i nuläget med fördjupning på 
disklinjerna distribution. Först kommer produktionen beskrivas generellt för att 
sedan rikta in sig på disklinjerna. Därefter skildras förtegets framtidsplaner och 
arbetsmiljö. Nulägesbeskrivningen är baserad på observationer, intervjuer och 
given data.  

4.1 Företagsbeskrivning 
Oatly producerar som tidigare nämnt hälsosamma och smakfulla havrebaserade 
produkter. Oatlys utbud består av 33 produkter, varav en del består av samma 
recept men säljs i olika storlekar på förpackningen. Havredrycken är den produkt 
som tillverkas mest vilken finns i olika smaker och varierande förpackningar. 
Förutom havredryck tillverkar Oatly även havrebaserad matlagningsgrädde (iMat), 
creme fraiche (iMat Fraiche), kaffegrädde (iKaffe), vaniljsås, glass och havregurt 
som är en variant av yoghurt. Se bilaga 3 för en komplett produktlista av Oatlys 
produkter.  
 
Produktionen använder idag i princip sin fulla kapacitet eftersom tillverkningen 
under det senaste året ökat med omkring 60 %. Den totala produktionsvolymen 
under det senaste året har utgjort över 25 miljoner liter på 51 producerade veckor. 
Fördelningen över de olika produkterna ser i princip likadan ut över hela året. I 
figur 6 visas volymfördelningen i stora drag baserad på antal producerade liter 
under ett års tid. Stapeln med havrebas representerar all havredryck som inte är 
smaksatt. Havrebas smaksatt står för alla havredrycker och glass med 
smaksättning, exempelvis havredryck apelsin och mango. Av havregurtens 4 % är 
ungefär 2 % naturell och övriga 2 % är med smaksättning.   
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Figur 6. Volymfördelning i procent baserad på antal producerade liter under 
senaste året. 
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Oatlys produktion sker i automatiserade produktionsprocesser i form av tankar 
och ledningar. Alla produktionsprocesser i Landskrona sker inom samma 
produktionsyta. I bilaga 4 visas en översikt av fabriken. Fabriksytan har delats in i 
tre olika områden, zon A, B och C. I zon A finns fem havresiloer, fem 
lagringssiloer och en ljumvattensilo. Tre havresiloer består av konventionell havre 
och övriga två innehåller kravmärkt havre, vilken används vid tillverkning av 
ekologiska produkter. Det byggs i nuläget till fyra stycken nya siloer vid zon A.  
 
I zon B finns merparten av alla processer och maskiner som används för att 
tillverka produkterna. Samtliga tankar finns visualiserade, vilka är enzym-, 
fermentering-, steril-, och formuleringstankar. Mixtanken och almixrarna visas 
även i layouten. Observera att ledningar mellan de olika processerna inte är 
visualiserade.  Zon C omfattar tre olika förpackningsmaskiner, transport till 
pallhantering och lager. Förpackningsmaskin 1 packar små förpackningar av 
storlek 0,25 liter och förpackningsmaskin 3 packar en liters förpackningar. Oatly 
tillverkar även ICAs solhavre i sin fabrik vilken packas i förpackningsmaskin 2. 
Den förpackningsmaskinen används dock sällan.  
 
Samtliga produkter börjar sin produktion i Landskronafabriken men en del 
produkter slutförs i andra länder.  Vissa produkter bulkas, dvs. transporteras 
oförpackade för att slutförpackas på annan ort. De produkter som bulkas är 
havredrycken som packas i en traditionell mjölkförpackning, havredrycken som 
säljs på plastflaska samt all glass. Creme fraichen transporteras i container till 
Finland för att färdigställas och slutförpackas där. Totalt körs tvåhundratusen liter 
ut varje vecka för att slutförpackas på annan plats. Övriga produkter slutförs i 
Landskrona och packas i någon av fabrikens tre förpackningsmaskiner.  

4.2 Produktion 
Produktionsprocessen börjar med att havre från någon av Oatlys fem havresiloer 
förs via ett magnetskikt till en mixtank med hjälp av en skruv. Där blandas havren 
med vatten för att sedan gå in i en hålskivekvarn och vidare till någon av följande 
två kvarnar. Därefter sker tillsättning av enzymer vilket utgörs av två parallella 
flöden. Från kvarnarna går produkten först till någon av tankarna för enzymering 
1. Sedan ska produkten passera värmebehandling 1, vilket är en ledning som inte 
utgörs av ett parallellt flöde. Från värmebehandlingen går produkten sedan till 
enzymering 2, där det precis som vid enzymering 1 finns två möjliga tankar som 
produkten kan gå till.  
 
Från enzymering 2 färdas produkten till värmebehandling 2 och dekantering. 
Dessa två processer görs i serie. Först sitter en värmeväxlare för uppvärmning av 
produkten, därefter sitter dekantern och efteråt sitter ytterligare en värmeväxlare 
för att kyla ner produkten.	  Dekantering innebär att vätska och fibrer slungas ut ur 
produkten via en snurrande tunna. Fram till och med dekanteringen är 
produktionsprocessen lika för samtliga produkter.  
 
Nästa steg i produktionsprocessen utgörs av två formuleringstankar där 
eventuella ingredienser tillsätts via en almixer. När det produceras vaniljsås eller 
matlagningsgrädde tillsätts fett via smälttank B till almixern. Formuleringstankarna 
är separerande från varandra. Detta innebär att en bas kan blandas i den ena 
formuleringstanken med almixern, medan en annan bas töms ut från den andra 
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formuleringstanken. Efter formuleringstankarna sker en slutkylning där eventuell 
smaktillsats sker.  
 
När havregurt tillverkas går produkten direkt från formuleringstanken utan 
blandning med almixern till värmebehandling 3. Sedan går basen vidare till två 
fermenteringstankar där produkten får jäsa. I detta fall fylls alltid båda 
fermenteringstankarna upp med samma produkt. Om det ska tillsättas några 
ingredienser görs detta också via en almixer som är kopplad till 
fermenteringstankarna. Det finns totalt två stycken almixrar i produktionen. Från 
fermenteringstankarna går produkten sen till UHT som är ytterligare en 
värmebehandling. Därpå förs produkten till en steriltank innan den förpackas i 
förpackningsmaskin 3. I produktionen finns två stycken steriltankar vilka fungerar 
som mellanlager. Vid tillverkning av iMat Fraiche går produkten via 
värmebehandling 3 och sedan direkt från fermenteringstankarna till en container 
för att transporteras till Finland. Almixern används inte vid tillverkning av iMat 
Fraiche. 
 
Efter slutkylningen vid formuleringstankarna kommer fem lagringssiloer som 
fungerar som ett mellanlager av olika produktsorter. Den maximala lagringstiden i 
en lagringssilo är fem dagar.  Havredrycken som förpackas i en traditionell 
mjölkförpackning transporteras härifrån ut via bulkning för att transporteras till 
Tyskland. Efter de fem lagringssilorna kommer UTH behandlingen. Det krävs 
omställning vid UHT beroende på om produkten kommer från en lagringssilo eller 
från fermenteringstankarna. Ställtiden är då ungefär tre timmar. Figur 7 
visualiserar produktionsprocesserna för samtliga produkter. 
 
En del produkter går tillbaka till lagringssilon från UHT för att sedan transporteras 
via bulkning. Det har visualiserats med en blå linje i figur 7. Detta gäller all glass 
samt den havredryck som förpackas i små plastflaskor, vilken finns som 
havredryck apelsin och mango samt havredryck jordgubb och skogsbär. 
Resterande produkter går inte tillbaka till lagringssilon utan vidare till någon av 
steriltankarna, för att sedan slutförpackas i någon av förpackningsmaskinerna. En 
steriltank är kopplad till förpackningsmaskin 1 och den andra steriltanken är 
kopplad till förpackningsmaskinerna 2 och 3.  
 
Varje enzym-, steril- och formuleringstank rymmer 12 000 liter var. 
Fermenteringstankarna rymmer 6000 liter var och en lagringssilo rymmer 80 000 
liter. Slutkylningen har en kapacitet på 15 000 liter per timme. Värmebehandling 3 
och UHT har en kapacitet på 8000 liter per timme var. Förpackningsmaskin 1 som 
packar 0.25 liters paket har en kapacitet på 2000 liter per timme. Maskinen 
används i genomsnitt sju timmar om dagen. Förpackningsmaskinerna 2 och 3 
som packar paket på en liter utgör en kapacitet på 8000 liter per timme vardera. 
Förpackningsmaskinerna använder idag inte sin fulla kapacitet. Det finns dock 
inte tillräcklig kapacitet för att packa de produkter som idag bulkas eller skickas 
med container.  
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I figur 8 visas ett processchema över produktionsprocesserna från mixtanken till 
och med slutkylningen. Det tar 60 minuter för havren att passera mixtanken samt 
kvarnarna och att fyllas i en av tankarna för enzym 1. Det tar sedan en timme för 
produkten att passera värmebehandling 1 och fyllas i en av tankarna för enzym 2. 
Produkten passerar sedan värmebehandling 2 och dekanteringen och fylls i en 
formuleringstank, vilket också har en cykeltid på en timme. Varje gång en tank har 
fyllts tas kontrollerande prover, vilket ta ungefär 15 minuter.  
 

Figur 7. Samtliga produktionsprocesser i produktionen.  
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Nästa steg som är formuleringen varierar i blandningstid beroende på vilken 
produkt som ska tillverkas. Blandningstiden varierar mellan 10 och 60 minuter 
beroende på vilka ingredienser som ska tillsättas via almixern. Vid tillverkning av 
havredryck utan smaksättning finns det ingen blandningstid vid formuleringen. 
Slutkylningen har en cykeltid på en timme inklusive smaktillsats. Eftersom 
slutkylningen är en ledning samlas batchen upp i en lagringssilo. Fram till 
formuleringen är det alltid samma bas eftersom produktbestämning görs i 
samband med formuleringen. Det finns ingen ställtid på någon av dessa 
processer eftersom det alltid tillverkas samma sorts bas. Batchstorleken, dvs. så 
mycket som tillverkas åt gången är 10 000 liter. Fram till och med dekanteringen 
produceras på så vis 10 000 liter per timme.  
 

 

Fermenteringen har en cykeltid på 18 timmar. Efter det tar det ungefär en timme 
för tillsättning av eventuella ingredienser och ytterligare en timme för att 
ingredienserna ska blandas. Vid tillverkning av smaksatt havregurt tar 
fermenteringsprocessen då totalt 20 timmar. 
 
Produktion är i producerande tillstånd dygnet runt. Under lördagen tillverkas det 
ungefär fyra batcher med havregurt inför måndagen. Havregurt tillverkas 
varannan dag med start på måndagar. Förpackningsmaskinerna är igång från 
tidig morgon till midnatt. Det görs nya produktionslister varje vecka efter aktuellt 
behov med hänsyn till prognoser och lagersaldo. Utifrån hur mycket som behövs 
tillverkas gör personal inom produktion ett körschema för vilken ordning de olika 
produkterna ska produceras. Personalen väljer i vilken ordning respektive produkt 
ska tillverkas för att underlätta för diskningen och på så kunna undvika onödiga 
stopp i produktionen. 

4.3  Disklinjer 
Eftersom Oatly är en livsmedelsindustri finns det höga krav på hygien och 
rengöring. Utrustningen i fabriken diskas idag via två disklinjer som är fast 
installerade till respektive objekt. Disksystemet utgörs av ett ”Clean in Place” (CiP) 
och innebär att maskin- och processdelar inte plockas ur position innan disk, se 
figur 9 där ett exempel illustreras. Ett objekt är knutet till antingen disklinje 1 eller 
disklinje 2. Det finns idag förberett i diskcentralen för inkoppling av en tredje 
disklinje. Objekten som diskas är ledningar och tankar. Ett objekt kan utgöras av 
flera processer, vilket då innebär att dessa diskas samtidigt.  
 

Figur 8. Processchema över första delen av produktionsflödet. 

Mixtank 
Enzym 1 

1 h 
	  

Enzym 1 
Enzym 2 

1 h 
	  

Enzym 2 
Formulering 

1 h 
	  

Formulering 
(Blandningstid) 

10 - 60 min 
	  

Formulering 
Lagringssilo 

1 h 
	  



 

	  
25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt reglementen måste objekten diskas efter tillverkning av åtta batcher, vilket 
här motsvarar 80 000 liter. Om de exempelvis ska produceras tio batcher av en 
produkt diskas det dock efter att alla batcherna är klara. Värmebehandling 1 är ett 
undantag som måste diskas efter var fjärde batch. Med hjälp av ett larm baserat 
på övervakningstider stoppas diskningen om rätt temperatur eller konduktivitet 
inte har uppnåtts i normal tid.  
 
Diskning av objekt styrs även efter vilken smak som senast producerades. Efter 
att en produkt med exempel choklad eller chai har körts måste alltid objekt från 
och med produktbestämning diskas, eftersom dessa baser inte kan blandas med 
någon annan. Då det har producerats vaniljsås eller matlagningsgrädde måste 
kommande objekt också diskas eftersom det då har tillsats fett via smälttank B. 
Det behövs inte diskas mellan byte från naturell havredryck till exempelvis 
chokladsmak. Har det dock producerats åtta batcher naturell havredryck måste 
det diskas innan nästa produkt.  
 
När det tillverkas havredryck med smak av apelsin och mango eller med 
smaksättning äpple och päron måste slutkylningen diskas eftersom det är där 
smaktillsatsen sker. Fermenteringstankarna måste alltid diskas innan nästa smak 
av havregurt, med undantag om havregurt naturell har producerats batchen innan. 
UHT processen måste alltid diskas före och efter att havregurt passerar.  I 
dagsläget blir det ofta väntetid i produktionen på grund av att disklinjerna är 
upptagna. 
 
Det finns i princip ingen ställtid på de olika objekten innan en diskning kan starta. 
Förpackningsmaskinerna har dock en ställtid vilken varierar mellan 30-45 minuter. 
Om maskinerna diskas efter varandra blir det endast en ställtid på 30-45 minuter. 
Diskas däremot förpackningsmaskinerna vid olika tillfällen erhålls en ny ställtid 

Figur 9. Exempel på disklinjer mellan diskcentral och tankar, 
(https://www.google.se/search?q=disklinjer+cip&espv=2&biw=1552&bih=801&source
=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIj7PTiuWIyAIV4WtyCh2Q3QpB
&dpr=0.9#tbm=isch&q=cip+washing&imgrc=xeI1lursUzlIoM%3A). 
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innan respektive diskning. UHT ledningen har en ställtid på ungefär tre timmar.  
Detta då den ställs om beroende om flödet kommer från lagringssiloerna eller 
fermenteringstankarna. I tabell 1 visas samtliga objekt som diskas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I figur 10 visas hur produktionsprocesserna är fördelad mellan de två disklinjerna 
med respektive beteckning för varje process. Observera att avstånden i figuren 
inte motsvarar de verkliga avstånden mellan processerna och disklinjerna i 
produktionen. Om två processer har samma nummer betyder det att de alltid 
diskas samtidigt. Detta gäller för de två almixerna och för värmebehandling 2 som 
alltid diskas tillsammans med dekanteringen. Det finns idag förberett för att 
värmebehandling 2 och dekanteringen ska kunna diskas var för sig. På ledningen 
som går till enzymtankarna sitter en viskositetsmätare. Även om den inte alltid 
används i produktionen måste den diskas eftersom den sitter på samma ledning 
som går till enzymtankarna.  

Tabell 1. Samtliga objekt som diskas och hur de är fördelade mellan disklinjerna 
i nuläget. 

Beteckning Produktionssteg Disklinje Typ
999.104 Almix 1 Ledning
999.107 Bulk 1 Ledning
999.126 Containerfyllning 1 Ledning
999.122 Fermentering 1 Ledning
999.123 Fermentering 1 Ledning
999.106 Matning@till@UHT 1 Ledning
999.101 Slutkylning 1 Ledning
999.105 Smaktillsatts 1 Ledning
999.113 Smälttank@B 1 Ledning
999.102 Steriltank 1 Ledning
999.117 Värmebehandling@1 1 Ledning
999.118 Värmebehandling@2@och@dekantering 1 Ledning
340.000 Fermenteringstank 1 Tank
350.000 Fermenteringtank 1 Tank
110.000 Mixtank 1 Tank
300.000 Lagringssilo 1 Tank
310.000 Lagringssilo 1 Tank
320.000 Lagringssilo 1 Tank
390.000 Lagringssilo 1 Tank
400.000 Lagringssilo 1 Tank
999.211 Förpackningsmaskin@1 2 Ledning
999.210 Förpackningsmaskin@2 2 Ledning
999.201 Kvarnar 2 Ledning
999.212 Steriltank 2 Ledning
999.202 Viskositetsmätare 2 Ledning
999.215 Värmebehandling@3 2 Ledning
999.218 Förpackningsmaskin@3 2 Ledning
190.000 Formuleringstank 2 Tank
200.000 Formuleringstank 2 Tank
130.000 Enzymering@1 2 Tank
140.000 Enzymering@1 2 Tank
160.000 Enzymering@2 2 Tank
165.000 Enzymering@2 2 Tank
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Figur 10. Visualisering av hur processerna är fördelade mellan disklinjerna med 
respektive beteckning. 
 

4.3.1  Diskprogram 
Det finns sex olika diskprogram som ett objekt kan diskas på. Samma program 
köras på disklinje 1 som på disklinje 2. Programmen betecknas med olika 
nummer beroende på om det är tankar eller ledningar som diskas, se tabell 2. I 
normala fall diskas objekten med lut/hetvatten efter åtta batcher, men eftersom 
det finns problem med utsläpp måste det växla mellan lut/hetvatten och 
lut/syra/hetvatten. Syran används för att stabilisera pH-värdet. Program 10 och 30 
är en kallvattensköljning som endast används för att kyla ner ett objekt som ska 
öppnas eller arbetas vid. Detta program är oberoende av när åtta batcher har 
tillverkats och är därför inte med i kommande analys. 
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Det kan diskas med lut/kallvatten efter åtta batcher och sedan endast köra ett 
hetvattenprogram om det är känt att det inte ska köras nya batcher på ett par 
timmar. Om det är känt att det ska tillverkas nya batcher direkt efter en disk 
används alltid programmet lut/hetvatten. Alla objekt som ska användas i 
produktionen måste innan vara diskades med lut före användning. En del objekt 
används ibland endast några gånger i veckan och då diskas dessa med 
lut/syra/hetvatten innan användning och efteråt med lut/syra/kallvatten. 
 
Objekt som lagrar eller pumpar ut kall produkt diskas aldrig med hetvatten. Detta 
gäller de fem lagringssiloer som lagrar kall produkt av olika produktbestämning. 
Bulkning, containerfyllning, steriltankar och förpackningsmaskiner diskas också 
alltid med lut/kallvatten eller lut/syra/kallvatten.  Ett diskprogram tar olika långt tid 
att köra beroende på vilket objekt som diskas. I bilaga 5 visas samtliga objekt med 
medelvärdet och medianen av sin disktid för respektive diskprogram. Alla objekt 
diskas inte på alla program, vilket har illustreras med ett grått fält. Disktiden anges 
i timmar, minuter och sekunder.   
 
I bilaga 6 visas det hur objekten har diskats under mars månad 2015. Majoriteten 
av processerna diskas enligt samma rutiner, dock finns några undantag för en del 
objekt. Smälttank B diskas oftast två gånger om dagen när den väl diskas. Tiden 
mellan disktillfällena förekommer dock sällan. Smaktillsatsen diskas också sällan, 
när den väl diskas är det oftast en gång per dag. Bulkledningen diskas ibland två 
gånger om dagen och ibland en gång per dag när den väl diskas. Dagarna då 
bulkledningen diskas varierar mellan varje dag, varannan dag upp till var sjunde 
dag. I genomsnitt diskas bulkledningen en gång per dag. Det var endast en dag 
under månaden som dessa tre objekt diskades under samma dag. En diskning 
genomfördes då av varje objekt. Förpackningsmaskin 2 diskas oftast en gång om 
dagen under tre till fyra dagar på rad. Dessa tillfällen förekom dock endast två 
gånger under månaden.  

4.4 Framtid 
Oatly är för närvarande i färd med att bygga till nutida fabrik för att få plats med 
fyra nya fermenteringstankar som även kan fungera som lagringssiloer. De nya 
tankarna kommer rymma 12000 liter. De befintliga fermenteringstankarna ska stå 
kvar på nuvarande plats. Det är även planerat att investera i ytterligare en UHT 
ledning för att kunna eliminera den nuvarande ställtiden. Det finns även planer på 
att investera i en ny förpackningsmaskin. Den nya förpackningsmaskinen skulle 
då packa paket på en liter och ersätta nuvarande förpackningsmaskin 2. Tanken 
är att samtliga literförpackningar ska gå att packa i båda två 
förpackningsmaskiner. Det är planerat att Lean Production ska implementeras 
inom kort på företaget. 

Tankar Ledningar 
1 Lut/syra/kallvatten 21 Lut/syra/kallvatten 
2 Lut/syra/hetvatten 22 Lut/syra/hetvatten 
4 Lut/kallvatten 24 Lut/kallvatten 
5 Lut/hetvatten 25 Lut/hetvatten 
8 Hetvatten 28 Hetvatten 

10 Kallvatten 30 Kallvatten 

Tabell 2. Diskprogram för tankar och ledningar. 
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Produkterna där efterfrågan ökar mest är havregurt och iMat Fraiche. Dessa 
tillverkas på samma basrecept. En ny produkt som ska lanseras till hösten 
kommer även den att tillverkas på det basreceptet. Efterfrågan ökar generellt på 
samtliga produkter. iKaffe är en annan av de produkter där efterfrågan har stigit 
mycket.  

4.5 Arbetsmiljö 
En operatör styr i dagsläget produktionen via ett kontrollrum. Från kontrollrummet 
har operatören utsikt över stora delar av produktionen från två håll. Den finns en 
dörr från kontrollrummet som leder ut i produktionen. Arbetet utförs i tre skift där 
ett skift utgör åtta arbetstimmar. Det finns tankar om att framöver arbeta två 
operatörer per skift för att minska arbetsbelastningen. Operatören har ansvar för 
att ta kontrollerande prover på produkterna ute i produktionen varje gång en tank 
har fyllts och att styra diskning av objekt. De genomför även städning av 
processhallen en gång i veckan. Det är ofta övrig personal befinner sig i eller 
passerar kontrollrummet av olika anledningar. Det är endast vid 
förpackningsmaskinerna som personal arbetar på produktionsgolvet.  
 
Operatörerna upplever att datorsystemet är relativt enkelt att använda, det krävs 
exempelvis inte många knapptryck för att styra produktionen. Gränssnittet på 
dataprogrammen upplevs även vara användarvänligt med tanke på färg- och 
textutformning. Larm signaleras via datorskärmarna med färg, text och en 
blinkande ikon när något behöver åtgärdas. Förutom en vanlig indikation ges det 
även ett larm när en tank har fyllts eller tömts, vilket betyder att denna information 
alltid ges via två informationskanaler.  
 
Arbetet som operatör i kontrollrummet är en av de positioner som kräver mest 
kunskap om produktionsflödet.  Arbetet kan ibland upplevas som stressig då det 
är mycket som måste ske eller åtgärdas vid samma tidpunkt. Stressande 
situationen uppkommer exempelvis när tillverkningsordern är större än vad 
produktionens kapacitet klarar av att producera under utsatt tid. Operatörerna 
upplever dock att de oftast får mycket stöd i sitt arbete. Eftersom produktionen 
ständigt är under utveckling känner operatörerna att de hela tiden får möjlighet att 
utvecklas i deras arbetsroll i takt med att nya maskiner, processer och produkter 
tillkommer.  
 
I dagsläget finns det bara möjlighet för operatören att inta en sittande 
arbetsställning vid arbete vid datorerna. Det är dock planerat inköp av justerbara 
arbetsbord för att även möjliggöra stående arbete. Arbetsstolarna går idag att 
justera efter operatörens önskemål. Datorskärmarna går att justera i höjdled och 
är även tiltbara.  
 
 
 
 
 
 



 

	  
30 

5. Analys av nuläge och framtid 
I detta kapitel analyseras nulägesbeskrivningen utifrån den teoretiska 
referensramen. Analysen syftar till att identifiera förbättringsområden främst med 
avseende på produktionens disklinjer. Analysen kommer vara till grund för 
kravspecifikationen och vid kommande arbete med utveckling av nya 
lösningsförslag. 
 
För att kunna öka effektiviteten i exempelvis ett produktionssystem krävs i regel 
någon form av nytänkande menar Ljungberg & Larsson (2012). I det här fallet 
handlar det dock mer om att öka produktiviteten eftersom det är ett effektivt sätt 
att diska objekten med ett CiP system. Frågan är istället om det görs på rätt sätt. 
För att besvara detta ska det nu analyseras hur och var befintliga resurser bör 
användas.  

5.1 Produktion 
Kartläggningen av produktionen visar att det är ett kontinuerligt sammankopplat 
flöde som råder där materialflödet består av ett relativt rakt linjeproduktionsflöde.  
Eftersom Oatly tillverkar många olika produkter på samma produktionslinje ökar 
det komplexiteten i systemet. Alla produkter och flöden kommer därför inte 
analyseras med lika stort fokus. Eftersom det alltid tillverkas samma bas fram till 
och med dekanteringen är det främst aktuellt att dessa produktionsprocesser 
diskas mer produktivt. Detta eftersom en optimering här kommer bidra till 
förbättring för samtliga produkter.  
 
Eftersom det tar ungefär en timme för samtliga tankar att fylls respektive tömmas 
innebär det att en tank är upptagna under två timmar för en batch. 
Värmebehandling 1 som endast är en ledning utgör en begränsning i systemet 
eftersom parallella flöden mellan enzymtankarna måste passera den. 
Värmebehandling 1 är även en begränsad sektor eftersom den måste diskas 
oftare jämfört med övriga produktionsprocesser. En möjlighet är att utöka 
produktionslinjen med ytterligare en värmebehandling, då parallella flöden ökar 
kapaciteten och minskar störningskänsligheten enligt Lumsden (2012). 
 
Då produktionen är nära sitt kapacitetstak är det aktuellt att analysera 
diskprocessen för att kunna identifiera optimeringsmöjligheter. För att analysera 
hur objekten har diskats och kunna identifiera förbättringsmöjligheter har det i 
kronologisk ordning listats hur varje objekt har diskats på sin tillhörande disklinje, 
se bilaga 6. Det är tydligt att diskningen utgör många timmar och att det är en 
flaskhals som är en begränsning i systemet. Vid en optimering av disksystemet 
kan eventuellt produktionens kapacitet öka och på så sätt bättre klara av den 
ökande efterfrågan. Andra tider som utgör begränsningar i produktionen är 
provtider och ställtiderna på maskiner. Detta är faktorer som också bör 
undersökas och analyseras närmare för att kunna reduceras alternativt 
elimineras.  
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5.2 Disklinjernas kapacitet 
Det är en fördel att varje objekt som diskas är fast installerat till en disklinje, 
eftersom diskningen då inte bidrar till några icke värdeskapande förflyttningar eller 
transporter i produktionen (Ohno, 1988). För att utvärdera om det finns någon tid 
att vinna genom att flytta om objekt mellan de två befintliga disklinjerna kommer 
varje disklinjes kapacitet och utnyttjandegrad att analyseras. Om båda disklinjerna 
i dagsläget utnyttjas lika mycket finns det eventuellt ett behov av att istället koppla 
in den tredje disklinjen för att kunna öka kapaciteten. Något som också kan bidra 
till ett bättre flöde i disken är att se över produktionsordningen för de olika 
produkterna för att objektens diskbehov ska ändras.  
 
Efter summering av varje disklinjes aktiva disktid under mars månad, se bilaga 6, 
kunde den totala disktiden och fördelningen mellan disklinjerna sammanställas. 
Resultatet visas i tabell 3 nedan. Under den analyserade månaden är den totala 
disktiden på nästan 716 timmar. Disklinje 1 används ungefär 63 % av aktiv disktid 
medan disklinje 2 endast användes 37 %. Eftersom disklinjerna inte utnyttjas lika 
mycket finns det mer kapacitet att utnyttja på disklinje 2, vilket kan göras genom 
att flytta en del objekt från disklinje 1 till disklinje 2.  
 

 
 

	   Aktiv	  tid	  under	  en	  
månad	  (tt:mm:ss)	  

Fördelning	  av	  använd	  
disktid	  

Disklinje	  1	   450:53:38	   62,99	  %	  
Disklinje	  2	   264:52:08	   37,01	  %	  
Totalt	   715:45:46	   100,00	  %	  

 
 
I tabell 4 visas det hur många timmar det har diskats på respektive disklinje per 
dag under den analyserade månaden. Differensen visar hur många fler 
disktimmar per dag disklinje 1 har använts jämfört med disklinje 2. Detta visade 
sig vara i genomsnitt sex timmar mer per dag. För att disklinjerna ska utnyttjas i 
genomsnitt lika mycket borde då tre timmars disktid från disklinje 1 flyttas till 
disklinje 2. Att disklinjernas utnyttjas i genomsnitt lika mycket bidrar eventuellt till 
ett mer produktivt system då det finns lika mycket kapacitet att använda på båda 
disklinjerna.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.  Total aktiv tid för respektive disklinje under mars månad. 
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Det är nu känt att det finns mer kapacitet att utnyttja från disklinje 2. Nästa 
scenario är att jämföra hur stor kapacitetsskillnaden är mellan att utnyttja två 
disklinjer och tre disklinjer. Om disklinjerna skulle utnyttjas i genomsnitt lika 
mycket blir således varje disklinjes aktiva tid mindre med tre disklinjer jämfört med 
två. I tabell 5 illustreras beräkningar för denna jämförelse. Genom att dividera de 
två befintliga disklinjernas totala aktiva disktid med två, erhålls den genomsnittliga 
disktiden som bör användas om disklinjerna i genomsnitt utnyttjas lika mycket. 
Varje disklinje skulle i detta fall utnyttjas i genomsnitt elva och en halv timme per 
dag.  

Datum	  för	  mars	   Disklinje	  1	   Disklinje	  2	   Differens	  
1	   11:05:24	   07:51:59	   03:13:25	  
2	   19:51:27	   08:04:42	   11:46:45	  
3	   19:51:14	   14:54:22	   04:56:52	  
4	   18:22:43	   09:51:09	   08:31:34	  
5	   16:30:04	   11:04:15	   05:25:49	  
6	   15:44:32	   07:55:25	   07:49:07	  
7	   11:39:36	   06:20:14	   05:19:22	  
8	   15:22:26	   08:13:41	   07:08:45	  
9	   16:27:16	   08:23:48	   08:03:28	  
10	   16:04:31	   13:37:54	   02:26:37	  
11	   12:48:38	   07:57:03	   04:51:35	  
12	   17:27:13	   08:54:52	   08:32:21	  
13	   11:25:07	   06:26:45	   04:58:22	  
14	   08:43:26	   06:15:24	   02:28:02	  
15	   12:18:03	   08:46:12	   03:31:51	  
16	   17:01:05	   07:18:37	   09:42:28	  
17	   13:05:26	   09:24:43	   03:40:43	  
18	   16:50:16	   09:22:07	   07:28:09	  
19	   20:53:10	   12:54:40	   07:58:30	  
20	   06:58:50	   02:48:47	   04:10:03	  
21	   11:25:21	   06:16:18	   05:09:03	  
22	   13:40:00	   06:22:50	   07:17:10	  
23	   16:29:26	   11:11:52	   05:17:34	  
24	   16:04:28	   08:51:43	   07:12:45	  
25	   18:20:30	   13:00:06	   05:20:24	  
26	   20:07:44	   08:24:49	   11:42:55	  
27	   07:40:51	   01:40:27	   06:00:24	  
28	   10:30:20	   08:40:57	   01:49:23	  
29	   12:49:19	   07:53:40	   04:55:39	  
30	   17:41:00	   09:33:07	   08:07:53	  
31	   07:34:12	   06:29:40	   01:04:32	  

Totalt	   450:53:38	   264:52:08	   186:01:30	  
Medelvärde	   14:32:42	   08:32:39	   06:00:03	  

Tabell 4. Disklinjernas aktiva tid per dag under mars månad. 
Tiden visas i timmar, minuter och sekunder. 
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På motsvarande sätt dividerades den totala disktiden med tre för att få den 
genomsnittliga aktiva tiden per disklinje vid tre disktryck. Varje disklinje skulle då i 
genomsnitt användas sju timmar och fyrtio minuter. Differensen mellan hur 
mycket varje disklinje kommer utnyttjas i jämförelse mellan två och tre disklinjer 
blir då i genomsnitt tre timmar och femtio minuter. Det som är viktigt att notera här 
är att bara för att fler objekt kan diskas samtidigt är det inte säkert att den sparade 
tiden är vunnen produktionstid. Det är endast då tre objekt behöver diskas 
samtidigt som det sparas in tid i produktionsflödet.  
 

	   Genomsnittlig	  aktiv	  
tid	  per	  månad	  	  
(tt:mm:ss)	  

Genomsnittlig	  aktiv	  
tid	  per	  dag	  	  
(tt:mm:ss)	  

2	  Disklinjer	   357:52:53	   11:32:40	  
3	  Disklinjer	  	   238:35:15	   7:41:47	  
Differens	   119:17:38	   3:50:53	  

 

5.3 Objekts diskfrekvens och disktid 
Utifrån bilaga 5 och bilaga 6 har samtliga objekt sammanställts i en konceptmatris 
utifrån objektens diskfrekvens och disktid, se figur 11. Objekt som är markerade 
med kursivt innebär att de ibland diskas tre gånger om dagen. Disktiden är 
baserad på medelvärdet för det diskprogram som objektet oftast diskats på enligt 
given diskrapport. För majoriteten av objekten är detta disk med lut/hetvatten eller 
lut/kallvatten eftersom det i regel är det programmet som används. Disktiden för 
värmebehandling 1, värmebehandling 2, fermenteringstankarna och 
fermenteringsledning (122) är istället baserade på medelvärdet för 
lut/syra/hetvatten, eftersom dessa objekt oftast diskades på det programmet. Av 
samma anledning har fermenteringsledningen (123) och containerfyllningens 
disktider baserats på disk med lut/syra/kallvatten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5. Jämförelse av genomsnittlig aktiv disktid per linje vid två respektive 
tre disklinjer. 
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Kartläggningen av nuvarande disksystem visar att mixtanken och kvarnara ligger 
på olika disklinjer vilket gör att de kan diskas samtidigt. Detta är en fördel 
eftersom de alltid används samtidigt i produktionen. Då kvarnarna har en kortare 
disktid än mixtanken är det en fördel att kvarnarna ligger på samma disklinje som 
enzymtankar 1 vid ett system med två disklinjer. Det gör då att enzymtankarna 
kan börja diskas tidigare än om de varit på samma disklinje som mixtanken. 
 
Tankarna för enzymering 1 ligger båda på samma disklinje, vilket betyder att de 
måste diskas en åt gången. Detta behöver dock inte vara en nackdel, eftersom 
den ena tanken kan fyllas eller tömmas medan den andra diskas. Vid parallella 
flöden borde det därför inte vara något hinder om båda processerna är placerade 
på samma disklinje. Detta eftersom de ändå aldrig bör diskas samtidigt för att 
undvik stopp i produktionen. Eftersom viskositetsmätaren i princip alltid diskas 
efter enzymtank 2 (165) bör objekten vara placerade på olika disklinjer så att de 
med fördel kan diskas samtidigt.  
 
Eftersom det är parallella processer vid enzymtankarna finns inte alltid ett 
diskbehov här samtidigt som vid exempelvis mixtanken och kvarnarna. 
Enzymtankarna behöver diskas efter var femtonde respektive sextonde batch, 
eftersom det då passerat åtta batcher genom varje tank. Samma princip gäller för 
formuleringstankarna eftersom även de utgör ett parallellt flöde. 
Formuleringstankarna kommer dock sannolikt ibland behöva diskas oftare än 
andra objekt. Detta delvis för att processen ibland har en cykeltid på under en 
timme, och dels beroende på vilken smaksättnings som gjorts via almixern. 
Almixern kommer i dessa fall även att behöva diskas mer frekvent. Slutkylningen 
som också är beroende av smak har eventuellt också ett mer frekvent diskbehov. 

! DISKFREKVENS 

 Mer sällan I genomsnitt 
varannan dag 

I genomsnitt 1 
gång/dag 

I genomsnitt 2 
ggr/dag 

< 25 
min 

Smaktillsats  Bulk Viskositetsmätare 
Kvarnar 
Almix 
Matning till UHT 

30-35 
min 

Förpacknin-
gsmaskin 2 

 Steriltank 
Steriltank 
Förpacknings-
maskin 1 
 

Enzymtank 1 
Enzymtank 1 
Enzymtank 2 
Enzymtank 2 
Formuleringstank 
Formuleringstank 
Förpacknings-
maskin 3 

36-45 
min 

Smälttank B Lagringssilo (310) 
Lagringssilo (390) 
Lagringssilo (400) 
 

Fermentering (122) 
Fermentering (123) 
Lagringssilo (300) 
Lagringssilo (320) 
 
 

Mixtank 
Slutkylning 

≥ 1 h   Fermenteringstank 
Fermenteringstank 
Containerfyllning 

VBH 1 
VBH 2 + 
dekantering 
VBH 3 
 

!
Smälttank!B!och!smaktillsats!diskas!oftast!två!gånger!om!dagen!när!de!väl!diskas,!tiden!
mellan!dessa!tillfällen!förekommer!dock!sällan.!!
!
Bulkledningen!diskas!också!oftast!två!gånger!om!dagen!när!den!väl!diskas.!Dagarna!då!
ledningen!diskas!varierar!mellan!varje!dag,!varannan!dag!upp!till!var!sjunde!dag.!I!
genomsnitt!diskas!bulkledningen!en!gång!per!dag.!!
!
Förpackningsmaskin!2!diskas!en!gång!om!dagen!under!tre!till!fyra!dagar!på!rad.!Dessa!
tillfällen!förekommer!ungefär!två!gånger!på!en!månad.!!
!
Objekt!som!är!markerade!med!kursivt!diskas!ibland!tre!gånger!om!dagen.!!
!
Disktiden!är!baserad!på!medelvärdet!för!disk!med!lut/hetvatten!eller!lut/kallvatten.!
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Figur 11. Konceptmatris med samtliga objekts diskfrekvens och disktid. 
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Diskrapporten visar att slutkylningen ofta diskas samtidigt som någon av 
formuleringstankarna, vilken tyder på att de bör fortsätta att vara placerade på 
olika disklinjer. Almixrarna diskas också ungefär runt samma tid som 
formuleringstankarna. Objekten bör därför fortsättningsvis vara placerade på olika 
disklinjer.  
 
Diskrapporten i bilaga 6 visar att slutkylningen ofta diskas tätt före eller efter 
almixrarna. Dessa objekt skulle därför kunna placeras på olika linjer eftersom det 
ges ett intryck av att objekten får diskbehov tätt efter varandra. Detta är dock inte 
möjligt om almixrarna inte ska vara på samma linje som formuleringstankarna. 
Enligt diskrapporten verkar det dock mer väsentligt att almixrarna kan diskas 
samtidigt som slutkylningen jämfört med formuleringstankarna. En lösning här är 
annars att almixrarna, formuleringstankarna och slutkylningen placeras på varsin 
linje om systemet utgörs av tre disklinjer.   
 
Värmebehandling 2 och dekantering har den längsta disktiden på över två timmar 
vilket bidrar till väntan i produktionslinjens första del. Om processerna istället 
diskades var för sig skulle disktiden med stor sannolikhet kunna reduceras 
avsevärt. Processerna bör då placeras på olika disklinjer eftersom de bör diskas 
samtidigt med tanke på att de alltid används samtidigt i produktionen. Om 
processerna inte separeras bör de placeras på en annan disklinje än 
slutkylningen, eftersom dessa processer kommer få ett diskbehov tätt efter 
varandra. Den långa disktiden för värmebehandling 2 och dekantering bidrar till att 
slutkylningen inte kan diskas exakt vid behov, eftersom dessa i nuläget ligger på 
samma disklinje.  
 
Det samband som kan ses för diskningen av UHT ledningen är att den ofta diskas 
före eller efter fermenteringstankarna eller någon av lagringssiloerna. Det är ofta 
som UHT ledningen och någon av lagringssiloerna diskas precis efter varandra. 
Några av lagringssiloerna skulle därför kunna flyttas till disklinje två för att kunna 
diskas samtidigt som UHT ledningen. Detta skulle också bidra till att några 
lagringssiloer kan diskas samtidigt som slutkylningen, då det även här ser ut att bli 
kö enligt diskrapporten Det underlättar även i de fall då flera lagringssiloer måste 
diskas samtidigt. I bilaga 6 visas det att minst fyra av de fem lagringssiloerna 
diskas i genomsnitt varannan dag samtidigt.  
 
Vid granskning av figur 7 visas det att objekten från slutkylning och smaktillsats 
hela vägen till steriltank (102) alla ligger på disklinje 1. Även 
fermenteringstankarna, dess ledningar samt containerfyllning ligger på ettans 
disklinje. Detta borde orsaka väntan för att använda disklinje 1 då majoriteten av 
objekten har diskbehov efter varandra. Dock har fermenteringsprocessen en 
cykeltid på ungefär 20 timmar vilket gör det möjligt för övriga objekt att hinna 
diskas innan nästa batch. Fermenteringstankarna som idag är på samma disklinje 
skulle kunna placeras på varsin linje, eftersom tankarna kommer behöva diskas 
samtidigt då båda alltid fylls med samma bas och ingredienser. Värmebehandling 
3 diskas ungefär samtidigt som fermenteringsledningen (122), objekten borde 
därför fortsättningsvis ligga på olika disklinjer.  
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Steriltank (102) och förpackningsmaskin 3 diskas vid ungefär samma tidpunkt och 
borde fortsättningsvis vara placerade på olika linjer eftersom processerna har 
ungefär samma kapacitet. Steriltank (212) och förpackningsmaskin 1 behöver inte 
diskas lika ofta eftersom kapaciteten för förpackningsmaskin 1 är 2000 liter per 
timme. Det vore dock en fördel om dessa objekt också var placerade på olika 
disklinjer, eftersom de under vissa tillfällen kommer att behöva diskas samtidigt.  I 
bilaga 7 visas ett närhetsdiagram där det utifrån diskrapportens information i 
bilaga 6 har illustrerats hur majoriteten av objekten brukar diskas enligt befintligt 
system. 

5.4 Sparad produktionstid 
Det finns en del produktionstid som kan sparas in genom att använda tre 
disklinjer. Om tankarna för enzymering 1 placerats på disklinje 3 skulle en 
enzymtank kunna diskas samtidigt som mixtanken och kvarnarna. Nästa batch 
skulle på så sätt kunna starta tidigare jämfört med om enzymtanken skulle diskats 
efter kvarnarna. Dock kommer batchen behöva vänta när värmebehandling 1 ska 
diskas, eftersom den diskningen oftast tar över en timme. Scenariot när tid sparas 
in då enzymtank 1 diskas på en tredje disklinje är om värmebehandling 1 disktid 
kan minskas eller då objektet endast diskas med hetvatten. Den andra 
enzymtanken 1 och en enzymtank 2 kommer även behöva diskas samtidigt som 
värmebehandling 1 för att kommande batch ska kunna passera vidare direkt vid 
behov. Av den anledningen är det även motiverat att koppla in den tredje 
disklinjen för att dessa tre objekt ska kunna diskas samtidigt.  
 
Nästa objekt som har ett diskbehov är den andra enzymtanken 2, 
viskositetsmätaren, en formuleringstank, värmebehandling 2 och dekantering. 
Med dagens disksystem skulle det innebära att en batch skulle behöva vänta 
eftersom värmebehandling 2 och dekantering har en lång disktid. Tanken för 
enzymering 2, formuleringstanken och viskositetsmätaren diskas alla idag på 
samma linje, vilket enligt disktider med lut/hetvatten tar en timme och 25 minuter. 
Det blir då ungefär tio minuters väntan för kommande batch. Detta eftersom det 
tar en timme för batchen att fyllas i enzymtank 1 och ytterligare 15 minuter för 
provtagning. 
 
Produktionstid kan sparas in genom att separera värmebehandling 2 och 
dekantering. Det skulle även bidra till att slutkylningen inte behöver vänta på att 
diskas, vilket idag förekommer i de fall det inte finns någon blandningstid vid 
formuleringstankarna. Det har då gjorts ett antagande att disktiden halveras när 
värmebehandling 2 och dekantering diskas var för sig. Enzymering 2 tankarna 
och formuleringstankarna bör vara placerade på samma disklinje för att en av 
varje tank ska kunna diska under tiden som värmebehandlingen och 
dekanteringen diskas på de övriga två disklinjerna.  

5.5 Framtid  
Investeringen av fyra nya fermenteringstankar kan bidra till ökad kapaciteten i 
produktionen. Då de nya tankarna är större än befintliga kan större batcher köras 
vilket innebär att diskning möjligen inte behöver utföras lika ofta som tidigare. Då 
efterfrågan ökar på havregurt och iMat Fraiche är det en stor fördel att dessa 
tillverkas enligt samma recept. Det är även positivt att den nya produkten kommer 
baseras på samma bas eftersom det kommer underlätta i produktionen samt vid 
diskningen.  



 

	  
37 

Införandet av Lean Production kan bidra till många förbättringsmöjligheter i 
produktionen eftersom arbetet ska involvera samtliga parter inom organisationen 
(Liker, 2009). Att kontinuerligt fokusera på att eliminera det som inte skapar värde 
för kunden och att arbeta med ständiga förbättringar ger utrymme för att hitta nya 
lösningar och få bort icke värdeskapande processer. Personalens idéer och 
kreativitet kommer även kunna lyftas fram mer vilket gör att arbetet kan tas till en 
ny förbättrad nivå. Arbetet med Lean Production kan med fördel kombineras med 
inslag från Six Sigma för att få statistisk kontroll över produktionsprocesserna.  
Detta görs med hjälp av ett iterativt arbetssätt som består av att definiera, mäta, 
analysera, förbättra och kontrollera för att minska variation, brister och fel i hela 
organisationen. 

5.6 Arbetsmiljö 
Eftersom arbetsbelastning troligtvis kommer öka för operatörerna i takt med nya 
investeringar är det bra att det finns planer på att utöka till två operatörer per skift i 
kontrollrummet. Detta kan även bidra till mer variation i arbetet och fler möjligheter 
till lärande som Johansson & Abrahamsson (2009) talar om. Operatörerna 
upplever att de har höga krav på sig samtidigt som det oftast finns mycket stöd i 
arbetet, vilket är i linje med Karaseks modell för ett aktivt arbete. Det bör dock 
kontrolleras att det är rimliga produktionsorder som ska produceras under en 
given tid. För stora produktionsorder som inte kapaciteten klarar av försätter 
operatörerna i onödig stress, vilket bidrar till negativa konsekvenser för hela 
arbetet.  
 
Då operatörerna upplever att det är mycket rörelse från övrig personal genom 
kontrollrummet bör det ses över rutiner för vilka ingångar som ska användas för 
personalen. Mindre rörelse genom kontrollrummet skulle även bidra till att 
operatörerna i kontrollrummet exponeras för mindre buller då dörren till 
produktionen inte kommer öppnas lika ofta. Det bör även kontrolleras vilken 
information som ges via larm på datorerna. Larm som visar att något är fel bör 
indikeras med rött medan klartecken som att exempelvis en tank är full bör 
signaleras med grönt. Information som bekräftar något bör inte ges via ett larm. 
Dubbla larm bör tas bort för att underlätta operatörernas arbete.  
 
Det är bra att det ska investeras i ett justerbart arbetsbord eftersom de möjliggör 
att operatörerna kan variera mellan sittande och stående arbetsställning. Det bör 
även investeras i en ergonomisk matta vilken fungerar som ett avlastande 
underlag vid stående arbete. Det skulle med fördel kunna finnas en bild som visar 
rekommenderad arbetsställning för att på så sätt påminna operatörerna om att 
alltid ställa in stol, bord och datorskärmar korrekt. Det ger även en påminnelse för 
att arbetsställningen bör varieras. Detta för att förebygga arbetsskador orsakade 
av icke ergonomiska arbetsställningar.  
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6. Kravspecifikation 
Utifrån nulägesbeskrivningen och analysen har en kravspecifikation satts upp 
med krav på kommande utformning av disklinjerna. Primära krav är de krav som 
det nya lösningsförslaget måste uppfylla, medan sekundära krav är kraven som 
lösningen borde uppfylla. Observera att en del krav redan är uppfyllda i 
nuvarande disksystem. Kraven är ändå med för att visa att ingen ändring bör 
genomföras. Det presenteras även krav angående arbetsmiljön. 
 

6.1 Primära krav 
• Alla befintliga produktionsprocesser ska vara med i kommande 

lösningsförslag. 
• Lösningsförslag ska baseras på produktionens nuvarande 

produktionsflöde.  
• Disksystemet ska bygga på samma tekniska system som tidigare. 
• Det ska finnas möjlighet att producera 10 000 liter per timme fram till och 

med dekanteringen. 
• Det ska finnas möjlighet till att öka kapaciteten i produktionsflödet. 

 

6.2 Sekundära krav 
• Processer som oftast används samtidigt i produktionen bör placeras på 

olika disklinjer.  
• Processer som utgörs av parallella flöden bör placeras på samma disklinje. 
• Processer som ofta används i kombination med varandra och har samma 

kapacitet bör placeras på olika disklinjer. 
• Objekt som idag frekvent diskas tätt efter varandra bör placeras på olika 

disklinjer. 
• Objekt med långa disktider bör placeras på olika disklinjer. 
• Objekt som diskas ofta bör fördelas mellan båda disklinjerna. 
• Disklinjernas utnyttjandegrad bör vara likvärdig.  

 

6.3 Arbetsmiljökrav 
• Det ska vara en stressfri arbetsmiljö. 
• Människor ska få möjlighet till lärande och utveckling i sin arbetsroll. 
• Det ska finnas en god interaktion mellan människa och maskin.  
• Det ska vara naturligt att inta en god och varierad arbetsställning. 
• Det ska finnas en hög grad av stöd i arbetet i relation till de kraven som 

sätts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

	  
39 

7. Konceptutveckling	  
Utifrån kravspecifikationen skapades tre olika koncept för hur objekten bör vara 
fördelade över de två nuvarande disklinjerna. Dessa tre koncept presenteras 
nedan i form av tabeller innehållande de objekt som flyttats mellan disklinjerna.  
 
Det första konceptet visas i tabell 6, koncept A. Här har almixrarna flyttats till 
disklinje 2 för att de med fördel ska kunna diskas samtidigt som slutkylningen som 
ligger på disklinje 1. Viskositetsmätaren har flyttats till disklinje 1 för att kunna 
diskas samtidigt som enzymtank 2. För att undvika kö för lagringssiloerna och 
UHT har nu två lagringssiloer flyttats till disklinje 2. En fermenteringstank har även 
flyttats till disklinje 2 för att de två tankarna ska kunna diskas parallellt. Det här 
förslaget innebär att disklinje 2 skulle användas i genomsnitt 2 timmar och 20 
minuter mer än tidigare per dag.  
 

	   Koncept	  A	   	  
Objekt	   Till	  

disklinje	  1	  
Till	  
disklinje	  2	  

Diskfrekvens	  
per	  dag	  

Disktid	   Totalt	  

Almix	   	   x	   2	   00:20:56	   00:41:52	  
Viskositetsmätare	   x	   	   2	   00:21:57	   (-‐)00:43:54	  
Fermenteringtank	   	   x	   1	   01:01:32	   01:01:32	  
Lagringssilo	  (300)	   	   x	   1	   00:38:17	   00:38:17	  
Lagringssilo	  (320)	   	   x	   1	   00:42:40	   00:42:40	  

Tid	  som	  flyttats	  till	  disklinje	  2	   02:20:27	  
 
 
I koncept B som visas i tabell 7 har dekanteringsprocessen separerats från 
värmebehandling 2 och flyttats till disklinje 2. Objektens disktid är idag ungefär en 
timme och 50 minuter för ett lut/hetvatten program. Det har därför gjorts ett 
antagande att det tar halva tiden, 55 minuter, för att diska ett av objekten. 
Eftersom dekanteringen nu diskas på linje 2 har formuleringstankarna och 
slutkylningen bytt plats. Detta för att det inte ska bli kö när även enzymering 2, en 
formuleringstank och viskositetsmätaren har diskbehov samtidigt. En 
fermenteringstank, viskositetsmätaren och lagringssiloerna flyttades av samma 
anledningar som i koncept A. Steriltank (212) flyttades till disklinje 1 för att den 
skulle kunna diskas samtidigt som förpackningsmaskin 1. Containerledningen 
flyttades till disklinje 2 för att disklinjernas utnyttjande skulle bli mer likvärdigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6. Diskfördelning för koncept A. 
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Det tredje konceptet visas i tabell 8, koncept C. I det här konceptet har också 
dekanteringen separerats från värmebehandling 2. Stora delar av lösningen 
bygger på föregående koncept. Skillnaden här är att UHT ledningen har flyttats till 
disklinje 2 och steriltank (212) är inte flyttad till disklinje 1. Som visas i tabellerna 
skiljer sig inte koncepten mycket åt med hänsyn till hur mycket tid som flyttats 
över till disklinje 2.  
 
 

	   Koncept	  C	   	  
Objekt	   Till	  

disklinje	  1	  
Till	  
disklinje	  2	  

Diskfrekvens	  
per	  dag	  

Disktid	  	   Totalt	  

Dekantering	   	   x	   2	   00:55:00	   01:50:00	  
Viskositetsmätare	   x	   	   2	   00:21:57	   (-‐)00:43:54	  
Formuleringstank	   x	   	   2	   00:31:53	   (-‐)01:03:46	  
Formuleringstank	   x	   	   2	   00:32:08	   (-‐)01:04:16	  
Slutkylning	   	   x	   2	   00:36:47	   01:13:34	  
Lagringssilo	  (300)	   	   x	   1	   00:38:17	   00:38:17	  
Lagringssilo	  (320)	   	   x	   1	   00:42:40	   00:42:40	  
Matning	  till	  UHT	   	   x	   2	   00:20:21	   00:40:42	  
Containerfyllning	   	   x	   1	   00:39:24	   00:39:24	  

Tid	  som	  flyttats	  till	  disklinje	  2	   03:09:30	  

 
Om samtliga objekts disktider skulle summeras för respektive koncept skulle 
disklinje 1 fortfarande totalt sätt inneha flest disktimmar. Dock är det en del objekt 
på disklinje 1 som har en låg diskfrekvens, exempelvis smälttank B, smaktillsats 
och bulkledningen. Lagringssiloerna på disklinje 1 diskas inte heller varje dag. 
Resultaten blir därför att disklinjerna i genomsnitt kommer användas likvärdigt. 

	   Koncept	  B	   	  
Objekt	   Till	  

disklinje	  1	  
Till	  
disklinje	  2	  

Diskfrekvens	  
per	  dag	  

Disktid	  	   Totalt	  

Dekantering	   	   x	   2	   00:55:00	   01:50:00	  
Viskositetsmätare	   x	   	   2	   00:21:57	   (-‐)00:43:54	  
Formuleringstank	   x	   	   2	   00:31:53	   (-‐)01:03:46	  
Formuleringstank	   x	   	   2	   00:32:08	   (-‐)01:04:16	  
Slutkylning	   	   x	   2	   00:36:47	   01:13:34	  
Lagringssilo	  (300)	   	   x	   1	   00:38:17	   00:38:17	  
Lagringssilo	  (320)	   	   x	   1	   00:42:40	   00:42:40	  
Fermenteringstank	  
(340)	  

	   x	   1	   01:01:32	   01:01:32	  

Containerfyllning	   	   x	   1	   00:56:13	   00:56:13	  
Steriltank	  (212)	   x	   	   1	   00:33:59	   (-‐)00:33:59	  
Tid	  som	  flyttats	  till	  disklinje	  2	   02:56:21	  

Tabell 7. Diskfördelning för koncept B. 

Tabell 8. Diskfördelning för koncept C. 
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8. Värdering och val av koncept 
Avsnittet redogör för hur de tre koncepten utvärderades för att resultera i ett 
slutkoncept för detaljutveckling. För att avgöra vilket av de tre koncepten som var 
bäst lämpad för Oatlys produktion gjordes ett värderingsschema baserat på 
kraven från kravspecifikationen, se tabell 9 nedan. 
 
Först genomfördes en värdering för den befintliga diskdistributionen för att kunna 
säkerställa att de nya koncepten skulle erhålla en högre poäng. Det som drog ner 
poängen var bland annat att värmebehandling 2 och dekanteringen diskas 
tillsammans på samma disklinje. Andra orsaker var att almixern och slutkylningen 
samt alla lagringssiloer var placerade på samma disklinje. Objekt med långa 
disktider och hög diskfrekvens enligt konceptmatrisen var inte heller någorlunda 
fördelade över båda disklinjerna. Som det konstaterades tidigare i analysen 
används även disklinje 1 i genomsnitt sex timmar mer per dag, vilket inte är en 
likvärdig fördelning mellan disklinjerna.  
 
Koncept A fick högre poäng än det befintliga systemet i värderingsmatrisen 
eftersom almixern och slutkylningen samt lagringssiloerna är fördelade över båda 
disklinjerna. Koncept A uppfyller till stora delar även kravet för att disklinjernas 
aktiva disktid ska vara likvärdig. Koncept B och koncept C erhöll högre poäng än 
koncept A eftersom dekanteringen här separerats från värmebehandling 2. 
Anledningen till att koncept B fick högre poäng än koncept C var bland annat för 
att fermenteringstankarna har möjlighet att diskas samtidigt. I koncept B är även 
steriltanken (212) flyttad till disklinje 1, vilket gör att den med fördel kan diskas 
samtidigt som förpackningsmaskin 1.  
 
Koncept C fick högst poäng på kravet att objekt som diskas ofta är fördelade 
mellan båda disklinjerna, eftersom UHT här är flyttad till disklinje 2. Detta innebär 
att de fyra processerna som har en kort disktid och en hög diskfrekvens enligt 
konceptmatrisen är jämt fördelade över båda disklinjerna. Koncept B är det 
koncept som bäst motsvarade kraven i kravspecifikationen.  
 

Krav 
Befintligt	  
system	   A	   B	   C	  

Processer som oftast används samtidigt i produktionen är 
placerade på olika disklinjer.  2 2 3 2 
Processer som utgörs av parallella flöden är placerade på 
samma disklinje. 3 3 3 3 
Processer som ofta används i kombination med varandra 
och har samma kapacitet är placerade på olika disklinjer. 2 2 3 2 
Objekt som tidigare frekvent diskats tätt efter varandra är 
placerade på olika disklinjer. 1 2 2 2 
Objek med långa disktider är placerade på olika disklinjer. 1 1 3 3 
Objekt som diskas ofta är fördelade mellan båda 
disklinjerna. 1 1 2 3 
Disklinjernas har en likvärdig fördelning av aktiv didktid.  0 2 3 3 

Poäng 10 13 19 18 
Maxpoäng 21 21 21 21 

Procent 47,62%	   61,90%	   90,48%	   85,71%	  

Tabell 9. Värderingsmatris. 



 

	  
42 

9. Vidareutveckling av valt koncept 
Detta kapitel presenterar hur det valda konceptet från föregående kapitel har 
vidareutvecklas på mer detaljerad nivå. Vidareutvecklingen har utgått från hur 
kraven i kravspecifikationen bättre kunde uppfyllas samtidigt som lösningen ska 
vara hållbar ur ett långsiktigt perspektiv.  
 
Vidareutvecklingen bygger till stora delar på koncept B eftersom det konceptet 
visade på flest förbättringar i värderingsschemat av de tre nya koncepten. I 
vidareutvecklingen har det tagits hänsyn till investeringen av de fyra nya 
fermenteringstankarna och den nya ledningen för den kommande UHT 
processen. Det har här gjorts ett antagande att objekten har samma disktid och 
diskfrekvens som de befintliga fermenteringstankarna och UHT ledningen. 

9.1 Detaljutveckling 
I bilaga 8 visas det hur de två befintliga disklinjerna skulle utnyttjas om de nya 
objekten direkt skulle kopplats in på disklinje 2, som i dagsläget har den lägsta 
utnyttjandegraden. Eftersom alla objekt på disklinje 1 inte diskas varje dag, se 
kursiv diskfrekvens, blir resultatet att disklinjerna ungefär då skulle användas i 
genomsnitt lika mycket. De nya fermenteringstankarna på disklinje 2 kommer 
dock troligtvis inte att diskas varje dag eftersom de rymmer mycket mer än de 
tidigare. Faktum kvarstår dock att disklinje 1 sedan tidigare har upplevts som en 
flaskhals i produktionen. Det finns inte längre mycket ledig kapacitet kvar på 
disklinje 2 som kan utnyttjas genom att flytta över objekt dit. Det är därför 
motiverat att koppla in det tredje disktrycket. Som det konstaterades i analysen 
finns det även produktionstid att vinna genom att koppla in en tredje disklinje. 
 
Det som tagits med från koncept B till det nya konceptet med tre disklinjer är 
bland annat att värmebehandling 2 och dekantering ska diskas var för sig på olika 
disklinjer. Steriltank (212) och förpackningsmaskin 1 ska även vara placerade på 
olika disklinjer för att kunna diskas samtidigt. Slutkylningen och almixrarna ska 
fortsättningsvis också vara på skilda disklinjer. Viskositetsmätaren bör vara 
placeras på en annan disklinje än tankarna för enzymering 2. Slutligen bör inte 
alla lagringssiloerna respektive fermenteringstankarna vara på samma disklinje.  
 
Då objekten skulle fördelas mellan tre disklinjer har det tagits hänsyn till den 
nuvarande diskfördelningen. Detta för att så få objekt som möjligt skulle behöva 
flyttas för att skapa den optimala fördelningen. För att eventuellt kunna spara in 
produktionstid kommer enzymeringstankarna 1 att placeras på den tredje 
disklinjen. Dekanteringen bör vara kvar på disklinje 1, medan värmebehandling 2 
och viskositetsmätaren bör flyttas till den tredje disklinjen. Detta då det är mer 
effektivt att diska viskositetsmätaren före eller efter värmebehandling 2, jämfört 
med att diska den på samma disklinje som tanken för enzymering 2 och 
formuleringstanken. Slutkylningen bör också placerats på den tredje disklinjen. 
Detta eftersom slutkylningen, almixrarna och formuleringstankarna då alla 
kommer vara på olika linjer, vilket var att föredra enligt tidigare analys.   
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Förpackningsmaskin 1 och förpackningsmaskin 3 borde flyttas till disklinje 1 
respektive disklinje 3. Det gör det möjligt för steriltank (212) att med fördel kunna 
diskas samtidigt som förpackningsmaskin 1. Det innebär dessutom att alla 
förpackningsmaskinerna kan diskas samtidigt, eftersom alla då ligger på varsin 
linje. Det är även då möjligt att spara in omställningstid. Det har utgåtts från att 
förpackningsmaskin 2 kommer att användas mer frekvent än i dagsläget. Detta 
eftersom Oatly planerar att investera i en ny förpackningsmaskin som ska kunna 
packa alla förpackningar på en liter.   
 
Fermenteringsledningarna (122) och (123) samt ledningen till containerfyllningen 
bör placeras på den tredje disklinjen. Detta för att disklinjernas aktiva disktid ska 
blir likvärdig. Lagringssilo (300) bör flyttas till disklinje 2 och lagringssilo (320) bör 
flyttas till disklinje 3. Detta för att skapa mer flexibilitet i produktionen, men också 
för att disklinjernas utnyttjande ska bli mer jämt fördelat. Anledningen till varför 
just dessa två lagringssiloer bör flyttas är för att de enligt diskrapporten i princip 
alltid diskas varje dag. Detta kommer då bidra till att utnyttjandet blir mer likvärdigt 
mellan disklinjerna. Den nya UHT ledningen samt två av de nya 
fermenteringstankarna borde placeras på disklinje 2. Övriga två 
fermenteringstankar bör vara kopplade till disktryck 3.  
 
Den rekommenderade fördelningen med tre disklinjer illustreras i figur 12 på nästa 
sida. Lösningsförslaget innebär att 12 objekt måste flyttas, exklusive de fem nya 
objekten. En fördel med detta koncept är att de tre värmebehandlingsprocesserna 
ligger på varsin disklinje. Det är en fördel eftersom dessa objekt tar långt tid att 
diska och har en hög diskfrekvens. Objekten som i genomsnitt diskas två gånger 
per dag under 25 minuter har även en god fördelning över samtliga disklinjer.  
 
I bilaga 9 visas det att disklinjernas aktiva disktid, med hänsyn till diskfrekvens 
och mest frekvent diskprogram för objekten, kommer vara likvärdig. Den 
uppskattade aktiva disktiden för disklinje 1 har med det nya konceptet reducerats 
med drygt sex timmar jämfört med nuvarande system. Detta framgår genom att 
jämföra disktiden i bilaga 8 och bilaga 9. I verkligheten lär tiden troligtvis 
reduceras ännu mer, eftersom det är räknat att smaktillsats, smälttank B och 
bulkledningen diskas varje dag. Eftersom objekten endast har diskats en gång var 
under samma dag på en månad enligt diskrapporten kommer de tre disklinjers 
utnyttjande att bli jämt. Det har även räknats med att de tre lagringssiloerna på 
disklinje 1 dikas varje dag, vilket inte alltid är fallet. Värdet är på så sätt baserat på 
ett högt antagande.  
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9.2 Generell simulering av nytt koncept 
För att på något sätt bekräfta att den nya diskfördelningen med tre disklinjer är 
mer produktiv än dagens fördelning har en enkel simulering av produktionsflödet i 
Excel genomförts. Det har för enkelhetens skull antagits att det tar en timme för 
samtliga tankar att fyllas och tömmas. Testet är baserat på tillverkning av 
produkter som Oatly själv packar i sina förpackningsmaskiner. Det har utgåtts från 
att varannan batch går till förpackningsmaskin 1 respektive förpackningsmaskin 3.  
 
Simuleringen har gjorts för batcherna 15 till 17, eftersom processer med parallella 
tankar kommer att behöva diskas efter batch 15 respektive batch 16. Övriga 
objekt har ett diskbehov efter den 16:e batchen, eftersom det då gått åtta batcher 
sedan de senast diskades. Batch 17 och 18 har studerats för att se hur stor 
skillnaden är mellan systemen när dessa batcher blir klara i 
förpackningsmaskinerna. Det har antagits att förpackningsmaskin 1 kommer att 
behöva diskas efter den 17:e batchen. I verkligheten kommer det dock vara mer 
sällan eftersom maskinen endast har en kapacitet på 2000 liter per timme.  
 
I simuleringen har fyra olika scenariers jämförts mellan den befintliga och den nya 
diskfördelningen, se bilaga 10. I det första, andra och tredje fallet har det räknats 
med provtiden på 15 minuter efter att en tank har fyllts, med undantag då 
produkten kommit till lagringssiloerna. Det första testet har ingen blandningstid i 
formuleringstankarna utan produkten går direkt till någon av lagringssiloerna. I det 
andra scenariot finns en blandningstid på en timme i formuleringstankarna. I det 
tredje scenariot har det utgått från en blandningstid på 15 minuter.  
 
Resultaten från det första scenariot visar att batcherna 17 och 18 blir klara 33 
minuter tidigare med den nya diskfördelningen jämfört med den befintliga. 
Anledningen till att det tar längre tid med dagens system är för att 
värmebehandlingen diskas tillsammans med dekanteringen, samt eftersom 
enzymtank 2, formuleringstanken och viskositetsmätaren diskas på samma 
disklinje. Tiden som sparas in på att enzymtank 1 diskas på en tredje linje går 
förlorad i dessa fall eftersom värmebehandling 1 har en lång disktid. För att den 
tiden ska sparas in måste värmebehandling 1 diskas på under 40 minuter.  
 
I det andra testet med en blandningstid på en timme i formuleringstankarna blev 
det ingen skillnad mellan när batch 17 och 18 blev färdigställda systemen 
emellan. Eftersom formuleringstankarna är upptagna under en längre tid kommer 
deras diskbehov att inträffa senare, vilket gör att tidigare objekt hinner diskas 
under denna tid. Det spelade här ingen roll att värmebehandling och dekantering 
endast diskades 55 minuter. Då blandningstiden var 15 minuter sparades 33 
minuter på batch 17 och 48 minuter på batch 18 genom att använda det 
rekommenderade förslaget.   
 
För att kunna bedöma skillnaden mellan det nya konceptet med tre disklinjer och 
koncept B har ett fjärde scenariot gjorts baserat på optimistiska antaganden. Det 
har antagits att värmebehandling 1 kan diskas på 40 minuter och att 
viskositetsmätaren inte längre finns i systemet. Det har också utgåtts från att det 
inte finns någon provtid efter att en tank har fyllts.  
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Enligt resultaten i bilaga 10 av detta översiktliga test visas det att batch 17 och 
batch 18 blir klara 15 minuter tidigare om objekten diskas enligt det nya konceptet 
med tre disklinjer. Med diskfördelning enligt koncept B gör det ingen skillnad att 
värmebehandling 1 diskas på 40 minuter eftersom enzymtank 1 och enzymtank 2 
ändå måste diskas på samma disklinje. Det som bidrar till den sparade 
produktionstiden är att kvarnarna och enzymering 1 diskas på olika linjer. Det gör 
även skillnad att enzymering 2, formuleringen, värmebehandling 2 och 
dekantering diskas på tre olika disklinjer istället för på två. Det är här tydligt att 
värmebehandling 2 och dekanteringen utgör en begränsning i systemet, eftersom 
batch 18 måste vänta på att batch 17 har genomgått den processen. 
 
I listan nedan har sannolika framsteg med det nya konceptet sammanställt 
baserat de förbättringsmöjligheter som identifierades i analysen. 
 

• Belastningen på disklinje 1 har minskats. 
• Samtliga disklinjer har i genomsnitt en likvärdig aktiv disktid.  
• Värmebehandling 2 och dekantering diskas på två olika disklinjer. 

- bidrar till minskad väntan för att diska slutkylning. 
• Viskositetsmätaren kan diskas samtidigt som enzymering 2. 
• Enzymering 2, formulering och viskositetsmätaren är alla inte länge 

placerade på samma disklinje. 
• Slutkylningen, formuleringstankarna och almixrarna diskas på varsin 

disklinje. 
• Alla lagringssiloer är inte placerade på samma disklinje. 

- bidrar bl.a. till minskad väntan för att diska ledningen till UHT. 
• Steriltank (102) kan diskas samtidigt som förpackningsmaskin 1. 
• Alla förpackningsmaskiner kan diskas samtidigt. 
• Objekt med långa disktider är fördelade över samtliga disklinjer. 

 

9.3 Arbetsmiljö och organisation 
För att kunna förbättra arbetsmiljön i kontrollrummet och eventuellt bidra till ett 
mer produktivt arbete bör det ses över rutiner för hur människor förflyttar sig på 
arbetsplatsen. Det bör vidare säkerhetsställas att medarbetarna får stöd i sitt 
arbete i förhållande till de krav som sätts på dem. Detta samtidigt som det 
kontinuerligt ingår lärande och utveckling i arbetet. Det bör verifieras att det finns 
användarvänliga gränssnitt och att det är skillnad på information som ger 
bekräftelse kontra information som är en avvikande händelse. Vidare bör det 
investeras i en ergonomiska matta för att undvika överbelastning på kroppen vid 
stående arbete. Utrustning i kontrollrummet bör placeras så att det är lätt att 
variera mellan sittande och stående arbetsställning.  
 
Eftersom Oalty befinner sig nära sin maximala kapacitet i produktionen kommer 
arbetet med Lean Production kunna bidra till att identifiera tider som kan kortas 
ner i produktion och organisation. Lean Production kan även bidra till att 
analysera detta framtagna lösningsförslag närmare och eventuellt belysa de 
faktorer som kan bli ännu bättre.  
 



 

	  
47 

10. Diskussion 
Detta kapitel syftar till att tolka och utvärdera resultaten från examensarbetet. 
Avsnittet kommer att diskutera projektets metoder och resultat ur ett kritiskt 
perspektiv. Det kommer även reflekteras över arbetets resultat i förhållande till 
den teori som presenterades i den teoretiska referensramen.  
 
Uppgiften från Oatly har under examensarbetet varit mycket tydlig vilket har 
bidragit till att arbetet har kunnat fortskrida utan större oklarheter. 
Frågeställningarna som sattes upp upplevs i efterhand fortfarande relevanta och 
nödvändiga för att syftet skulle kunna besvaras. Som Ljungberg & Larsson (2012) 
och Lumsden (2012) hävdade i teorin har det varit mycket väsentligt att utvärdera 
hur givna resurser utnyttjas för att kunna öka produktiviteten. Det har även varit 
viktigt att balansera flödet och inte nödvändigtvis kapaciteten, som Segerstedt 
(2008) argumenterade för. Även om det har strävats efter att disklinjerna skulle 
utnyttjas likvärdigt, har det samtidigt tagits hänsyn till objektens roll i 
produktionsflödet och att alla objekt inte har samma diskfrekvens. Trots att 
disklinje 1 fortfarande totalt sätt har flest disktimmar, kommer den aktiva disktiden 
linjerna emellan bli likvärdig tack vara detta resonemang.  
 
En utmaning under projektet har varit att förstå och kartlägga produktionsflödet. 
Eftersom produktionen i princip endast består av tankar och ledningar har 
exempelvis genomförda observationer inte gett någon mer detaljerad information 
om produkternas väg. Intervjuerna har därför varit av stor betydelse för att kunna 
genomföra en korrekt kartläggning av produktionen, då endast erhållna dokument 
inte gett tillräcklig information. Illustrationerna över hela produktionsflödet med 
samtliga objekt som diskades var även av stor betydelse för att försåt 
produktionsflödet. En annan utmaning under arbetet har varit att utveckla koncept 
som skulle optimera produktionsflödet. Trots osäkra parametrar i det komplexa 
produktionsflödet kunde arbetet ständigt uppdateras med ny viktig information 
med hjälp av det iterativa arbetssättet med projektcirkeln. 
 
En förändrad volymfördelning mellan produkterna skulle troligtvis inte ge någon 
större skillnad i lösningsförslaget, eftersom det i analysen har utgåtts från att det 
alltid finns något flödet genom samtliga produktionsprocesser. Något som skulle 
förändra diskfrekvensen är om det kommer en produkt med mycket hög efterfråga 
som kräver användning av smaktillsats, smälttank B och bulkledningen. Dock 
kommer det ändå inte bli någon större skillnad för utnyttjandet på disklinje 1, 
eftersom steriltanken och förpackningsmaskinen på linjen då inte används. 
 
Något som är mycket viktigt att ta hänsyn till när det görs förenklingar av ett 
system är att det finns en risk att resultaten blir för generella. Om det exempelvis 
endast hade utgåtts från att alla objekt diskades med lut/hetvatten alternativt 
lut/kallvatten som var de vanligaste diskprogrammen hade det blivit missvisade 
för en del objekt. Att kunna utgå från verklig data från en diskrapport var här av 
stor betydelse eftersom bl.a. processerna för värmebehandling och 
fermenteringstankarna mer frekvent diskades på andra diskprogram, vilka visade 
sig hade en mycket längre disktid. Resultatet hade i det fallet sannolikt blivit att 
någon av disklinjerna hade utnyttjats mycket mer än övriga linjer. Detta hade 
eventuellt orsakat att diskning av objekt fortsatt att vara en flaskhals i 
produktionen.  
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Det kan upplevas förvirrande att diskprogrammen har olika beteckning samt att 
alla objekt har en ologisk nummerordning. Anledningen till att samma beteckning 
behölls var för att underlätta för företaget samt för att inte skapa förvirring för mig 
själv när givna dokument granskades med dessa beteckningar.   
 
En alternativ metod för att analysera produktionen och disklinjerna hade varit att 
simulera produktionsflödet i ett simuleringsprogram. Dock är detta en 
tidskrävande metod som kräver mycket detaljerad information och indata om 
produktionsflödet. Om metoden skulle användas hade mycket av denna 
information vara tvungen att uppskattas och generaliseras, vilket då också hade 
givit ett generellt resultat. I detta fall ansågs det mer fördelaktigt att arbeta 
metodiskt med varje del av produktionsflödet i kombination med att dra slutsatser 
utifrån diskrapporten, då den informationen baserats på verkliga händelser.  
 
En osäkerhet med resultatet är att informationen angående produktionsflödet till 
största del har baserats på intervjuer och inte några verkliga tidsstudier. Dock har 
samtliga intervjuer genomförts med kunnig personal inom produktionen vilket 
stärker resultatets trovärdighet. Även om indata, antagande och förenklingar till 
analysen av produktionsförloppet med olika scenario inte helt speglar verkligheten 
har metoden belyst förbättringsmöjligheter. Enligt metoden bör det finnas goda 
förutsättningar för att effektivisera produktionsflödet med hjälp av att fördela om 
objekten mellan tre disklinjer. Ställtider är något som bör analyseras närmare, 
som McIntosh et al. (2000) argumenterade för i teorin är dessa ofta också en källa 
till problem som långa bearbetningstider, kötider och ledtider. 
 
I detta fall är det motiverat med stora batchstorlekar för att diskning av objekten 
inte ska behöva ske lika ofta. Det är även fördelaktigt att slå samman 
produktionsorder som Johnsson & Matsson (2012) talar om. Detta eftersom Oatly 
producerar många olika produkter med olika smaksättning och 
tillverkningsprocess. Stora batcher bidrar även till färre omställningar i 
produktionen, vilket också stöds av presenterad teori.  
 
En viktig sak att ta i beaktning gällande arbetsmiljön är att bara för att bättre 
utrustning eller rutiner införs är de inte säkert att dessa används på rätt sätt. Det 
är därför mycket väsentligt att samtliga parter blir underrättade och att 
informationen tydligt visualiseras på rätt plats.  Eftersom Oatly befinner sig i en 
expansiv fas har examensarbetets resultat stor relevans för företagets fortsatta 
ekonomiska hållbara utveckling. Då Oatly idag verkar för att värna om naturens 
resurser och minimal miljöpåverkan bidrar fortsatt produktion även till att 
produkter fortsättningsvis kan produceras ur ett ekologiskt hållbart perspektiv.  
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11. Rekommendationer 
Det avslutande kapitlet redogör för vilka förändringar Oatly rekommenderas att 
genomföra beträffande disklinjerna baserat på examensarbetets resultat. 
Rekommendationer angående arbetsmiljön och arbetsorganisation presenteras 
även här.  

11.1 Disklinjer 
Enligt examensarbetets resultat rekommenderas det att Oatly granskar förslaget 
närmare om att koppla in den tredje disklinjen. För att det ska bli ett bättre flöde 
och mindre väntan vid diskningen rekommenderas det att värmebehandling 2 och 
dekantering diskas var för sig på olika disklinjer. Tankarna för enzymering 1, 
viskositetsmätaren, slutkylning och förpackningsmaskin 3 bör flyttas till den tredje 
disklinjen. En lagringssilo, ledningen till containerfyllning och de två 
fermenteringsledningarna bör också flyttas till disklinje 3 för att den aktiva 
disktiden mellan disklinjerna ska bli mer likvärdig. Förpackningsmaskin 1 bör 
flyttas från disklinje 2 till disklinje 1. En lagringssilo, den nya ledningen till den nya 
UHT processen och två av de nya fermenteringstankarna bör kopplas till disktryck 
2. De två andra nya fermenteringstankarna bör anslutas till disklinje 3.  
 
Innan implementering av rekommenderat lösningsförslag bör även 
investeringskostnader och förlorad produktion på grund av ombyggnation 
granskas närmare. Det bör även undersökas hur provtider och disktider i 
produktionen kan reduceras. Vid rekommenderat lösningsförslag är det väsentligt 
att disktiden för värmebehandling 1 kan reduceras till under 40 minuter. Vidare 
bör det undersökas om värmebehandling 2 och dekantering verkligen utgör en 
begränsning i produktionen, samt om det finnas andra alternativ till en 
viskositetsmätare. För att ytterligare kunna optimera produktionen 
rekommenderas ständigt arbete med att reducera ställtider, exempelvis med 
SMED metoden, samt kontinuerligt arbete med att identifiera nya flaskhalsar i 
produktionen.  

11.2 Arbetsmiljö och organisation 
Angående arbetsmiljön i kontrollrummet bör det avstämmas att det alltid är rimliga 
produktionsorder som ges till operatörerna. Vidare bör det ses över rutiner för hur 
personalen förflyttar sig i byggnaden för att minska onödig rörelse genom 
kontrollrummet. Larm och andra indikationer på datorerna borde ses över och 
åtgärdas vid behov. Det bör investeras i en ergonomiska matta för att minska 
belastningen vid stående arbete. 
 
Det rekommenderas att Oatly fortskrider arbetet med implementeringen av Lean 
Production för att kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar och eliminera 
moment som inte skapar värde för kunden. Arbetet med Lean Production kan med 
fördel kombineras med inslag från Six Sigma för att få statistisk kontroll över olika 
processer inom företaget.  Detta görs med hjälp av ett iterativt arbetssätt som 
består av att definiera, mäta, analysera, förbättra och kontrollera för att minska 
variation, brister och fel i hela organisationen. 
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Introduktion  
Denna rapport omfattar en projektplan för ett examensarbete som kommer 
genomföras inom civilingenjörsprogrammet i teknisk design med inriktning på 
produktionsdesign vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet omfattar 30 
högskolepoäng och utförs på Oatly i Landskrona under våren och sommaren 
2015. Syftet med examensarbetet är att kartlägga och utvärdera processen för 
företagets disklinjer och ge förslag på hur denna process kan optimeras.  
 
BAKGRUND 
Oatly är ett svenskt livsmedelsföretag som utvecklar och producerar 
havrebaserade drycker i Landskrona. Eftersom Oatly börjar närma sig sitt 
kapacitetstak letar de efter alla tider som skulle kunna kortas i produktionen. 
Eftersom diskningen utgör en flaskhals önskar företaget en översyn över hur olika 
objekt är uppkopplade med disklinjerna, samt hur denna process skulle kunna 
optimeras. 
 
Idag finns det två olika disklinjer med möjlighet till inkoppling av ytterligare en linje. 
Ett objekt är knutet till en specifik disklinje. Två objekt som ligger på samma linje 
kan inte diskas samtidigt. Oatly vet redan idag att de kan vinna tid genom att dela 
upp vissa grupper av objekt och diska på olika linjer, men en total översyn av 
processen vore intressant för företaget. 
 
FRÅGESTÄLLNINGAR 
De frågeställningar som examensarbetet främst ska besvara är följande: 
 

• Hur ser nuläget ut i produktionen med avseende på disklinjerna? 
• Vad kan förändras vid disklinjerna för att skapa ett effektivare 

produktionsflöde? 
 
INTRESSENTER 
Uppdragsgivaren till denna uppgift är Charlotte Grahn på Oatly. Projektansvarig är 
Ida Edman med hjälp av handledaren Magnus Stenberg från Luleå tekniska 
universitet. Andra berörda av uppdraget är medarbetarna inom produktion på 
Oatly. 
 
SYFTE OCH MÅL 
Syftet med detta examensarbete är att kartlägga och utvärdera hur olika objekt 
diskas på de olika disklinjerna på företaget Oatly. Målsättningen är att identifiera 
vad som behöver förändras för att skapa ett effektivare produktionsflöde. Vid 
arbetets slut ska examensarbetet leverareas i form av en skriftlig rapport. 
 
OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR 
Examensarbetet omfattar 20 veckors heltidsarbete för en student. Arbetet 
omfattar inte implementering av kommande lösningsförslag.  
 

 
 



 

	  

Genomförande  
Detta avsnitt kommer presentera hur examensarbetet är planerat att genomföras 
med avseende på relevanta teorier och metoder. 
 
PROJEKTPLANERING 
Något av det första som kommer göras är att sätta sig in i företagets verksamhet 
och att kartlägga samt granska företagets problembeskrivning för att förstå vad 
det verkliga problemet är. En tidplan kommer göras där projekttiden och de olika 
faserna i arbetet visualiseras. I samråd med företaget kommer det planeras 
arbetets upplägg och när exempelvis datainsamling kan göras för respektive 
område.  
 
LITTERATURSTUDIE 
En litteraturstudie kommer genomföras i projektets första fas där relevanta teorier 
studeras. Dessa teorier och fakta fungerar som ett verktyg för att kunna 
genomföra examensarbetet.  Teorier kommer först och främst studeras kring 
materialflöden, flaskhalsar och produktionseffektivisering som exempelvis Lean 
production. Studien kommer också innefatta teorier om layoutplanering, 
lagerstyrning och god arbetsmiljö. 
 
METODER 
En arbetsmetod som kommer användas är projektcirkeln. Det är ett cykliskt 
arbetssätt där varje arbetsmoment upprepas två till tre gånger, där fokusområdet 
ändras för varje varv. Detta utförs för att stegvis kunna skapa en helhetsbild och 
senare i projektet kunna gå in djupare på detaljer, vilket skapar ett välgenomtänkt 
koncept.  
 
Vid datainsamlingen kommer metoder som semistrukturerade intervjuer och 
observationer användas. Metoden värdeflödesanalys kommer eventuellt 
användas för att kartlägga flödet i produktionen. Detta verktyg ger en schematisk 
bild över de material- och informationsflöden som finns.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

	  

Planering 
I avsnittet beskrivs en grundläggande planering av projektets genomförande. Det 
beskrivs hur tidplanen ser ut för examensarbetet samt förväntade milstolpar för 
varje delfas och projektets resurser.  
 
TIDPLAN 
En preliminär tidplan har upprättats för att beskriva projektets olika delmoment 
och när respektive delmoment ska genomföras. Kontinuerlig uppdatering av 
tidplanen kommer att ske i takt med att förhållanden förändras. Omkring halvvägs 
igenom examensarbetet kommer en delredovisning ske vid universitetet. Det 
förväntas då presenteras en kartläggning och analys av nuläget samt förslag på 
förändringar och nya koncept utifrån en kravspecifikation. Därefter kommer fokus 
vara att utveckla nya lösningsförslag. Den skriftliga rapporten beräknas vara 
färdigställd i mitten av augusti. Slutredovisning av examensarbetet kommer ske 
på universitetet och företaget i början av september. Nedan visas tidplanen i form 
av ett ganttschema. 
 
MILSTOLPAR 
Efter den första fasen ska en litteraturstudie presenteras i rapportform med den 
teori som anses relevant för att kunna genomföra detta examensarbete. I nästa 
fas ska nuläget beskrivas och analyseras i löpande text med visualiserande bilder 
och tabeller. I kommande skede ska nya koncept och lösningsförslag presenteras 
i text med tillhörande ritningar. I den sista fasen ska det redogöras för det slutliga 
lösningsförslaget och rekommendationer. Detta förslag kommer eventuellt 
visualiseras i 3D, beroende på vilka förändringar som genomförts. Slutprodukten 
av examensarbetet är en rapport som omfattar hela projektets arbetsgång.  
 

 
 
 
 
 

Aktivitet
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Projektplanering
Rapportskrivning
Litteraturstudie
Beskrivning av nuläge och framtid
Datainsamling
Analys av nuläge och framtid
Kravspecifikation
Konceptgenerering
Delredovisning
Lösningsförslag
Utvärdering av lösningar
Vidareutveckling av lösningsförslag
Rapport till opponent
Slutredovisning på företaget
Slutredovisning på universitetet

Månad
GANTT-schema

Vecka
apr maj jun jul aug  sep



 

	  

RESURSER 
En av de resurser som finns till förfogande är 20 veckors heltidsarbete för en 
student. En kostnad som finns är resekostnad för att besöka företaget, 
universitetet och eventuellt andra företag för benchmarking. Andra kostnader som 
kan uppkomma är kostnader för litteratur, fysiska modeller och datorprogram. 
 
 

Projektorganisation 
Nedan beskrivs projektets organisation med avseende på kommunikation och 
projektteam.  
 
KOMMUNIKATION 
Kommunikation mellan projektmedlem och handledaren Magnus Stenberg på 
LTU kommer att ske varannan vecka per mail och/eller telefon för att följa upp 
arbetets gång. Kommunikation med handledaren Charlotte Grahn på Oatly sker 
kontinuerligt under projektet. Det är projektmedlemmen som ansvarar för 
kommunikationen och att ta kontakt med respektive handledaren när det behövs.  
 
PROJEKTTEAM  
Kontaktuppgifter till projektmedlem samt andra berörda i detta examensarbete 
visas nedan. 
	  
Namn E-mail Telefonnummer 
Ida Edman idaedm-0@student.ltu.se 

ida.edman91@gmail.com 
 

076-1917590 

Magnus Stenberg Magnus.Stenberg@ltu.se 0920-492062 
Charlotte Grahn charlotte.grahn@oatly.com 0418-475555 (direkt) 

070-8738606 (mobil) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

	  

Bilaga 2 – Detaljerad sökväg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sökord 
LTU Primo Google scholar Proquest 
Antal 
träffar 

Granskade Antal 
träffar 

Granskade Antal 
träffar 

Granskade 

Production 34750 3 187000 2 1709203 5 
Layout 
 

20102 3 39300 3   

Efficiency  
 

46639 5 172000 4   

Theory of 
constraints 
 

23489 3 102000 6   

Lean 
 

32994 5 42600 6 55331 5 

Lean 
production 
 

9719 3 28400 4 14831 3 

Value 
stream 
mapping 
 

914 4   14147 2 

Single 
minute 
exchange 
of die 
 

166 3 15600 3   

Jidoka 
 

8 2 634 3   

Six sigma 
 

9672 3 32400 4 41479 3 

The good 
work 
 

326877 3     



 

	  

Bilaga 3 – Oatlys produkter 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

	  

Bilaga 4 – Översikt över fabriken 
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Bilaga 5 – Disktider för samtliga objekt för varje diskprogram 
 
Disklinje	   Beteckning	   Produktionssteg	   Program	   Medelvärde	   Median	  

1	   110.000	   Mixtank	   1	   	  	   	  	  
1	   110.000	   Mixtank	   2	   00:50:22	   00:46:19	  
1	   110.000	   Mixtank	   4	   00:35:58	   00:35:58	  
1	   110.000	   Mixtank	   5	   00:40:22	   00:40:20	  
1	   110.000	   Mixtank	   8	   00:16:49	   00:16:42	  
1	   999.117	   Värmebehandling	  1	   21	   01:18:41	   01:18:41	  
1	   999.117	   Värmebehandling	  1	   22	   01:14:35	   01:14:31	  
1	   999.117	   Värmebehandling	  1	   24	   00:51:19	   00:51:19	  
1	   999.117	   Värmebehandling	  1	   25	   00:55:38	   00:55:37	  
1	   999.117	   Värmebehandling	  1	   28	   00:10:42	   00:10:41	  
1	   999.118	   Värmebehandling	  2	  och	  

dekantering	  
21	   02:04:30	   02:04:30	  

1	   999.118	   Värmebehandling	  2	  och	  
dekantering	  

22	   02:09:17	   02:09:01	  

1	   999.118	   Värmebehandling	  2	  och	  
dekantering	  

24	   01:32:19	   01:32:19	  

1	   999.118	   Värmebehandling	  2	  och	  
dekantering	  

25	   01:47:20	   01:46:52	  

1	   999.118	   Värmebehandling	  2	  och	  
dekantering	  

28	   00:22:47	   00:22:33	  

1	   999.113	   Smälttank	  B	   21	   00:47:16	   00:45:42	  
1	   999.113	   Smälttank	  B	   22	   00:52:08	   00:52:08	  
1	   999.113	   Smälttank	  B	   24	   	  	   	  	  
1	   999.113	   Smälttank	  B	   25	   00:37:48	   00:37:24	  
1	   999.113	   Smälttank	  B	   28	   00:12:52	   00:12:52	  
1	   999.101	   Slutkylning	   21	   	  	   	  	  
1	   999.101	   Slutkylning	   22	   00:55:42	   00:55:36	  
1	   999.101	   Slutkylning	   24	   00:39:40	   00:39:40	  
1	   999.101	   Slutkylning	   25	   00:36:47	   00:36:45	  
1	   999.101	   Slutkylning	   28	   00:15:06	   00:15:04	  
1	   300.000	   Lagringssilo	   1	   00:52:53	   00:52:19	  
1	   300.000	   Lagringssilo	   2	   	  	   	  	  
1	   300.000	   Lagringssilo	   4	   00:38:17	   00:38:41	  
1	   300.000	   Lagringssilo	   5	   	  	   	  	  
1	   300.000	   Lagringssilo	   8	   	  	   	  	  
1	   310.000	   Lagringssilo	   1	   00:53:46	   00:53:53	  
1	   310.000	   Lagringssilo	   2	   	  	   	  	  
1	   310.000	   Lagringssilo	   4	   00:39:04	   00:39:17	  
1	   310.000	   Lagringssilo	   5	   	  	   	  	  
1	   310.000	   Lagringssilo	   8	   	  	   	  	  

 



 

	  

Disklinje	   Beteckning	   Produktionssteg	   Program	   Medelvärde	   Median	  
1	   320.000	   Lagringssilo	   1	   01:00:22	   01:01:02	  
1	   320.000	   Lagringssilo	   2	   	  	   	  	  
1	   320.000	   Lagringssilo	   4	   00:42:40	   00:41:44	  
1	   320.000	   Lagringssilo	   5	   	  	   	  	  
1	   320.000	   Lagringssilo	   8	   	  	   	  	  
1	   390.000	   Lagringssilo	   1	   00:55:10	   00:55:04	  
1	   390.000	   Lagringssilo	   2	   	  	   	  	  
1	   390.000	   Lagringssilo	   4	   00:43:14	   00:43:18	  
1	   390.000	   Lagringssilo	   5	   	  	   	  	  
1	   390.000	   Lagringssilo	   8	   	  	   	  	  
1	   400.000	   Lagringssilo	   1	   01:02:15	   00:57:53	  
1	   400.000	   Lagringssilo	   2	   	  	   	  	  
1	   400.000	   Lagringssilo	   4	   00:45:16	   00:43:41	  
1	   400.000	   Lagringssilo	   5	   	  	   	  	  
1	   400.000	   Lagringssilo	   8	   	  	   	  	  
1	   999.106	   Matning	  till	  UHT	   21	   00:26:15	   00:26:15	  
1	   999.106	   Matning	  till	  UHT	   22	   00:28:48	   00:28:41	  
1	   999.106	   Matning	  till	  UHT	   24	   00:18:06	   00:18:05	  
1	   999.106	   Matning	  till	  UHT	   25	   00:20:21	   00:20:23	  
1	   999.106	   Matning	  till	  UHT	   28	   00:11:36	   00:11:46	  
1	   999.102	   Steriltank	   21	   00:54:48	   00:54:54	  
1	   999.102	   Steriltank	   22	   	  	   	  	  
1	   999.102	   Steriltank	   24	   00:35:21	   00:35:08	  
1	   999.102	   Steriltank	   25	   	  	   	  	  
1	   999.102	   Steriltank	   28	   	  	   	  	  
1	   999.107	   Bulk	   21	   00:26:12	   00:26:13	  
1	   999.107	   Bulk	   22	   	  	   	  	  
1	   999.107	   Bulk	   24	   00:17:47	   00:17:45	  
1	   999.107	   Bulk	   25	   	  	   	  	  
1	   999.107	   Bulk	   28	   	  	   	  	  
1	   999.122	   Fermentering	   21	   00:38:14	   00:38:11	  
1	   999.122	   Fermentering	   22	   00:40:59	   00:40:59	  
1	   999.122	   Fermentering	   24	   00:32:04	   00:32:03	  
1	   999.122	   Fermentering	   25	   00:32:42	   00:32:42	  
1	   999.122	   Fermentering	   28	   00:15:43	   00:15:43	  
1	   340.000	   Fermenteringtank	   1	   00:51:22	   00:51:44	  
1	   340.000	   Fermenteringtank	   2	   01:01:32	   01:01:25	  
1	   340.000	   Fermenteringtank	   4	   00:37:09	   00:37:09	  
1	   340.000	   Fermenteringtank	   5	   00:38:18	   00:38:18	  
1	   340.000	   Fermenteringtank	   8	   00:14:49	   00:14:39	  
1	   350.000	   Fermenteringtank	   1	   00:50:47	   00:50:28	  
1	   350.000	   Fermenteringtank	   2	   01:01:49	   01:01:43	  
1	   350.000	   Fermenteringtank	   4	   00:37:22	   00:37:22	  
1	   350.000	   Fermenteringtank	   5	   00:37:29	   00:37:29	  
1	   350.000	   Fermenteringtank	   8	   00:14:53	   00:14:23	  

	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  



 

	  

Disklinje	   Beteckning	   Produktionssteg	   Program	   Medelvärde	   Median	  
1	   999.123	   Fermentering	   21	   00:43:46	   00:43:49	  
1	   999.123	   Fermentering	   22	   00:50:31	   00:50:44	  
1	   999.123	   Fermentering	   24	   00:35:27	   00:35:27	  
1	   999.123	   Fermentering	   25	   00:35:37	   00:35:35	  
1	   999.123	   Fermentering	   28	   00:16:25	   00:16:20	  
1	   999.126	   Containerfyllning	   21	   00:56:13	   00:56:10	  
1	   999.126	   Containerfyllning	   22	   	  	   	  	  
1	   999.126	   Containerfyllning	   24	   00:39:24	   00:39:24	  
1	   999.126	   Containerfyllning	   25	   	  	   	  	  
1	   999.126	   Containerfyllning	   28	   	  	   	  	  
1	   999.105	   Smaktillsats	   21	   00:30:06	   00:30:06	  
1	   999.105	   Smaktillsats	   22	   	  	   	  	  
1	   999.105	   Smaktillsats	   24	   00:21:00	   00:21:01	  
1	   999.105	   Smaktillsats	   25	   00:25:26	   00:24:55	  
1	   999.105	   Smaktillsats	   28	   	  	   	  	  
1	   999.104	   Almix	   21	   	  	   	  	  
1	   999.104	   Almix	   22	   00:27:55	   00:27:35	  
1	   999.104	   Almix	   24	   00:17:40	   00:17:41	  
1	   999.104	   Almix	   25	   00:20:56	   00:20:56	  
1	   999.104	   Almix	   28	   00:12:14	   00:12:51	  
2	   999.201	   Kvarnar	   21	   	  	   	  	  
2	   999.201	   Kvarnar	   22	   00:38:42	   00:38:42	  
2	   999.201	   Kvarnar	   24	   00:21:28	   00:21:30	  
2	   999.201	   Kvarnar	   25	   00:24:48	   00:24:49	  
2	   999.201	   Kvarnar	   28	   00:11:42	   00:11:41	  
2	   130.000	   Enzymering	  1	   1	   	  	   	  	  
2	   130.000	   Enzymering	  1	   2	   00:39:27	   00:39:58	  
2	   130.000	   Enzymering	  1	   4	   00:23:56	   00:23:56	  
2	   130.000	   Enzymering	  1	   5	   00:31:50	   00:31:52	  
2	   130.000	   Enzymering	  1	   8	   00:14:07	   00:14:08	  
2	   140.000	   Enzymering	  1	   1	   	  	   	  	  
2	   140.000	   Enzymering	  1	   2	   00:39:06	   00:38:57	  
2	   140.000	   Enzymering	  1	   4	   00:23:48	   00:23:48	  
2	   140.000	   Enzymering	  1	   5	   00:31:53	   00:31:51	  
2	   140.000	   Enzymering	  1	   8	   00:14:10	   00:14:12	  
2	   160.000	   Enzymering	  2	   1	   	  	   	  	  
2	   160.000	   Enzymering	  2	   2	   00:38:02	   00:38:08	  
2	   160.000	   Enzymering	  2	   4	   00:22:27	   00:22:27	  
2	   160.000	   Enzymering	  2	   5	   00:29:39	   00:29:37	  
2	   160.000	   Enzymering	  2	   8	   00:12:16	   00:12:17	  
2	   165.000	   Enzymering	  2	   1	   00:34:52	   00:34:52	  
2	   165.000	   Enzymering	  2	   2	   00:37:41	   00:37:57	  
2	   165.000	   Enzymering	  2	   4	   00:23:04	   00:23:04	  
2	   165.000	   Enzymering	  2	   5	   00:29:40	   00:29:37	  
2	   165.000	   Enzymering	  2	   8	   00:12:11	   00:12:10	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  



 

	  

 
 
 
 
 

Disklinje	   Beteckning	   Produktionssteg	   Program	   Medelvärde	   Median	  
2	   999.202	   Viskositetsmätare	   21	   	  	   	  	  
2	   999.202	   Viskositetsmätare	   22	   00:29:48	   00:29:44	  
2	   999.202	   Viskositetsmätare	   24	   00:19:50	   00:19:50	  
2	   999.202	   Viskositetsmätare	   25	   00:21:57	   00:21:56	  
2	   999.202	   Viskositetsmätare	   28	   00:11:47	   00:11:32	  
2	   190.000	   Formuleringstank	   1	   00:34:48	   00:34:48	  
2	   190.000	   Formuleringstank	   2	   00:38:36	   00:38:36	  
2	   190.000	   Formuleringstank	   4	   00:23:01	   00:23:01	  
2	   190.000	   Formuleringstank	   5	   00:31:53	   00:31:34	  
2	   190.000	   Formuleringstank	   8	   00:17:22	   00:17:25	  
2	   200.000	   Formuleringstank	   1	   00:35:28	   00:35:28	  
2	   200.000	   Formuleringstank	   2	   00:39:33	   00:39:33	  
2	   200.000	   Formuleringstank	   4	   	  	   	  	  
2	   200.000	   Formuleringstank	   5	   00:32:08	   00:32:00	  
2	   200.000	   Formuleringstank	   8	   00:17:41	   00:17:47	  
2	   999.212	   Steriltank	   21	   00:52:08	   00:53:10	  
2	   999.212	   Steriltank	   22	   	  	   	  	  
2	   999.212	   Steriltank	   24	   00:33:59	   00:36:18	  
2	   999.212	   Steriltank	   25	   	  	   	  	  
2	   999.212	   Steriltank	   28	   	  	   	  	  
2	   999.210	   Förpackningsmaskin	  1	   21	   00:52:15	   00:52:15	  
2	   999.210	   Förpackningsmaskin	  1	   22	   	  	   	  	  
2	   999.210	   Förpackningsmaskin	  1	   24	   00:32:04	   00:32:03	  
2	   999.210	   Förpackningsmaskin	  1	   25	   	  	   	  	  
2	   999.210	   Förpackningsmaskin	  1	   28	   	  	   	  	  
2	   999.211	   Förpackningsmaskin	  2	   21	   00:53:02	   00:51:23	  
2	   999.211	   Förpackningsmaskin	  2	   22	   	  	   	  	  
2	   999.211	   Förpackningsmaskin	  2	   24	   00:31:00	   00:31:35	  
2	   999.211	   Förpackningsmaskin	  2	   25	   	  	   	  	  
2	   999.211	   Förpackningsmaskin	  2	   28	   	  	   	  	  
2	   999.218	   Förpackningsmaskin	  3	   21	   00:52:19	   00:52:21	  
2	   999.218	   Förpackningsmaskin	  3	   22	   	  	   	  	  
2	   999.218	   Förpackningsmaskin	  3	   24	   00:35:43	   00:32:11	  
2	   999.218	   Förpackningsmaskin	  3	   25	   	  	   	  	  
2	   999.218	   Förpackningsmaskin	  3	   28	   	  	   	  	  
2	   999.215	   Värmebehandling	  3	   21	   01:07:11	   01:07:07	  
2	   999.215	   Värmebehandling	  3	   22	   01:20:47	   01:20:42	  
2	   999.215	   Värmebehandling	  3	   24	   00:44:36	   00:44:38	  
2	   999.215	   Värmebehandling	  3	   25	   00:57:39	   00:57:40	  
2	   999.215	   Värmebehandling	  3	   28	   00:19:59	   00:20:01	  



 

	  

Bilaga 6 – Diskning under mars månad 2015 i befintligt disksystem 
 

2015-‐03-‐01	  
	   	   	  

 

	  Disklinje 1 Beteckning Start Stopp Disktid Program 
Mixtank 110000 06:01:28 06:18:10 00:16:42 8 
VBH 1 999117 06:18:20 06:28:52 00:10:32 28 
VBH 2 + Dekantering 999118 06:30:20 06:52:35 00:22:15 28 
Fermentering 999122 08:09:49 08:41:52 00:32:03 22 
Lagringssilo 300000 08:49:32 09:28:53 00:39:21 24 
Steriltank 999102 09:43:01 10:18:49 00:35:48 4 
Slutkylning 999101 10:53:34 11:47:42 00:54:08 24 
Almix 999104 11:05:55 11:19:21 00:13:26 28 
VBH 1 999117 12:01:56 13:15:36 01:13:40 22 
Lagringssilo 310000 13:16:56 13:55:32 00:38:36 4 
Fermentering 999123 15:28:28 16:12:22 00:43:54 21 
Matning till UHT 999106 16:28:40 16:48:58 00:20:18 25 
Mixtank 110000 19:36:42 20:16:52 00:40:10 5 
Fermentering 999123 20:22:19 20:38:49 00:16:30 28 
VBH 1 999117 20:44:55 21:59:41 01:14:46 22 
VBH 2 + Dekantering 999118 22:13:07 00:22:22 02:13:15 22 

	   	   	   	  
11:05:24 

  
Disklinje 2 Beteckning Start Stopp Disktid Program 
Kvarnar 999201 06:01:44 06:13:40 00:11:56 28 
Enzymtank 1 130000 06:14:47 06:28:55 00:14:08 8 
Enzymtank 1  140000 06:30:16 06:44:36 00:14:20 28 
Enzymtank 2 160000 06:45:32 06:57:49 00:12:17 8 
Enzymtank 2 165000 07:14:42 07:27:10 00:12:28 8 
Viskositetsmätare 999202 07:39:47 07:51:19 00:11:32 28 
VBH 3 999215 08:09:53 08:54:13 00:44:20 24 
Steriltank 999212 09:44:12 10:20:59 00:36:47 24 
Formuleringstank 190000 11:06:09 11:24:11 00:18:02 8 
Formuleringstank 200000 12:15:04 12:47:06 00:32:02 5 
Kvarnar 999201 19:36:44 20:01:31 00:24:47 25 
Enzymtank 1 130000 20:02:00 20:34:04 00:32:04 5 
Enzymtank 1  140000 20:44:53 21:17:03 00:32:10 5 
Enzymtank 2 160000 21:20:04 21:49:42 00:29:38 5 
Viskositetsmätare 999202 21:52:57 22:14:53 00:21:56 25 
Enzymtank 2 165000 22:15:28 22:45:05 00:29:37 5 
Formuleringstank 190000 22:45:19 23:16:16 00:30:57 5 
Förpackningsmaskin 1 999211 23:16:58 23:48:27 00:31:29 24 
Formuleringstank 200000 23:52:00 00:23:29 00:31:29 5 
Summa disktid: 

	   	   	  
07:51:59 

  
 
 



 

	  

2015-‐03-‐02	  
	   	   	  

 
 Disklinje 1 Beteckning Start Stopp Disktid Program 

Almix 999104 00:24:57 00:51:56 00:26:59 22 
Slutkylning 999101 00:52:05 01:46:47 00:54:42 22 

Lagringssilo 320000 01:50:14 02:44:54 00:54:40 4 

Matning till UHT 999106 02:45:59 03:06:25 00:20:26 25 
VBH 1 999117 03:48:21 05:01:37 01:13:16 22 
Bulk 999107 05:02:23 05:19:43 00:17:20 24 
Containerfyllning 999126 05:20:43 06:16:59 00:56:16 21 
Fermenteringstank 340000 06:25:39 07:27:45 01:02:06 2 

Matning till UHT 999106 07:27:54 07:47:31 00:19:37 25 

Steriltank 999102 07:58:10 08:32:56 00:34:46 24 
Fermenteringstank 350000 08:36:47 09:38:34 01:01:47 2 
Mixtank 110000 09:40:45 10:22:41 00:41:56 5 
VBH 1 999117 10:30:39 11:44:50 01:14:11 22 
VBH 2 + Dekantering 999118 11:47:03 13:55:50 02:08:47 22 

Slutkylning 999101 14:04:18 14:42:10 00:37:52 25 

Lagringssilo 400000 14:54:22 15:37:56 00:43:34 4 
Almix 999104 15:42:19 16:09:54 00:27:35 22 
Fermentering 999122 16:16:58 16:57:59 00:41:01 22 
Fermentering 999123 17:04:20 17:54:30 00:50:10 22 
Containerfyllning 999126 18:14:40 19:10:47 00:56:07 21 

VBH 1 999117 19:30:16 20:44:43 01:14:27 22 

Bulk 999107 20:47:13 21:04:53 00:17:40 24 
Fermenteringstank 340000 21:05:02 21:20:48 00:15:46 8 
Fermenteringstank 350000 21:24:51 21:39:02 00:14:11 8 
Lagringssilo 300000 22:42:10 23:20:20 00:38:10 4 
Almix 999104 23:20:51 23:33:49 00:12:58 28 

Steriltank 999102 23:38:00 00:13:07 00:35:07 24 

Summa disktid:	  
	   	   	  

19:51:27 
  

Disklinje 2 Beteckning Start Stopp Disktid Program 
Förpackningsmaskin 3 999218 00:01:44 00:54:05 00:52:21 21 

Kvarnar 999201 00:54:51 01:19:43 00:24:52 25 

Enzymtank 1 130000 01:22:28 01:54:27 00:31:59 5 

Enzymtank 1 140000 02:18:07 02:50:33 00:32:26 5 

Enzymtank 2 160000 02:52:56 03:22:31 00:29:35 5 

Viskositetsmätare 999202 03:25:37 03:47:30 00:21:53 25 

Enzymtank 2 165000 03:52:45 04:22:25 00:29:40 25 

Formuleringstank 200000 04:25:08 04:56:52 00:31:44 5 

Formuleringstank 190000 05:01:17 05:32:56 00:31:39 5 

VBH 3 999215 05:39:02 06:45:53 01:06:51 5 

Enzymtank 1 140000 07:41:35 07:56:26 00:14:51 8 

Kvarnar 999201 08:17:50 08:29:26 00:11:36 28 

Enzymtank 2 165000 08:42:37 08:54:43 00:12:06 8 

Enzymtank 1 130000 09:10:30 09:24:23 00:13:53 8 

Formuleringstank 200000 09:54:32 10:25:58 00:31:26 5 

Enzymtank 2 160000 10:47:54 11:00:07 00:12:13 8 

Formuleringstank 190000 11:31:10 12:02:34 00:31:24 5 



 

	  

Steriltank 999212 13:33:10 14:09:31 00:36:21 24 

Förpackningsmaskin 1 999211 14:20:22 14:51:54 00:31:32 24 

Kvarnar 999201 14:52:33 15:17:12 00:24:39 25 

Enzymtank 1 130000 15:21:11 15:52:46 00:31:35 5 

Enzymtank 1 140000 15:53:35 16:25:11 00:31:36 5 

Enzymtank 2 160000 16:25:19 16:55:02 00:29:43 5 

Enzymtank 2 165000 16:55:24 17:25:08 00:29:44 5 

Viskositetsmätare 999202 17:27:18 17:49:18 00:22:00 25 

Formuleringstank 190000 18:00:26 18:32:06 00:31:40 5 

Formuleringstank 200000 18:34:21 19:06:51 00:32:30 5 

VBH 3 999215 19:13:33 20:33:58 01:20:25 22 

Förpackningsmaskin 3 999218 21:03:06 21:35:14 00:32:08 24 

Summa disktid: 
   

14:54:22  

 
2015-‐03-‐03	  

	   	   	  
 

 Disklinje 1 Beteckning Start Stopp Disktid Program 
Matning till UHT 999106 00:20:16 00:40:32 00:20:16 25 

Lagringssilo 310000 00:41:39 01:19:41 00:38:02 24 

Mixtank 110000 01:22:12 02:03:52 00:41:40 5 

VBH 1 999117 02:18:09 03:32:40 01:14:31 22 

VBH 2 + Dekantering 999118 03:52:42 06:02:47 02:10:05 22 

Almix 999104 06:04:23 06:25:21 00:20:58 25 

Slutkylning 999101 06:26:17 07:02:14 00:35:57 25 

Fermentering 999122 07:04:32 07:42:43 00:38:11 21 

Mixtank 110000 07:43:04 08:00:31 00:17:27 28 

VBH 1 999117 08:47:13 10:01:06 01:13:53 22 

Almix 999104 10:39:10 11:06:09 00:26:59 22 

Slutkylning 999101 11:38:31 12:33:19 00:54:48 22 

Lagringssilo 390000 12:38:02 13:21:13 00:43:11 4 

Mixtank 110000 13:55:51 14:36:59 00:41:08 5 

VBH 1 999117 14:38:12 15:50:59 01:12:47 22 

VBH 2 + Dekantering 999118 16:23:25 18:30:07 02:06:42 22 

Slutkylning 999101 18:34:18 19:11:45 00:37:27 25 

Lagringssilo 400000 19:11:57 20:09:21 00:57:24 4 

Bulk 999107 20:11:29 20:29:17 00:17:48 24 

Steriltank 999102 20:42:50 21:19:11 00:36:21 24 

Fermentering 999123 21:19:34 22:09:30 00:49:56 22 

Lagringssilo 320000 22:10:18 22:51:13 00:40:55 4 

Matning till UHT 999106 22:51:22 23:11:45 00:20:23 25 

VBH 1 999117 23:17:48 00:32:13 01:14:25 22 

Summa disktid:	  
	   	   	  

19:51:14 
  

Disklinje 2 Beteckning Start Stopp Disktid Program 
Förpackningsmaskin 3 999218 00:01:44 00:54:05 00:52:21 21 

Kvarnar 999201 00:54:51 01:19:43 00:24:52 25 

Enzymtank 1 130000 01:22:28 01:54:27 00:31:59 5 



 

	  

Enzymtank 1 140000 02:18:07 02:50:33 00:32:26 5 

Enzymtank 2 160000 02:52:56 03:22:31 00:29:35 5 

Viskositetsmätare 999202 03:25:37 03:47:30 00:21:53 25 

Enzymtank 2 165000 03:52:45 04:22:25 00:29:40 25 

Formuleringstank 200000 04:25:08 04:56:52 00:31:44 5 

Formuleringstank 190000 05:01:17 05:32:56 00:31:39 5 

VBH 3 999215 05:39:02 06:45:53 01:06:51 5 

Enzymtank 1 140000 07:41:35 07:56:26 00:14:51 8 

Kvarnar 999201 08:17:50 08:29:26 00:11:36 28 

Enzymtank 2 165000 08:42:37 08:54:43 00:12:06 8 

Enzymtank 1 130000 09:10:30 09:24:23 00:13:53 8 

Formuleringstank 200000 09:54:32 10:25:58 00:31:26 5 

Enzymtank 2 160000 10:47:54 11:00:07 00:12:13 8 

Formuleringstank 190000 11:31:10 12:02:34 00:31:24 5 

Steriltank 999212 13:33:10 14:09:31 00:36:21 24 

Förpackningsmaskin 1 999211 14:20:22 14:51:54 00:31:32 24 

Kvarnar 999201 14:52:33 15:17:12 00:24:39 25 

Enzymtank 1 130000 15:21:11 15:52:46 00:31:35 5 

Enzymtank 1 140000 15:53:35 16:25:11 00:31:36 5 

Enzymtank 2 160000 16:25:19 16:55:02 00:29:43 5 

Enzymtank 2 165000 16:55:24 17:25:08 00:29:44 5 

Viskositetsmätare 999202 17:27:18 17:49:18 00:22:00 25 

Formuleringstank 190000 18:00:26 18:32:06 00:31:40 5 

Formuleringstank 200000 18:34:21 19:06:51 00:32:30 5 

VBH 3 999215 19:13:33 20:33:58 01:20:25 22 

Förpackningsmaskin 3 999218 21:03:06 21:35:14 00:32:08 24 

Summa disktid: 
   

14:54:22  

 
2015-‐03-‐04	  

     Disklinje 1 Beteckning Start Stopp Disktid Program 
Smälttank B 999113 01:05:33 01:57:19 00:51:46 22 

Fermentering 999122 03:52:36 04:25:15 00:32:39 25 

Mixtank 110000 04:49:38 05:28:53 00:39:15 5 

Almix 999104 05:29:56 05:50:52 00:20:56 25 

VBH 1 999117 06:26:36 07:41:47 01:15:11 22 

VBH 2 + Dekantering 999118 07:42:42 09:51:17 02:08:35 22 

Steriltank 999102 09:56:11 10:31:14 00:35:03 24 

Matning till UHT 999106 10:31:24 10:51:41 00:20:17 25 

Fermenteringstank 340000 11:48:48 12:26:35 00:37:47 5 

Fermenteringstank 350000 12:26:59 13:03:44 00:36:45 5 

Lagringssilo 390000 13:04:02 13:46:50 00:42:48 4 

Lagringssilo 400000 13:50:31 14:37:39 00:47:08 4 

Lagringssilo 300000 14:43:18 15:22:00 00:38:42 4 

Bulk 999107 15:34:46 16:00:58 00:26:12 21 

Fermentering 999123 16:15:10 16:58:59 00:43:49 21 

VBH 1 999117 17:09:50 18:24:41 01:14:51 22 



 

	  

Fermentering 999122 18:26:22 19:04:28 00:38:06 21 

Lagringssilo 310000 19:06:21 19:44:30 00:38:09 4 

Containerfyllning 999126 19:44:45 20:41:11 00:56:26 21 

Smälttank B 999113 20:41:24 21:18:37 00:37:13 25 

Almix 999104 21:32:55 22:00:37 00:27:42 22 

Slutkylning 999101 22:32:42 23:10:36 00:37:54 25 

Mixtank 110000 23:12:33 23:54:07 00:41:34 5 

VBH 1 999117 23:55:57 01:09:52 01:13:55 22 

Summa disktid: 
   

18:22:43 
	   

Disklinje 2 Beteckning Start Stopp Disktid Program 
Förpackningsmaskin 1 999211 00:11:01 00:44:05 00:33:04 24 

VBH 3 999215 02:50:23 03:47:48 00:57:25 25 

Kvarnar 999201 04:49:41 05:14:29 00:24:48 25 

Enzymtank 1 140000 05:20:58 05:52:37 00:31:39 5 

Enzymtank 1 130000 06:12:58 06:44:41 00:31:43 5 

Enzymtank 2 165000 06:46:58 07:16:36 00:29:38 5 

Viskositetsmätare 999202 07:17:35 07:39:29 00:21:54 25 

Enzymtank 2 160000 07:41:23 08:10:56 00:29:33 5 

Formuleringstank 190000 08:12:09 08:29:36 00:17:27 8 

Formuleringstank 200000 08:52:50 09:10:48 00:17:58 8 

Förpackningsmaskin 3 999218 10:24:20 10:56:38 00:32:18 24 

Förpackningsmaskin 1 999211 11:16:08 11:47:56 00:31:48 24 

Steriltank 999212 11:55:18 12:31:36 00:36:18 24 

VBH 3 999215 14:10:09 15:17:14 01:07:05 21 

Enzymtank 1 130000 16:39:57 16:54:36 00:14:39 8 

Enzymtank 1 140000 17:10:13 17:24:28 00:14:15 8 

Viskositetsmätare 999202 17:26:20 17:37:44 00:11:24 28 

Formuleringstank 200000 22:28:36 23:00:36 00:32:00 5 

Kvarnar 999201 23:02:31 23:27:20 00:24:49 25 

Enzymtank 1 130000 23:29:11 00:00:35 00:31:24 5 

Summa disktid: 
   

09:51:09 
	   

2015-‐03-‐05 	   	   	   	   	  
Disklinje 1 Beteckning	   Start	   Stopp	   Disktid	   Program	  
Steriltank 999102 01:17:32 01:52:31 00:34:59 24 

VBH 2 + Dekantering 999118 01:55:05 04:04:48 02:09:43 22 

Matning till UHT 999106 04:05:02 04:25:18 00:20:16 25 

Lagringssilo 300000 04:27:46 05:06:28 00:38:42 4 

Steriltank 999112 05:07:34 05:47:33 00:39:59 25 

Smälttank B 999113 05:52:53 06:29:58 00:37:05 25 

VBH 1 999117 08:24:39 09:39:49 01:15:10 22 

Fermenteringstank 350000 14:02:34 15:04:49 01:02:15 2 

Fermenteringstank 340000 15:08:29 16:09:59 01:01:30 2 

Fermentering 999123 16:17:09 16:52:40 00:35:31 25 

Steriltank 999112 16:55:17 17:40:56 00:45:39 21 



 

	  

Mixtank 110000 17:41:05 18:22:15 00:41:10 5 

Smälttank B 999113 18:22:24 19:07:56 00:45:32 21 

Almix 999104 19:08:06 19:36:14 00:28:08 22 

Lagringssilo 310000 19:36:24 20:30:07 00:53:43 1 

Slutkylning 999101 20:30:22 21:08:49 00:38:27 25 

VBH 1 999117 21:09:03 22:23:05 01:14:02 22 

VBH 2 + Dekantering 999118 22:25:02 00:33:15 02:08:13 22 

Summa disktid: 
   

16:30:04 
	  	  

Disklinje 2 Beteckning Start Stopp Disktid Program	  
Enzymtank 1 140000 00:01:12 00:32:44 00:31:32 5 
Förpackningsmaskin 3 999218 00:36:00 01:08:17 00:32:17 24 
Enzymtank 2 160000 01:20:20 01:49:57 00:29:37 5 
Enzymtank 2 165000 01:50:42 02:20:17 00:29:35 5 
Viskositetsmätare 999202 02:23:28 02:45:21 00:21:53 25 
Formuleringstank 190000 10:03:55 10:35:31 00:31:36 5 
Formuleringstank 200000 11:08:35 11:40:35 00:32:00 5 
Steriltank 999212 14:01:52 14:38:12 00:36:20 24 
Förpackningsmaskin 1 999211 14:47:51 15:19:29 00:31:38 24 
VBH 3 999215 15:21:37 16:19:31 00:57:54 25 
Enzymtank 1 130000 16:19:48 16:51:49 00:32:01 5 
Enzymtank 1 140000 16:55:50 17:27:41 00:31:51 5 
Kvarnar 999201 17:28:00 17:52:42 00:24:42 25 
Enzymtank 2 160000 17:57:41 18:27:31 00:29:50 5 
Enzymtank 2 165000 18:27:39 18:57:28 00:29:49 5 
Formuleringstank 190000 18:59:15 19:31:04 00:31:49 5 
Viskositetsmätare 999202 19:31:26 19:53:30 00:22:04 25 
Formuleringstank 200000 19:55:01 20:27:12 00:32:11 5 
Formuleringstank 190000 22:17:00 22:48:31 00:31:31 5 
Förpackningsmaskin 3 999218 22:52:47 23:24:57 00:32:10 24 
Formuleringstank 200000 23:27:31 23:59:26 00:31:55 5 
Summa disktid: 

   
11:04:15 

	   
2015-‐03-‐06	  

	   	   	   	   	  Disklinje 1 Beteckning	   Start	   Stopp	   Disktid	   Program	  
Almix 999104 00:33:25 00:55:01 00:21:36 25 

Slutkylning 999101 00:55:21 01:31:13 00:35:52 25 

Steriltank 999112 01:32:27 02:13:28 00:41:01 22 

Containerfyllning 999126 02:18:00 03:14:34 00:56:34 21 

Smaktillsats 999105 03:15:20 03:36:16 00:20:56 24 

Steriltank 999102 03:37:50 04:33:28 00:55:38 21 

Fermentering 999123 04:33:37 05:08:58 00:35:21 24 

Lagringssilo 300000 05:12:19 06:05:36 00:53:17 1 

Lagringssilo 320000 07:08:06 08:09:26 01:01:20 1 

Lagringssilo 390000 08:30:48 09:26:11 00:55:23 1 

VBH 1 999117 09:26:41 10:41:52 01:15:11 22 



 

	  

Lagringssilo 400000 10:50:40 11:46:00 00:55:20 1 

Mixtank 110000 11:47:41 12:45:01 00:57:20 2 

VBH 1 999117 12:55:11 14:08:14 01:13:03 22 

VBH 2 + Dekantering 999118 14:57:55 17:05:59 02:08:04 22 

Steriltank 999102 17:10:23 17:45:21 00:34:58 24 

Slutkylning 999101 17:45:29 18:40:40 00:55:11 22 

Matning till UHT 999106 18:51:06 19:19:33 00:28:27 22 

Summa disktid:	  
	   	   	  

15:44:32 	  
  
Disklinje 2 Beteckning	   Start	   Stopp	   Disktid	   Program 
Förpackningsmaskin 1 999211 00:17:48 00:49:15 00:31:27 24 

Formuleringstank 190000 07:23:05 08:02:53 00:39:48 2 

Förpackningsmaskin 3 999218 10:04:10 10:36:19 00:32:09 24 

Kvarnar 999201 11:38:08 12:16:51 00:38:43 22 

Enzymtank 1 130000 12:18:05 12:58:03 00:39:58 2 

Förpackningsmaskin 1 999211 12:58:54 13:30:23 00:31:29 24 

Steriltank 999212 13:36:09 14:12:32 00:36:23 24 

Enzymtank 1 140000 14:22:40 15:01:43 00:39:03 2 

Enzymtank 2 160000 15:03:43 15:41:51 00:38:08 2 

Enzymtank 2 165000 15:42:59 16:21:05 00:38:06 2 

Viskositetsmätare 999202 16:22:51 16:52:34 00:29:43 22 

VBH 3 999215 17:43:02 19:03:30 01:20:28 22 

Summa disktid: 
   

07:55:25 
	   

2015-‐03-‐07	  
 	   	   	   	  Disklinje 1 Beteckning	   Start	   Stopp	   Disktid	   Program	  

Fermentering 999123 04:31:35 05:07:24 00:35:49 25 

Matning till UHT 999106 05:07:33 05:19:20 00:11:47 28 

VBH 1 999117 05:25:24 05:35:53 00:10:29 28 

Almix 999104 05:36:02 05:45:47 00:09:45 28 

VBH 2 + Dekantering 999118 05:45:56 06:08:35 00:22:39 28 

Slutkylning 999101 06:08:56 06:23:35 00:14:39 28 

Lagringssilo 400000 06:26:09 07:09:50 00:43:41 4 

Fermentering 999122 07:10:10 07:51:06 00:40:56 22 

Fermentering 999122 07:59:57 08:40:54 00:40:57 22 

Almix 999104 08:42:30 09:03:09 00:20:39 25 

Slutkylning 999101 10:01:33 10:38:14 00:36:41 25 

Lagringssilo 320000 10:49:09 11:31:15 00:42:06 4 

Mixtank 110000 11:37:39 11:39:36 00:01:57 4 

Fermenteringstank 340000 11:39:53 12:18:41 00:38:48 5 

Fermenteringstank 350000 12:18:57 12:57:09 00:38:12 5 

Matning till UHT 999106 13:01:09 13:19:14 00:18:05 24 

Steriltank 999102 13:27:11 14:02:59 00:35:48 24 

Mixtank 110000 14:04:07 14:41:04 00:36:57 4 

VBH 1 999117 14:41:42 16:00:23 01:18:41 21 

VBH 2 + Dekantering 999118 16:04:53 18:05:53 02:01:00 21 



 

	  

Summa disktid: 
   

11:39:36  

 
Disklinje 2 Beteckning	   Start	   Stopp	   Disktid	   Program	  
Kvarnar 999201 04:31:53 04:43:29 00:11:36 28 

Enzymtank 1 130000 04:43:38 04:57:48 00:14:10 8 

Enzymtank 1 140000 04:57:57 05:12:12 00:14:15 8 

Enzymtank 2 160000 05:25:27 05:37:56 00:12:29 8 

Enzymtank 2 165000 05:38:05 05:50:12 00:12:07 8 

Viskositetsmätare 999202 05:57:32 06:09:01 00:11:29 28 

Formuleringstank 190000 06:09:13 06:26:50 00:17:37 8 

VBH 3 999215 06:29:00 06:48:37 00:19:37 28 

Formuleringstank 200000 10:00:53 10:33:22 00:32:29 5 

Enzymtank 1 140000 10:50:18 11:14:10 00:23:52 4 

Kvarnar 999201 11:37:49 11:59:19 00:21:30 24 

Enzymtank 1 130000 12:54:50 13:19:06 00:24:16 4 

Enzymtank 2 165000 13:27:44 13:51:11 00:23:27 4 

Förpackningsmaskin 3 999218 13:51:57 14:24:05 00:32:08 24 

Enzymtank 2 160000 14:24:25 14:46:08 00:21:43 4 

Viskositetsmätare 999202 14:49:28 15:09:14 00:19:46 24 

Formuleringstank 190000 16:13:02 16:36:05 00:23:03 4 

VBH 3 999215 16:37:07 17:21:47 00:44:40 24 

Summa disktid: 
	   	   	  

06:20:14  

 
2015-‐03-‐08	  

	   	   	   	   	  Disklinje 1 Beteckning Start Stopp Disktid Program 
Mixtank 110000 06:04:28 06:21:59 00:17:31 8 

VBH 1 999117 06:22:58 06:33:32 00:10:34 28 

VBH 2 + Dekantering 999118 06:38:02 07:01:18 00:23:16 28 

Slutkylning 999101 07:04:53 08:01:37 00:56:44 22 

Bulk 999107 08:01:48 08:19:32 00:17:44 24 

Containerfyllning 999126 08:19:57 08:36:27 00:16:30 24 

Almix 999104 08:36:55 09:04:23 00:27:28 22 

Lagringssilo 310000 09:05:24 09:59:48 00:54:24 1 

Fermentering 999122 10:00:31 10:38:41 00:38:10 21 

Fermentering 999123 10:42:08 11:25:47 00:43:39 21 

Lagringssilo 320000 11:26:40 12:09:11 00:42:31 4 

Matning till UHT 999106 12:09:43 12:30:07 00:20:24 25 

VBH 1 999117 12:31:05 13:45:10 01:14:05 22 

Lagringssilo 300000 13:55:36 14:33:13 00:37:37 4 

Containerfyllning 999126 14:36:20 15:32:35 00:56:15 21 

Bulk 999107 15:49:04 16:15:15 00:26:11 21 

Steriltank 999102 16:25:12 16:59:36 00:34:24 24 

Mixtank 110000 17:03:42 17:45:19 00:41:37 5 

VBH 1 999117 18:36:41 19:51:54 01:15:13 22 

Fermentering 999123 20:07:20 20:25:05 00:17:45 28 

VBH 2 + Dekantering 999118 20:26:00 22:36:36 02:10:36 22 



 

	  

Almix 999104 22:36:44 22:57:23 00:20:39 25 

Slutkylning 999101 23:04:06 00:00:46 00:56:40 22 

Summa disktid:	  
	   	   	  

15:22:26  

 
Disklinje 2 Beteckning Start Stopp Disktid Program 
Kvarnar 999201 06:04:34 06:16:19 00:11:45 28 

Enzymtank 1 130000 06:17:44 06:31:52 00:14:08 8 

Enzymtank 1 140000 06:32:49 06:47:07 00:14:18 8 

Enzymtank 2 160000 06:48:51 07:01:18 00:12:27 8 

Enzymtank 2 165000 07:05:10 07:17:15 00:12:05 8 

Viskositetsmätare 999202 07:17:49 07:29:21 00:11:32 28 

Formuleringstank 190000 07:43:16 08:15:29 00:32:13 5 

Formuleringstank 200000 08:18:28 08:51:23 00:32:55 5 

Steriltank 999212 10:23:41 11:17:41 00:54:00 21 

Kvarnar 999201 16:57:02 17:21:52 00:24:50 25 

Enzymtank 1 130000 17:34:27 18:06:21 00:31:54 5 

Enzymtank 1 140000 18:35:17 19:07:12 00:31:55 5 

Enzymtank 2 160000 19:13:41 19:43:22 00:29:41 5 

Viskositetsmätare 999202 19:45:18 20:07:12 00:21:54 25 

Enzymtank 2 165000 20:08:24 20:38:05 00:29:41 5 

Formuleringstank 200000 20:42:11 21:14:36 00:32:25 5 

Formuleringstank 190000 21:14:49 21:47:06 00:32:17 5 

Förpackningsmaskin 1 999211 23:07:36 23:39:01 00:31:25 24 

Förpackningsmaskin 3 999218 23:39:28 00:11:44 00:32:16 24 

Summa disktid:	  
	   	   	  

08:13:41 	  
 

2015-‐03-‐09	  
	   	   	   	   	  Disklinje 1 Beteckning Start Stopp Disktid Program 

Mixtank 110000 08:45:10 09:25:45 00:40:35 28 

Matning till UHT 999106 00:06:29 00:18:23 00:11:54 4 

Lagringssilo 320000 02:20:13 03:01:13 00:41:00 22 

VBH 1 999117 03:17:23 04:32:48 01:15:25 25 

Matning till UHT 999106 04:36:23 04:56:41 00:20:18 24 

Bulk 999107 04:57:09 05:14:52 00:17:43 2 

Fermenteringstank 340000 06:12:53 07:12:44 00:59:51 25 

Matning till UHT 999106 07:13:36 07:33:48 00:20:12 2 

Fermenteringstank 350000 07:42:22 08:43:51 01:01:29 5 

Steriltank 999102 09:55:20 10:30:18 00:34:58 24 

VBH 1 999117 10:49:37 12:05:22 01:15:45 22 

VBH 2 + Dekantering 999118 12:05:45 14:14:29 02:08:44 22 

Almix 999104 14:15:23 14:36:03 00:20:40 25 

Slutkylning 999101 14:37:43 15:33:53 00:56:10 22 

Lagringssilo 310000 15:34:39 16:13:56 00:39:17 4 

Lagringssilo 390000 16:15:10 16:58:40 00:43:30 4 

Lagringssilo 400000 17:02:17 17:48:13 00:45:56 4 

Bulk 999107 17:49:21 18:07:09 00:17:48 24 



 

	  

Fermentering 999123 18:11:04 18:54:42 00:43:38 21 

Fermentering 999122 19:09:34 19:42:19 00:32:45 25 

Fermenteringstank 340000 19:44:22 19:58:39 00:14:17 8 

Fermenteringstank 350000 20:03:18 20:17:38 00:14:20 8 

VBH 1 999117 20:33:29 21:49:30 01:16:01 22 

Steriltank 999102 23:53:17 00:28:52 00:35:35 24 

Summa disktid: 
 	   	  

16:27:16 	  
 
Disklinje 2 Beteckning	   Start Stopp Disktid Program 
Förpackningsmaskin 2 999210 00:12:03 00:44:12 00:32:09 24 

Kvarnar 999201 08:45:13 09:09:55 00:24:42 25 

Enzymtank 1 130000 09:18:46 09:50:38 00:31:52 5 

Förpackningsmaskin 3 999218 10:13:14 10:45:34 00:32:20 24 

Enzymtank 1 140000 10:52:12 11:23:58 00:31:46 5 

Enzymtank 2 160000 11:43:57 12:13:35 00:29:38 5 

Förpackningsmaskin 1 999211 12:13:45 12:45:30 00:31:45 24 

Enzymtank 2 165000 12:45:43 13:15:17 00:29:34 5 

Viskositetsmätare 999202 13:15:27 13:37:20 00:21:53 25 

Formuleringstank 190000 13:48:31 14:19:47 00:31:16 5 

Formuleringstank 200000 14:22:16 14:54:23 00:32:07 5 

Förpackningsmaskin 1 999211 16:24:47 17:01:03 00:36:16 24 

Förpackningsmaskin 1 999211 17:04:35 18:01:41 00:57:06 21 

VBH 3 999215 18:11:52 19:33:16 01:21:24 22 

Summa disktid:	  
 	   	  

08:23:48 
	   

2015-‐03-‐10	  
	   	   	   	   	  Disklinje 1 Beteckning Start Stopp Disktid Program 

Mixtank 110000 00:38:48 01:17:51 00:39:03 5 

VBH 1 999117 02:04:49 03:19:07 01:14:18 22 

VBH 2 + Dekantering 999118 03:44:20 05:57:26 02:13:06 22 

Matning till UHT 999106 05:57:54 06:18:15 00:20:21 25 

Slutkylning 999101 06:18:47 06:54:50 00:36:03 25 

Lagringssilo 310000 06:55:29 07:34:34 00:39:05 4 

Almix 999104 07:39:53 08:00:46 00:20:53 25 

Fermentering 999122 08:01:21 08:42:23 00:41:02 22 

VBH 1 999117 11:10:07 12:24:26 01:14:19 22 

Lagringssilo 320000 12:26:48 13:07:39 00:40:51 4 

Slutkylning 999101 14:27:33 15:03:40 00:36:07 25 

Almix 999104 15:05:03 15:32:40 00:27:37 22 

Mixtank 110000 15:56:02 16:36:52 00:40:50 5 

VBH 1 999117 17:20:23 18:34:34 01:14:11 22 

Fermentering 999123 18:53:47 19:29:19 00:35:32 25 

VBH 2 + Dekantering 999118 19:30:56 21:40:14 02:09:18 22 

Almix 999104 21:45:04 22:06:01 00:20:57 25 

Slutkylning 999101 22:07:28 23:04:02 00:56:34 22 

Matning till UHT 999106 23:05:36 23:33:57 00:28:21 22 



 

	  

Steriltank 999102 23:45:46 00:20:52 00:35:06 24 

Summa disktid:	  
	   	   	  

16:04:31 	  
 
Disklinje 2 Beteckning	   Start Stopp Disktid Program 
Förpackningsmaskin 2 999210 00:16:31 01:08:45 00:52:14 21 

Kvarnar 999201 01:10:08 01:34:53 00:24:45 25 

Enzymtank 1 140000 01:52:00 02:23:49 00:31:49 5 

Enzymtank 1 130000 02:26:51 02:58:48 00:31:57 5 

Enzymtank 2 165000 03:04:29 03:34:05 00:29:36 5 

Enzymtank 2 160000 03:44:18 04:13:52 00:29:34 5 

Viskositetsmätare 999202 04:14:33 04:36:27 00:21:54 25 

Formuleringstank 200000 04:45:47 05:17:47 00:32:00 5 

Formuleringstank 190000 05:19:03 05:54:22 00:35:19 5 

VBH 3 999215 05:54:55 07:15:37 01:20:42 22 

Enzymtank 1 140000 10:53:15 11:07:45 00:14:30 8 

Steriltank 999212 13:01:48 13:38:01 00:36:13 24 

Förpackningsmaskin 1 999211 13:45:20 14:17:01 00:31:41 24 

Viskositetsmätare 999202 14:21:30 14:33:49 00:12:19 28 

Formuleringstank 190000 14:34:17 14:37:14 00:02:57 28 

Formuleringstank 190000 14:38:06 15:16:40 00:38:34 25 

Enzymtank 1 140000 15:20:21 15:52:16 00:31:55 2 

Kvarnar 999201 15:56:05 16:20:43 00:24:38 5 

Förpackningsmaskin 3 999218 16:25:33 16:37:55 00:12:22 25 

Förpackningsmaskin 3 999218 16:45:22 17:34:21 00:48:59 24 

Enzymtank 1 130000 17:34:40 18:06:32 00:31:52 5 

Enzymtank 2 165000 18:09:45 18:39:18 00:29:33 5 

Enzymtank 2 160000 18:41:11 19:10:46 00:29:35 5 

Viskositetsmätare 999202 19:18:22 19:40:20 00:21:58 25 

Formuleringstank 190000 19:58:15 20:29:42 00:31:27 5 

Formuleringstank 200000 20:31:02 20:48:31 00:17:29 8 

Förpackningsmaskin 3 999218 23:31:18 00:03:20 00:32:02 24 

Summa disktid: 
   

13:37:54  

 
2015-‐03-‐11	  

	   	   	   	   	  Disklinje 1 Beteckning	   Start Stopp Disktid Program 
Matning till UHT 999106 05:54:45 06:05:54 00:11:09 28 

Mixtank 110000 07:46:38 08:02:30 00:15:52 8 

Bulk 999107 08:02:39 08:20:19 00:17:40 24 

VBH 1 999117 08:20:47 08:31:49 00:11:02 28 

VBH 2 + Dekantering 999118 08:33:57 08:56:23 00:22:26 28 

Slutkylning 999101 09:00:27 09:15:19 00:14:52 28 

Fermenteringstank 340000 09:17:25 10:18:44 01:01:19 2 

Matning till UHT 999106 10:28:11 10:48:26 00:20:15 25 

Almix 999104 10:55:11 11:06:14 00:11:03 28 

Steriltank 999102 11:06:55 11:41:47 00:34:52 24 

Lagringssilo 390000 11:43:14 12:25:47 00:42:33 4 



 

	  

Fermenteringstank 350000 12:35:47 13:28:02 00:52:15 1 

Matning till UHT 999106 13:28:19 13:48:41 00:20:22 25 

Lagringssilo 310000 14:00:25 14:54:48 00:54:23 1 

Bulk 999107 15:25:21 15:51:34 00:26:13 21 

Fermentering 999123 15:51:46 16:42:30 00:50:44 22 

Fermentering 999122 16:46:56 17:27:55 00:40:59 22 

Lagringssilo 300000 17:33:39 18:11:52 00:38:13 4 

Almix 999104 18:47:31 19:08:28 00:20:57 25 

Slutkylning 999101 19:36:57 20:32:15 00:55:18 22 

VBH 1 999117 21:31:54 22:47:15 01:15:21 22 

Fermenteringstank 340000 22:47:54 23:02:33 00:14:39 8 

Fermenteringstank 350000 23:03:15 23:17:24 00:14:09 8 

Lagringssilo 400000 23:20:34 00:02:36 00:42:02 4 

Summa disktid:	  
	    	  

12:48:38  

 
Disklinje 2 Beteckning	   Start Stopp Disktid Program 
Förpackningsmaskin 2 999210 00:06:03 00:38:09 00:32:06 24 

Kvarnar 999201 07:47:19 07:58:50 00:11:31 28 

Enzymtank 1 130000 07:59:36 08:13:37 00:14:01 8 

Enzymtank 1 140000 08:14:03 08:27:57 00:13:54 8 

Enzymtank 2 160000 08:34:21 08:46:38 00:12:17 8 

Steriltank 999212 08:49:09 09:25:27 00:36:18 24 

Enzymtank 2 165000 09:25:53 09:38:23 00:12:30 8 

Formuleringstank 190000 09:38:42 09:55:49 00:17:07 8 

Formuleringstank 200000 09:55:58 10:27:47 00:31:49 5 

Förpackningsmaskin 3 999218 11:31 12:04:03 00:32:06 24 

Förpackningsmaskin 1 999211 15:18:28 16:16:07 00:57:39 21 

Steriltank 999212 16:23:25 17:18:35 00:55:10 21 

VBH 3 999215 17:22:12 18:42:40 01:20:28 22 

Formuleringstank 190000 18:42:48 19:20:59 00:38:11 2 

Formuleringstank 200000 19:32:07 20:04:03 00:31:56 5 

Summa disktid: 
	    	  

07:57:03 
	   

2015-‐03-‐12	  
	   	   	   	   	  Disklinje 1 Beteckning	   Start Stopp Disktid Program 

Almix 999104 00:03:53 00:25:01 00:21:08 25 

Steriltank 999102 00:40:33 01:15:15 00:34:42 24 

Lagringssilo 320000 01:15:33 01:56:25 00:40:52 4 

Matning till UHT 999106 01:58:07 02:18:33 00:20:26 25 

Lagringssilo 400000 02:20:59 03:14:51 00:53:52 1 

Smälttank B 999113 03:24:42 04:17:11 00:52:29 22 

Fermentering 999122 04:29:37 05:07:48 00:38:11 21 

Mixtank 110000 05:09:44 05:49:37 00:39:53 5 

VBH 1 999117 05:54:57 07:10:48 01:15:51 22 

VBH 2 + Dekantering 999118 07:28:18 09:41:29 02:13:11 22 

Slutkylning 999101 09:43:18 10:20:40 00:37:22 25 



 

	  

Almix 999104 10:21:25 10:42:14 00:20:49 25 

Lagringssilo 300000 10:42:31 11:34:45 00:52:14 1 

Smaktillsats 999105 11:59:29 12:20:32 00:21:03 24 

VBH 1 999117 13:49:22 15:04:34 01:15:12 22 

Fermentering 999123 15:14:07 16:05:07 00:51:00 22 

Lagringssilo 320000 16:17:21 17:16:06 00:58:45 1 

Lagringssilo 310000 19:09:34 20:03:37 00:54:03 1 

Bulk 999107 20:24:22 20:50:35 00:26:13 21 

Matning till UHT 999106 21:45:17 22:05:44 00:20:27 25 

Lagringssilo 390000 22:09:08 23:03:57 00:54:49 1 

Almix 999104 23:05:42 23:33:04 00:27:22 22 

Slutkylning 999101 23:44:19 00:21:38 00:37:19 25 

Summa disktid:	  
	   	   	  

17:27:13 
	   

Disklinje 2 Beteckning	   Start Stopp Disktid Program 
Förpackningsmaskin 2 999210 00:52:17 01:24:21 00:32:04 24 

Förpackningsmaskin 3 999218 01:24:37 02:17:03 00:52:26 21 

Enzymtank 1 140000 04:20:02 04:52:04 00:32:02 5 

Kvarnar 999201 04:53:50 05:18:35 00:24:45 25 

VBH 3 999215 05:19:26 06:26:35 01:07:09 21 

Enzymtank 1 130000 06:26:56 06:58:25 00:31:29 5 

Enzymtank 2 165000 07:05:03 07:34:33 00:29:30 5 

Enzymtank 2 160000 07:35:15 08:04:47 00:29:32 5 

Viskositetsmätare 999202 08:07:33 08:29:28 00:21:55 25 

Formuleringstank 200000 08:30:40 08:31:11 00:00:31 5 

Formuleringstank 190000 08:31:32 09:06:20 00:34:48 1 

Formuleringstank 200000 09:11:02 09:46:30 00:35:28 1 

Steriltank 999212 12:16:20 13:11:31 00:55:11 21 

Förpackningsmaskin 1 999211 13:20:09 13:51:56 00:31:47 24 

Formuleringstank 190000 16:28:49 16:46:36 00:17:47 8 

Formuleringstank 190000 23:41:14 00:19:42 00:38:28 2 

Summa disktid:	  
	   	   	  

08:54:52  

 
2015-‐03-‐13	  

	       Disklinje 1 Beteckning Start Stopp Disktid Program 
Steriltank 999102 00:23:38 01:17:25 00:53:47 21 

Mixtank 110000 01:19:18 02:05:37 00:46:19 2 

VBH 1 999117 02:05:57 03:21:48 01:15:51 22 

Matning till UHT 999106 03:22:39 03:51:33 00:28:54 22 

VBH 2 + Dekantering 999118 03:52:32 06:00:32 02:08:00 21 

Smälttank B 999113 06:04:23 06:57:34 00:53:11 21 

Lagringssilo 320000 07:00:40 07:42:39 00:41:59 4 

Slutkylning 999101 07:44:08 08:41:33 00:57:25 22 

Matning till UHT 999106 09:05:19 09:31:32 00:26:13 21 

Fermentering 999123 09:34:31 10:09:57 00:35:26 24 

Steriltank 999102 10:10:15 10:45:43 00:35:28 24 



 

	  

Fermenteringstank 340000 10:49:55 11:41:39 00:51:44 1 

Fermenteringstank 350000 11:41:50 12:32:40 00:50:50 1 

Summa disktid:	  
	   	   	  

11:25:07  

 
Disklinje 2 Beteckning	   Start Stopp Disktid Program 
Förpackningsmaskin 3 999218 00:26:55 00:59:08 00:32:13 24 

Förpackningsmaskin 2 999210 01:04:11 01:36:11 00:32:00 24 

Kvarnar 999201 01:41:44 02:20:34 00:38:50 22 

Enzymtank 1 140000 02:34:35 03:13:22 00:38:47 2 

Enzymtank 1 130000 03:21:37 03:59:48 00:38:11 2 

Enzymtank 2 165000 04:01:21 04:38:21 00:37:00 2 

Enzymtank 2 160000 04:48:12 05:25:52 00:37:40 2 

Viskositetsmätare 999202 05:26:51 05:56:35 00:29:44 22 

Förpackningsmaskin 3 999218 09:30:06 10:02:27 00:32:21 24 

Förpackningsmaskin 1 999211 12:38:53 13:12:26 00:33:33 24 

Steriltank 999212 13:17:47 13:54:13 00:36:26 24 

Summa disktid:	  
	   	   	  

06:26:45  

 
2015-‐03-‐14	  

	   	   	   	   	  Disklinje 1 Beteckning Start Stopp Disktid Program 
Mixtank 110000 06:05:04 06:22:20 Kolumn1 8 

VBH 1 999117 06:22:29 06:33:01 00:10:32 28 

Slutkylning 999101 06:33:43 06:48:59 00:15:16 28 

VBH 2 + Dekantering 999118 06:49:38 07:14:00 00:24:22 28 

Lagringssilo 310000 07:19:15 07:58:36 00:39:21 4 

Lagringssilo 320000 08:05:43 08:48:18 00:42:35 4 

Fermentering 999122 08:50:28 08:52:08 00:01:40 22 

Matning till UHT 999106 08:52:20 09:03:23 00:11:03 28 

Fermentering 999122 09:09:16 09:50:15 00:40:59 22 

Fermenteringstank 340000 09:52:45 10:54:00 01:01:15 2 

Fermenteringstank 350000 10:59:11 12:00:51 01:01:40 2 

Almix 999104 12:02:44 12:13:29 00:10:45 28 

Mixtank 110000 12:24:03 13:05:15 00:41:12 5 

VBH 1 999117 13:06:41 14:02:34 00:55:53 25 

VBH 2 + Dekantering 999118 14:28:39 16:15:32 01:46:53 25 

Summa disktid: 
	   	   	  

08:43:26  

 
Disklinje 2 Beteckning	   Start Stopp Disktid Program 
Kvarnar 999201 06:05:09 06:17:02 00:11:53 28 

Enzymtank 1 130000 06:17:11 06:31:14 00:14:03 8 

Enzymtank 1 140000 06:31:22 06:45:19 00:13:57 8 

Enzymtank 2 160000 06:45:29 06:57:34 00:12:05 8 

Enzymtank 2 165000 06:58:00 07:10:12 00:12:12 8 

Viskositetsmätare 999202 07:20:16 07:31:45 00:11:29 28 

VBH 3 999215 08:31:23 09:52:19 01:20:56 22 

Kvarnar 999201 11:12:01 11:36:36 00:24:35 25 



 

	  

Formuleringstank 190000 11:40:10 11:57:03 00:16:53 8 

Enzymtank 1 140000 12:03:11 12:35:11 00:32:00 5 

Enzymtank 1 130000 12:39:54 13:12:12 00:32:18 5 

Enzymtank 2 165000 13:20:35 13:50:23 00:29:48 5 

Viskositetsmätare 999202 13:51:47 14:13:48 00:22:01 25 

Enzymtank 2 160000 14:29:14 14:58:52 00:29:38 5 

Formuleringstank 190000 15:25:58 15:57:34 00:31:36 5 

Summa disktid:	  
	   	   	  

06:15:24  

 
2015-‐03-‐15	  

	   	   	   	   	  Disklinje 1 Beteckning Start Stopp Disktid Program 
Mixtank 110000 05:59:59 06:16:50 00:16:51 8 

VBH 1 999117 06:17:53 06:28:41 00:10:48 28 

Lagringssilo 300000 06:29:41 07:08:36 00:38:55 4 

VBH 2 + Dekantering 999118 07:16:42 07:40:14 00:23:32 28 

Slutkylning 999101 07:40:25 08:36:51 00:56:26 22 

Almix 999104 08:37:04 08:57:47 00:20:43 25 

Matning till UHT 999106 08:58:41 09:19:01 00:20:20 25 

Fermentering 999122 09:20:59 09:59:07 00:38:08 21 

Steriltank 999102 10:05:44 10:41:12 00:35:28 24 

Lagringssilo 320000 11:15:52 11:57:36 00:41:44 4 

VBH 1 999117 13:29:02 14:43:42 01:14:40 22 

Fermentering 999123 15:46:59 16:31:09 00:44:10 21 

Mixtank 110000 17:41:48 18:22:11 00:40:23 5 

VBH 1 999117 18:51:09 20:05:05 01:13:56 22 

VBH 2 + Dekantering 999118 20:31:39 22:38:56 02:07:17 22 

Almix 999104 22:40:21 23:01:18 00:20:57 25 

Fermentering 999123 23:15:23 23:31:33 00:16:10 28 

Slutkylning 999101 23:33:10 00:27:36 00:54:26 22 

Summa disktid:	  
	   	   	  

12:18:03 	  
 
Disklinje 2 Beteckning	   Start	   Stopp	   Disktid	   Program	  
Kvarnar 999201 06:00:04 06:11:52 00:11:48 28 

Enzymtank 1 130000 06:13:01 06:27:01 00:14:00 8 

Enzymtank 1 140000 06:27:10 06:41:02 00:13:52 8 

Enzymtank 2 160000 06:50:09 07:02:30 00:12:21 8 

Enzymtank 2 165000 07:03:22 07:15:35 00:12:13 8 

Viskositetsmätare 999202 07:16:47 07:28:25 00:11:38 28 

Formuleringstank 190000 07:40:17 07:57:18 00:17:01 8 

Formuleringstank 200000 08:02:59 08:35:47 00:32:48 5 

VBH 3 999215 08:37:27 09:44:03 01:06:36 21 

Steriltank 999212 10:00:06 10:36:51 00:36:45 24 

Kvarnar 999201 17:41:52 18:06:42 00:24:50 25 

Enzymtank 1 140000 18:24:08 18:56:03 00:31:55 5 

Enzymtank 1 130000 19:00:37 19:32:38 00:32:01 5 

Enzymtank 2 165000 19:38:57 20:08:33 00:29:36 5 



 

	  

Viskositetsmätare 999202 20:12:03 20:33:59 00:21:56 25 

Enzymtank 2 160000 20:40:00 21:09:34 00:29:34 5 

Formuleringstank 200000 21:18:06 21:50:19 00:32:13 5 

Formuleringstank 190000 21:56:16 22:27:43 00:31:27 5 

Förpackningsmaskin 1 999211 23:07:21 23:38:46 00:31:25 24 

Förpackningsmaskin 3 999218 23:51:49 00:24:02 00:32:13 24 

Summa disktid:	  
	   	   	  

08:46:12 	  
 

2015-‐03-‐16	  
	   	   	   	   	  Disklinje 1 Beteckning	   Start	   Stopp	   Disktid	   Program	  

Matning till UHT 999106 00:28:19 00:40:05 00:11:46 28 

Bulk 999107 01:10:21 01:28:00 00:17:39 24 

Containerfyllning 999126 01:35:15 02:31:20 00:56:05 21 

Lagringssilo 320000 02:37:45 03:19:52 00:42:07 4 

Matning till UHT 999106 03:20:40 03:41:05 00:20:25 25 

Smaktillsats 999105 06:11:02 06:37:30 00:26:28 25 

Fermenteringstank 340000 06:37:54 07:30:03 00:52:09 1 

Matning till UHT 999106 07:41:39 08:02:00 00:20:21 25 

Steriltank 999102 08:02:47 08:37:47 00:35:00 24 

Fermenteringstank 350000 08:47:12 09:37:28 00:50:16 1 

VBH 1 999117 09:38:16 09:49:09 00:10:53 28 

VBH 2 + Dekantering 999118 09:56:23 10:18:48 00:22:25 28 

Almix 999104 10:28:36 10:40:22 00:11:46 28 

Slutkylning 999101 10:40:47 10:55:13 00:14:26 28 

Lagringssilo 400000 10:58:29 11:42:07 00:43:38 4 

Containerfyllning 999126 12:10:37 12:50:01 00:39:24 24 

Lagringssilo 390000 12:50:19 13:34:04 00:43:45 4 

Slutkylning 999101 13:34:12 14:10:47 00:36:35 25 

Lagringssilo 310000 14:32:21 15:11:58 00:39:37 4 

Bulk 999107 15:12:16 15:30:02 00:17:46 24 

VBH 1 999117 15:51:29 17:05:58 01:14:29 22 

Smaktillsats 999105 17:09:41 17:30:40 00:20:59 24 

Fermentering 999122 17:31:45 18:03:48 00:32:03 24 

Fermentering 999123 18:27:51 19:03:19 00:35:28 24 

Lagringssilo 300000 20:03:16 20:42:00 00:38:44 4 

Mixtank 110000 20:54:15 21:34:41 00:40:26 5 

VBH 1 999117 22:02:24 22:58:22 00:55:58 25 

VBH 2 + Dekantering 999118 23:30:18 01:20:45 01:50:27 25 

Summa disktid:	  
	   	   	  

17:01:05  

 
Disklinje 2 Beteckning	   Start	   Stopp	   Disktid	   Program	  
Förpackningsmaskin 3 999218 08:03:01 08:35:16 00:32:15 24 

Kvarnar 999201 08:48:56 09:00:42 00:11:46 8 

Enzymtank 1 140000 09:02:04 09:16:02 00:13:58 5 

Enzymtank 2 160000 09:20:41 09:32:48 00:12:07 5 

Enzymtank 2 165000 09:35:09 09:47:15 00:12:06 5 



 

	  

Formuleringstank 190000 09:59:59 10:17:16 00:17:17 5 

Formuleringstank 200000 10:28:38 10:45:22 00:16:44 8 

Viskositetsmätare 999202 10:46:16 10:57:31 00:11:15 28 

Steriltank 999212 12:52:32 13:28:44 00:36:12 24 

Förpackningsmaskin 1 999211 13:29:50 14:01:20 00:31:30 24 

VBH 3 999215 14:32:24 15:30:23 00:57:59 25 

Förpackningsmaskin 3 999218 20:54:42 21:26:52 00:32:10 24 

Kvarnar 999201 21:31:12 21:37:40 00:06:28 28 

Kvarnar 999201 21:43:18 22:08:07 00:24:49 25 

Enzymtank 1 140000 22:13:53 22:45:25 00:31:32 8 

Enzymtank 1 130000 22:48:13 23:19:35 00:31:22 24 

Enzymtank 2 160000 23:21:12 23:50:44 00:29:32 8 

Enzymtank 2 165000 23:51:07 00:20:42 00:29:35 8 

Summa disktid:	  
	   	   	  

07:18:37 
	   

2015-‐03-‐17	  
	   	   	   	   	  Disklinje 1 Beteckning Start Stopp Disktid Program 

Almix 999104 01:21:03 01:42:13 00:21:10 25 

Slutkylning 999101 01:46:39 02:22:30 00:35:51 25 

Fermentering 999122 02:28:43 02:44:15 00:15:32 28 

Fermenteringstank 340000 02:46:37 03:01:25 00:14:48 8 

Fermenteringstank 350000 03:01:42 03:16:08 00:14:26 8 

Steriltank 999102 03:17:38 03:52:20 00:34:42 24 

Matning till UHT 999106 03:56:01 04:16:20 00:20:19 25 

Lagringssilo 320000 04:17:37 04:59:04 00:41:27 4 

Lagringssilo 400000 05:08:02 05:53:15 00:45:13 4 

Fermentering 999122 06:00:20 06:32:22 00:32:02 24 

VBH 1 999117 08:21:39 09:37:39 01:16:00 22 

Almix 999104 09:46:50 10:07:47 00:20:57 25 

Mixtank 110000 14:08:56 14:50:26 00:41:30 5 

VBH 1 999117 15:33:59 16:31:46 00:57:47 25 

VBH 2 + Dekantering 999118 17:05:58 19:31:43 02:25:45 25 

Slutkylning 999101 19:32:50 20:10:09 00:37:19 25 

Fermentering 999123 20:13:17 20:48:54 00:35:37 25 

Almix 999104 20:52:00 21:12:39 00:20:39 25 

Steriltank 999102 22:45:34 23:20:50 00:35:16 24 

Lagringssilo 310000 23:24:43 00:03:49 00:39:06 4 

Summa disktid:	  
	   	   	  

13:05:26  

 
Disklinje 2 Beteckning	   Start	   Stopp	   Disktid	   Program	  
Formuleringstank 190000 00:21:10 00:52:16 00:31:06 5 

Viskositetsmätare 999202 00:55:19 01:17:24 00:22:05 25 

Förpackningsmaskin 3 999218 01:18:03 01:50:18 00:32:15 24 

Formuleringstank 200000 01:51:43 02:23:18 00:31:35 5 

VBH 3 999215 02:28:26 02:47:49 00:19:23 28 

VBH 3 999215 05:16:22 06:01:18 00:44:56 24 



 

	  

Formuleringstank 200000 09:55:58 10:27:40 00:31:42 5 

Formuleringstank 190000 10:38:36 11:09:53 00:31:17 5 

Steriltank 999212 13:25:23 14:01:36 00:36:13 24 

Förpackningsmaskin 1 999211 14:05:15 14:36:45 00:31:30 24 

Kvarnar 999201 14:44:00 15:08:54 00:24:54 25 

Enzymtank 1 140000 15:10:44 15:42:14 00:31:30 5 

Enzymtank 1 130000 15:42:23 16:13:44 00:31:21 5 

Enzymtank 2 165000 16:14:05 16:43:42 00:29:37 5 

Viskositetsmätare 999202 16:46:37 17:08:41 00:22:04 25 

Enzymtank 2 160000 17:15:56 17:45:27 00:29:31 5 

Formuleringstank 190000 18:08:44 18:40:07 00:31:23 5 

Förpackningsmaskin 3 999218 23:24:54 00:17:15 00:52:21 21 

Summa disktid:	  
	   	   	  

09:24:43 	  
 

2015-‐03-‐18	  
	   	   	   	   	  Disklinje 1 Beteckning Start Stopp Disktid Program 

Lagringssilo 320000 00:04:27 00:46:23 00:41:56 4 

Matning till UHT 999106 00:52:53 01:13:20 00:20:27 25 

VBH 1 999117 01:26:54 02:42:28 01:15:34 22 

Bulk 999107 04:04:55 04:22:40 00:17:45 24 

Fermentering 999122 04:58:33 05:39:38 00:41:05 22 

Fermenteringstank 340000 06:12:47 07:13:50 01:01:03 2 

Fermenteringstank 350000 07:24:24 08:25:40 01:01:16 2 

Almix 999104 08:30:52 08:51:40 00:20:48 25 

Slutkylning 999101 09:01:44 09:37:30 00:35:46 25 

Steriltank 999102 09:38:36 10:13:56 00:35:20 24 

Matning till UHT 999106 10:14:04 10:34:33 00:20:29 25 

Mixtank 110000 10:43:26 11:23:30 00:40:04 5	  
VBH 1 999117 11:23:38 12:20:04 00:56:26 25 

VBH 2 + Dekantering 999118 12:28:29 13:59:02 01:30:33 25 

Fermentering 999122 14:00:51 14:39:02 00:38:11 21 

Fermentering 999123 14:42:18 15:26:06 00:43:48 21 

Bulk 999107 15:27:25 15:45:11 00:17:46 24 

Lagringssilo 390000 15:52:03 16:47:07 00:55:04 1 

Lagringssilo 400000 16:47:29 18:11:28 01:23:59 1 

VBH 1 999117 18:11:39 19:27:55 01:16:16 22 

Lagringssilo 300000 19:28:28 20:05:41 00:37:13 4 

Containerfyllning 999126 20:54:52 21:34:19 00:39:27 24 

	   	   	   	  
16:50:16  

 
Disklinje 2 Beteckning Start Stopp Disktid Program 
Formuleringstank 190000 02:53:21 03:11:05 00:17:44 8 

Formuleringstank 200000 03:16:57 03:34:25 00:17:28 8 

VBH 3 999215 04:58:29 06:19:18 01:20:49 22 

Formuleringstank 190000 06:30:31 07:02:01 00:31:30 5 

Kvarnar 999201 07:06:27 07:31:13 00:24:46 25 



 

	  

Enzymtank 1 140000 07:31:22 08:03:06 00:31:44 5 

Förpackningsmaskin 3 999218 08:20:52 08:53:08 00:32:16 24 

Enzymtank 1 130000 08:59:18 09:30:48 00:31:30 5 

Enzymtank 2 165000 09:35:58 10:05:46 00:29:48 5 

Enzymtank 2 160000 10:08:59 10:38:36 00:29:37 5 

Viskositetsmätare 999202 10:43:30 11:05:28 00:21:58 25 

Formuleringstank 200000 11:09:27 11:41:25 00:31:58 5 

VBH 3 999215 11:41:48 13:03:21 01:21:33 22 

Steriltank 999212 13:06:39 13:42:28 00:35:49 24 

Förpackningsmaskin 1 999211 13:54:12 14:25:54 00:31:42 24 

Formuleringstank 190000 22:50:48 23:22:43 00:31:55 5 

Summa disktid:	  
	   	   	  

09:22:07 
	   

2015-‐03-‐19	  
	   	   	   	   	  Disklinje 1 Beteckning Start Stopp Disktid Program 

Slutkylning 999101 00:24:59 01:02:23 00:37:24 25 

Mixtank 110000 01:08:29 01:49:32 00:41:03 5	  
Almix 999104 01:50:45 02:11:47 00:21:02 25 

Steriltank 999102 02:13:49 02:48:41 00:34:52 24 

VBH 1 999117 02:52:40 03:50:11 00:57:31 25 

Matning till UHT 999106 03:51:58 04:12:16 00:20:18 25 

VBH 2 + Dekantering 999118 04:50:34 06:45:43 01:55:09 25 

Slutkylning 999101 06:46:13 07:23:34 00:37:21 25 

Containerfyllning 999126 07:31:09 08:10:38 00:39:29 24 

Fermentering 999123 08:10:56 08:46:28 00:35:32 24 

Smälttank B 999113 08:48:50 09:26:59 00:38:09 25 

Lagringssilo 320000 09:30:29 10:12:21 00:41:52 4 

VBH 1 999117 10:44:13 12:00:01 01:15:48 22 

Fermenteringstank 340000 12:00:37 12:50:56 00:50:19 1 

Fermenteringstank 350000 13:00:25 13:50:53 00:50:28 1 

Fermentering 999123 14:04:56 14:48:48 00:43:52 21 

Lagringssilo 310000 14:50:23 15:43:30 00:53:07 1 

Lagringssilo 300000 15:55:48 16:34:27 00:38:39 4 

Containerfyllning 999126 16:34:37 17:30:50 00:56:13 21 

Smälttank B 999113 17:32:14 18:18:06 00:45:52 21 

Mixtank 110000 18:30:00 19:17:29 00:47:29 2	  
VBH 1 999117 19:21:35 20:36:50 01:15:15 22 

VBH 2 + Dekantering 999118 20:38:36 22:49:47 02:11:11 22 

Almix 999104 22:50:29 23:18:53 00:28:24 22 

Slutkylning 999101 23:25:39 00:02:30 00:36:51 25 

Summa disktid:	  
	   	   	  

20:53:10 
	   

Disklinje 2 Beteckning	   Start	   Stopp	   Disktid	   Program	  
Formuleringstank 200000 00:13:16 00:45:53 00:32:37 5 

Förpackningsmaskin 3 999218 01:11:53 01:44:10 00:32:17 24 

Kvarnar 999201 01:59:05 02:24:08 00:25:03 25 



 

	  

Enzymtank 1 130000 02:42:51 03:14:30 00:31:39 5 

Enzymtank 1 140000 03:20:55 03:52:30 00:31:35 5 

Enzymtank 2 160000 03:53:42 04:23:08 00:29:26 5 

Enzymtank 2 165000 04:35:40 05:05:12 00:29:32 5 

Formuleringstank 190000 05:06:18 05:37:48 00:31:30 5 

Viskositetsmätare 999202 05:50:50 06:12:44 00:21:54 25 

Formuleringstank 200000 06:13:10 06:45:22 00:32:12 5 

Enzymtank 1 130000 15:09:59 15:50:10 00:40:11 2 

Kvarnar 999201 15:57:07 16:35:44 00:38:37 22 

Kvarnar 999201 15:57:07 16:35:47 00:38:40 22 

Enzymtank 1 140000 16:36:47 17:16:29 00:39:42 2 

Enzymtank 2 160000 17:17:53 17:56:18 00:38:25 2 

Steriltank 999212 18:05:08 18:57:14 00:52:06 21 

Enzymtank 2 165000 19:13:27 19:51:24 00:37:57 2 

Förpackningsmaskin 1 999211 19:52:08 20:43:23 00:51:15 21 

Formuleringstank 190000 20:44:36 21:23:00 00:38:24 2 

Viskositetsmätare 999202 21:25:45 21:55:43 00:29:58 22 

Formuleringstank 200000 21:58:59 22:38:36 00:39:37 2 

Förpackningsmaskin 3 999218 23:16:16 23:48:19 00:32:03 24 

Summa disktid:	  
	   	   	  

12:54:40 	  
 

2015-‐03-‐20	  
	   	   	   	   	  Disklinje 1 Beteckning	   Start	   Stopp	   Disktid	   Program	  

Lagringssilo 390000 00:02:39 00:45:40 00:43:01 4 

Lagringssilo 320000 00:46:32 01:28:20 00:41:48 4 

Almix 999104 02:24:26 02:45:34 00:21:08 25 

Steriltank 999102 02:49:07 03:43:55 00:54:48 21 

Slutkylning 999101 03:46:05 04:41:41 00:55:36 22 

Lagringssilo 300000 04:44:41 05:37:03 00:52:22 1 

Almix 999104 08:01:55 08:33:57 00:32:02 22 

Matning till UHT 999106 09:19:55 09:38:00 00:18:05 24 

Lagringssilo 400000 10:24:23 11:24:35 01:00:12 1 

Mixtank 110000 11:35:12 12:15:00 00:39:48 5 

Summa disktid:	  
	   	   	  

06:58:50  

 
Disklinje 2 Beteckning	   Start	   Stopp	   Disktid	   Program	  
Formuleringstank 190000 02:29:15 03:01:01 00:31:46 5 

Formuleringstank 200000 03:05:18 03:37:43 00:32:25 5 

Kvarnar 999201 10:58:11 11:19:41 00:21:30 24 

Enzymtank 1 130000 11:34:57 12:07:36 00:32:39 5 

Förpackningsmaskin 1 999211 15:37:28 15:43:54 00:06:26 30 

Steriltank 999212 15:44:08 16:28:09 00:44:01 21 

Summa disktid:	  
	   	   	  

02:48:47 	  
 
 
 



 

	  

2015-‐03-‐21	  
	   	   	   	   	  Disklinje 1 Beteckning Start Stopp Disktid Program 

Mixtank 110000 05:52:15 06:08:36 00:16:21 8 

VBH 1 999117 06:09:58 07:03:35 00:53:37 25 

VBH 2 + Dekantering 999118 07:04:15 08:43:17 01:39:02 25 

Slutkylning 999101 08:43:59 09:20:07 00:36:08 25 

Lagringssilo 310000 09:21:13 10:00:34 00:39:21 4 

Matning till UHT 999106 10:04:26 10:24:50 00:20:24 25 

Fermentering 999122 10:30:54 11:11:47 00:40:53 22 

Fermenteringstank 340000 11:20:47 12:21:53 01:01:06 2 

Almix 999104 12:25:23 12:46:09 00:20:46 25 

Fermenteringstank 350000 12:52:35 13:54:13 01:01:38 2 

Mixtank 110000 13:55:11 14:30:10 00:34:59 4 

VBH 1 999117 14:31:33 15:22:52 00:51:19 24 

VBH 2 + Dekantering 999118 15:27:16 16:59:35 01:32:19 24 

Almix 999104 17:00:49 17:18:37 00:17:48 24 

Slutkylning 999101 17:19:33 17:59:13 00:39:40 24 

Summa disktid:	  
	   	   	  

11:25:21 
	   

Disklinje 2 Beteckning	   Start	   Stopp	   Disktid	   Program	  
Kvarnar 999201 05:52:20 06:03:58 00:11:38 28 

Enzymtank 1 130000 06:05:48 06:20:03 00:14:15 8 

Enzymtank 1 140000 06:21:09 06:35:18 00:14:09 8 

Enzymtank 2 160000 06:36:23 06:48:34 00:12:11 8 

Enzymtank 2 165000 06:49:25 07:01:30 00:12:05 8 

Viskositetsmätare 999202 07:02:18 07:13:52 00:11:34 28 

Formuleringstank 190000 07:21:17 07:38:51 00:17:34 8 

VBH 3 999215 09:35:21 10:56:08 01:20:47 22 

Kvarnar 999201 11:58:35 12:20:00 00:21:25 24 

Enzymtank 1 130000 12:21:19 12:44:55 00:23:36 4 

Enzymtank 1 140000 13:08:59 13:32:43 00:23:44 4 

Enzymtank 2 160000 13:34:04 13:57:15 00:23:11 4 

Viskositetsmätare 999202 14:12:29 14:32:22 00:19:53 24 

Enzymtank 2 165000 14:50:59 15:13:40 00:22:41 4 

Formuleringstank 190000 16:32:04 16:55:04 00:23:00 4 

VBH 3 999215 17:01:05 17:45:40 00:44:35 24 

Summa disktid:	  
	   	   	  

06:16:18 	  
 

2015-‐03-‐22	  
	   	   	   	   	  Disklinje 1 Beteckning Start Stopp Disktid Program 

Bulk 999107 05:56:16 06:14:12 00:17:56 24 

Containerfyllning 999126 06:14:28 07:10:34 00:56:06 21 

Mixtank 110000 07:10:46 07:27:05 00:16:19 8 

VBH 1 999117 07:28:04 07:38:52 00:10:48 28 

VBH 2 + Dekantering 999118 07:39:06 08:01:19 00:22:13 28 

Slutkylning 999101 08:22:04 08:37:46 00:15:42 28 



 

	  

Almix 999104 08:43:36 08:54:31 00:10:55 28 

Lagringssilo 390000 08:58:56 09:54:49 00:55:53 1 

Matning till UHT 999106 09:56:54 10:15:01 00:18:07 24 

Lagringssilo 300000 10:15:29 10:54:31 00:39:02 4 

Fermentering 999122 10:59:49 11:38:37 00:38:48 21 

Steriltank 999102 11:49:33 12:25:14 00:35:41 24 

Lagringssilo 310000 12:36:22 13:16:02 00:39:40 4 

Bulk 999107 13:38:19 13:56:08 00:17:49 24 

Containerfyllning 999126 14:12:57 14:52:15 00:39:18 24 

VBH 1 999117 14:54:00 16:09:31 01:15:31 22 

Lagringssilo 320000 17:33:05 18:14:22 00:41:17 4 

Fermentering 999123 18:49:56 19:40:53 00:50:57 22 

Mixtank 110000 20:03:11 20:42:52 00:39:41 5 

VBH 1 999117 21:20:52 22:16:29 00:55:37 25 

Matning till UHT 999106 22:27:41 22:39:35 00:11:54 28 

VBH 2 + Dekantering 999118 23:02:57 00:51:55 01:48:58 25 

Summa disktid:	  
	   	   	  

13:38:12 
	   

Disklinje 2 Beteckning	   Start	   Stopp	   Disktid	   Program	  
Kvarnar 999201 05:57:45 06:09:16 00:11:31 28 

Enzymtank 1 140000 06:09:27 06:23:21 00:13:54 8 

Enzymtank 1 130000 06:23:43 06:38:06 00:14:23 8 

Enzymtank 2 165000 06:39:08 06:51:21 00:12:13 8 

Enzymtank 2 160000 06:53:06 07:05:22 00:12:16 8 

Viskositetsmätare 999202 07:09:59 07:21:29 00:11:30 28 

Formuleringstank 190000 07:22:15 07:39:07 00:16:52 8 

Formuleringstank 200000 07:39:40 08:12:10 00:32:30 5 

Steriltank 999212 08:50:51 09:27:36 00:36:45 24 

Kvarnar 999201 20:03:14 20:27:59 00:24:45 25 

Enzymtank 1 130000 20:56:44 21:28:54 00:32:10 5 

Enzymtank 1 140000 21:36:46 22:08:40 00:31:54 5 

Enzymtank 2 165000 22:12:37 22:42:11 00:29:34 5 

Viskositetsmätare 999202 22:42:32 23:04:25 00:21:53 25 

Enzymtank 2 160000 23:06:06 23:35:37 00:29:31 5 

Förpackningsmaskin 1 999211 23:36:10 00:27:19 00:51:09 21 

Summa disktid:	  
	   	   	  

06:22:50 	  
 

2015-‐03-‐23	  
	   	   	   	   	  Disklinje 1 Beteckning Start Stopp Disktid Program 

Slutkylning 999101 00:55:56 01:31:43 00:35:47 25 

Almix 999104 01:31:55 01:59:09 00:27:14 22 

Matning till UHT 999106 02:32:26 02:52:49 00:20:23 25 

VBH 1 999117 05:33:57 06:48:33 01:14:36 22 

Fermenteringstank 340000 06:49:10 07:26:19 00:37:09 4 

Fermenteringstank 350000 07:26:47 08:04:09 00:37:22 4 

Steriltank 999102 08:14:00 08:49:53 00:35:53 24 



 

	  

Matning till UHT 999106 09:09:12 09:29:31 00:20:19 25 

Mixtank 110000 09:30:45 09:46:37 00:15:52 8 

Lagringssilo 400000 10:45:11 11:28:05 00:42:54 4 

Fermentering 999123 11:28:15 12:03:46 00:35:31 24 

Bulk 999107 12:04:28 12:22:17 00:17:49 24 

Almix 999104 12:45:35 12:59:07 00:13:32 28 

Smaktillsats 999105 12:59:17 13:24:12 00:24:55 25 

Lagringssilo 310000 13:24:25 14:02:59 00:38:34 4 

Mixtank 110000 14:04:33 14:45:37 00:41:04 5 

VBH 1 999117 14:46:20 15:41:27 00:55:07 25 

VBH 2 + Dekantering 999118 16:09:20 17:56:59 01:47:39 25 

Slutkylning 999101 17:57:55 18:34:21 00:36:26 25 

Steriltank 999102 18:35:06 19:09:48 00:34:42 24 

Lagringssilo 300000 19:12:38 19:50:19 00:37:41 4 

Matning till UHT 999106 20:04:59 20:25:25 00:20:26 25 

Fermentering 999122 20:37:15 21:18:10 00:40:55 22 

Fermenteringstank 340000 21:20:25 21:34:37 00:14:12 8 

Fermenteringstank 350000 21:44:17 21:58:55 00:14:38 8 

Smaktillsats 999105 22:34:59 22:56:01 00:21:02 24 

Steriltank 999102 23:15:54 23:50:57 00:35:03 24 

Lagringssilo 320000 23:55:34 00:48:15 00:52:41 4 

Summa disktid:	  
	   	   	  

16:29:26 
	   

Disklinje 2 Beteckning	   Start	   Stopp	   Disktid	   Program	  
Förpackningsmaskin 3 999218 00:31:59 01:04:18 00:32:19 24 

Formuleringstank 190000 01:06:21 01:37:55 00:31:34 5 

Formuleringstank 200000 01:57:25 02:29:49 00:32:24 5 

Förpackningsmaskin 3 999218 08:08:49 08:41:01 00:32:12 24 

Kvarnar 999201 09:22:09 09:33:45 00:11:36 28 

Enzymtank 1 130000 09:37:03 09:51:12 00:14:09 8 

Enzymtank 1 140000 09:51:58 10:05:39 00:13:41 8 

Enzymtank 2 160000 10:06:03 10:18:08 00:12:05 8 

Enzymtank 2 165000 10:18:32 10:30:37 00:12:05 8 

Formuleringstank 190000 10:31:58 10:49:18 00:17:20 8 

Formuleringstank 200000 10:50:16 11:07:41 00:17:25 8 

VBH 3 999215 12:52:14 13:59:07 01:06:53 21 

Kvarnar 999201 13:59:40 14:24:30 00:24:50 25 

Enzymtank 1 140000 14:30:53 15:02:51 00:31:58 5 

Enzymtank 1 130000 15:05:49 15:37:46 00:31:57 5 

Viskositetsmätare 999202 15:43:03 16:05:00 00:21:57 25 

Enzymtank 2 160000 16:09:44 16:39:12 00:29:28 5 

Formuleringstank 200000 16:41:30 17:13:14 00:31:44 5 

Formuleringstank 190000 17:15:39 17:46:55 00:31:16 5 

Förpackningsmaskin 3 999218 17:54:48 18:26:51 00:32:03 24 

Förpackningsmaskin 1 999211 18:36:58 19:08:35 00:31:37 24 

Steriltank 999212 19:29:04 20:07:32 00:38:28 24 



 

	  

VBH 3 999215 21:08:03 21:28:42 00:20:39 28 

Förpackningsmaskin 3 999218 23:37:58 00:30:10 00:52:12 21 

Summa disktid:	  
	   	   	  

11:11:52 	  
 

2015-‐03-‐24	  
	   	   	   	   	  Disklinje 1 Beteckning Start Stopp Disktid Program 

VBH 1 999117 00:54:13 02:07:50 01:13:37 22 

Lagringssilo 400000 02:17:34 03:00:08 00:42:34 4 

Matning till UHT 999106 03:00:58 03:21:21 00:20:23 25 

Bulk 999107 03:22:05 03:39:48 00:17:43 24 

Almix 999104 03:42:14 04:02:57 00:20:43 25 

Fermentering 999122 04:08:16 04:46:31 00:38:15 21 

Mixtank 110000 06:46:05 07:26:25 00:40:20 5 

VBH 1 999117 07:58:05 08:53:00 00:54:55 25 

VBH 2 + Dekantering 999118 09:23:13 11:09:37 01:46:24 25 

Slutkylning 999101 11:09:46 11:46:21 00:36:35 25 

Lagringssilo 320000 11:47:04 12:28:33 00:41:29 4 

Bulk 999107 12:32:27 12:50:17 00:17:50 24 

Lagringssilo 310000 12:50:39 13:30:12 00:39:33 4 

Lagringssilo 390000 13:30:33 14:13:51 00:43:18 4 

Steriltank 999102 16:17:28 16:53:38 00:36:10 24 

VBH 1 999117 16:54:11 18:08:06 01:13:55 22 

Lagringssilo 300000 18:09:51 18:46:59 00:37:08 4 

Matning till UHT 999106 18:49:56 19:10:19 00:20:23 25 

Fermentering 999123 19:10:49 20:01:57 00:51:08 22 

Almix 999104 21:33:05 21:53:52 00:20:47 25 

Mixtank 110000 22:02:29 22:42:05 00:39:36 5 

Slutkylning 999101 22:44:29 23:21:00 00:36:31 25 

VBH 1 999117 23:24:20 00:19:31 00:55:11 25 

Summa disktid:	  
	   	   	  

16:04:28 
	   

Disklinje 2 Beteckning	   Start	   Stopp	   Disktid	   Program	  
Formuleringstank 200000 02:03:20 02:35:05 00:31:45 5 

Formuleringstank 190000 03:55:05 04:26:52 00:31:47 5 

VBH 3 999215 04:31:45 05:39:00 01:07:15 21 

Kvarnar 999201 06:46:09 07:11:04 00:24:55 25 

Enzymtank 1 130000 07:18:32 07:49:54 00:31:22 5 

Enzymtank 1 140000 07:54:25 08:26:01 00:31:36 5 

Enzymtank 2 160000 08:28:59 08:58:31 00:29:32 5 

Viskositetsmätare 999202 08:59:17 09:21:09 00:21:52 25 

Enzymtank 2 165000 09:23:16 09:52:47 00:29:31 5 

Formuleringstank 190000 11:38:40 11:56:08 00:17:28 8 

Formuleringstank 200000 12:24:39 12:42:43 00:18:04 8 

Förpackningsmaskin 3 999218 16:50:55 17:43:09 00:52:14 21 

Kvarnar 999201 22:02:34 22:27:19 00:24:45 25 

Formuleringstank 190000 22:27:56 22:59:21 00:31:25 5 



 

	  

Steriltank 999212 22:59:48 23:35:44 00:35:56 24 

Förpackningsmaskin 2 999210 23:36:17 00:28:33 00:52:16 21 

Summa disktid:	  
	   	   	  

08:51:43 	  
 

2015-‐03-‐25	  
	   	   	   	   	  Disklinje 1 Beteckning Start Stopp Disktid Program 

VBH 2 + Dekantering 999118 01:00:43 02:47:35 01:46:52 25 

Almix 999104 02:51:14 03:12:09 00:20:55 25 

Slutkylning 999101 03:13:41 03:50:30 00:36:49 25 

Matning till UHT 999106 04:02:28 04:22:47 00:20:19 25 

Smälttank B 999113 04:27:48 05:05:24 00:37:36 25 

Lagringssilo 320000 05:08:56 05:50:28 00:41:32 4 

Fermenteringstank 340000 07:11:07 08:02:58 00:51:51 1 

Matning till UHT 999106 08:03:24 08:23:49 00:20:25 25 

Steriltank 999102 08:24:18 08:59:06 00:34:48 24 

Fermenteringstank 350000 09:14:09 10:04:16 00:50:07 1 

VBH 1 999117 10:07:56 11:22:25 01:14:29 22 

Lagringssilo 300000 12:14:25 12:51:43 00:37:18 4 

Fermentering 999122 12:52:31 13:30:43 00:38:12 21 

Fermentering 999123 13:38:15 14:13:37 00:35:22 24 

Matning till UHT 999106 14:13:46 14:34:11 00:20:25 25 

Lagringssilo 310000 14:34:35 15:13:27 00:38:52 4 

Steriltank 999102 15:14:02 15:49:55 00:35:53 24 

Lagringssilo 400000 15:58:12 15:59:06 00:00:54 4 

Mixtank 110000 15:59:26 16:38:54 00:39:28 5 

VBH 1 999117 16:39:26 17:33:35 00:54:09 25 

VBH 2 + Dekantering 999118 17:57:36 19:42:38 01:45:02 25 

Almix 999104 19:49:29 20:10:32 00:21:03 25 

Slutkylning 999101 20:14:33 20:52:18 00:37:45 25 

Smälttank B 999113 20:53:18 21:28:32 00:35:14 25 

Bulk 999107 21:45:12 22:02:59 00:17:47 24 

Lagringssilo 310000 22:03:25 22:42:53 00:39:28 4 

Fermentering 999122 22:53:39 23:09:34 00:15:55 28 

Fermenteringstank 340000 23:13:54 23:28:18 00:14:24 8 

Fermenteringstank 350000 23:40:38 23:58:14 00:17:36 8 

Summa disktid: 
   

18:20:30  

 
Disklinje 2 Beteckning	   Start	   Stopp	   Disktid	   Program	  
Förpackningsmaskin 1 999211 00:30:08 01:21:31 00:51:23 21 

Enzymtank 1 130000 01:29:22 02:00:52 00:31:30 5 

Enzymtank 1 140000 02:04:57 02:36:34 00:31:37 5 

Enzymtank 2 160000 02:36:42 03:06:29 00:29:47 5 

Enzymtank 2 165000 03:07:00 03:36:51 00:29:51 5 

Viskositetsmätare 999202 03:41:30 04:03:27 00:21:57 25 

Formuleringstank 200000 04:08:52 04:40:56 00:32:04 5 

Formuleringstank 190000 04:46:38 05:18:19 00:31:41 5 



 

	  

VBH 3 999215 05:24:40 06:21:59 00:57:19 25 

Formuleringstank 200000 07:32:01 08:03:47 00:31:46 5 

Förpackningsmaskin 3 999218 08:45:39 09:18:01 00:32:22 24 

VBH 3 999215 11:36:08 12:43:28 01:07:20 21 

Enzymtank 1 140000 12:45:07 13:23:58 00:38:51 2 

Förpackningsmaskin 1 999211 13:52:31 14:25:41 00:33:10 24 

Förpackningsmaskin 3 999218 15:11:17 15:43:27 00:32:10 24 

Steriltank 999212 15:45:54 16:22:11 00:36:17 24 

Kvarnar 999201 16:39:38 17:04:22 00:24:44 25 

Enzymtank 1 130000 17:09:37 17:40:57 00:31:20 5 

Enzymtank 2 160000 18:12:12 18:41:39 00:29:27 5 

Formuleringstank 190000 18:52:46 19:24:03 00:31:17 5 

Viskositetsmätare 999202 19:27:25 19:49:19 00:21:54 25 

VBH 3 999215 22:54:02 23:14:21 00:20:19 28 

Förpackningsmaskin 2 999210 23:21:36 23:53:36 00:32:00 24 

Summa disktid:	  
	   	   	  

13:00:06 	  
 

2015-‐03-‐26	  
	   	   	   	   	  Disklinje 1 Beteckning Start Stopp Disktid Program 

Steriltank 999102 00:07:29 00:42:45 00:35:16 24 

Lagringssilo 300000 00:44:12 01:22:54 00:38:42 4 

Lagringssilo 400000 01:29:35 02:27:28 00:57:53 1 

Matning till UHT 999106 02:36:50 02:57:20 00:20:30 25 

Lagringssilo 320000 03:43:08 04:24:50 00:41:42 4 

VBH 1 999117 04:32:06 05:46:37 01:14:31 22 

Containerfyllning 999126 05:48:17 06:44:20 00:56:03 21 

Smälttank B 999113 07:07:44 07:20:36 00:12:52 28 

Fermentering 999122 07:21:45 07:21:55 00:00:10 24 

Fermentering 999122 07:22:12 08:00:27 00:38:15 21 

Slutkylning 999101 08:25:34 09:02:32 00:36:58 25 

VBH 2 + Dekantering 999118 10:07:36 11:55:32 01:47:56 25 

VBH 1 999117 11:59:46 13:12:43 01:12:57 22 

Smälttank B 999113 13:15:47 14:00:16 00:44:29 21 

Bulk 999107 14:07:27 14:25:47 00:18:20 24 

Slutkylning 999101 14:42:44 15:18:51 00:36:07 25 

Containerfyllning 999126 15:20:07 15:59:19 00:39:12 24 

Almix 999104 16:02:36 16:30:33 00:27:57 22 

Mixtank 110000 16:39:25 17:18:44 00:39:19 5 

Lagringssilo 310000 17:20:56 18:13:55 00:52:59 1 

VBH 1 999117 18:16:17 19:30:11 01:13:54 22 

Fermentering 999123 19:31:02 20:20:42 00:49:40 22 

VBH 2 + Dekantering 999118 20:21:34 22:23:41 02:02:07 22 

Steriltank 999102 22:25:43 23:20:41 00:54:58 21 

Slutkylning 999101 23:23:34 00:18:31 00:54:57 22 

Summa disktid:	  
	   	   	  

20:07:44 	  
 



 

	  

Disklinje 2 Beteckning	   Start	   Stopp	   Disktid	   Program	  
Enzymtank 2 165000 00:33:38 01:08:30 00:34:52 1 

VBH 3 999215 05:21:20 06:06:21 00:45:01 24 

Enzymtank 1 140000 06:11:09 06:25:52 00:14:43 8 

Enzymtank 2 165000 06:30:15 06:42:27 00:12:12 8 

Formuleringstank 200000 08:21:47 09:01:11 00:39:24 2 

Steriltank 999212 13:01:34 13:53:54 00:52:20 21 

Förpackningsmaskin 1 999211 13:56:40 14:28:10 00:31:30 24 

Formuleringstank 190000 14:40:41 15:18:53 00:38:12 2 

Kvarnar 999201 16:28:43 16:53:34 00:24:51 25 

Enzymtank 1 140000 16:54:27 17:26:08 00:31:41 5 

Enzymtank 2 165000 17:35:31 18:05:36 00:30:05 5 

Enzymtank 1 130000 18:06:32 18:38:11 00:31:39 5 

Viskositetsmätare 999202 18:39:27 19:01:22 00:21:55 25 

Förpackningsmaskin 3 999218 19:02:59 19:37:40 00:34:41 24 

Förpackningsmaskin 2 999210 19:42:18 20:14:20 00:32:02 24 

Enzymtank 2 160000 20:18:02 20:47:43 00:29:41 5 

Summa disktid: 
	   	   	  

08:24:49 	  
 

2015-‐03-‐27	  
	   	   	   	   	  Disklinje 1 Beteckning Start Stopp Disktid Program 

Lagringssilo 390000 00:24:17 01:19:00 00:54:43 1 

Matning till UHT 999106 01:28:23 01:57:52 00:29:29 22 

Lagringssilo 300000 01:58:24 02:50:41 00:52:17 1 

Lagringssilo 320000 02:51:36 03:52:38 01:01:02 1 

Smaktillsats 999105 03:53:08 04:23:14 00:30:06 21 

Fermenteringstank 340000 06:19:26 07:21:51 01:02:25 2 

Fermentering 999123 08:04:45 08:48:22 00:43:37 21 

Fermenteringstank 350000 09:18:13 10:23:01 01:04:48 2 

Matning till UHT 999106 10:49:47 11:16:03 00:26:16 21 

Steriltank 999102 11:17:29 11:53:37 00:36:08 24 

	   	   	   	  
07:40:51 

	   
Disklinje 2 Beteckning Start Stopp Disktid Program 
Förpackningsmaskin 3 999218 09:15:20 09:47:37 00:32:17 24 

Steriltank 999212 13:19:59 13:56:24 00:36:25 24 

Förpackningsmaskin 1 999211 13:59:40 14:31:25 00:31:45 24 

Summa disktid:	  
	   	   	  

01:40:27 
	   

2015-‐03-‐28	  
	   	   	   	   	  Disklinje 1 Beteckning Start Stopp Disktid Program 

Mixtank 110000 05:37:44 06:17:18 06:17:19 5 

VBH 1 999117 06:20:27 07:14:01 00:53:34 25 

VBH 2 + Dekantering 999118 07:15:50 08:55:07 01:39:17 25 

Almix 999104 08:56:10 09:17:27 00:21:17 25 

Slutkylning 999101 09:20:52 09:57:37 00:36:45 25 



 

	  

Fermentering 999122 10:03:08 10:08:38 00:05:30 22 

Lagringssilo 310000 10:08:56 10:48:14 00:39:18 4 

Fermentering 999122 10:50:19 11:31:14 00:40:55 22 

Fermenteringstank 340000 11:31:32 12:33:11 01:01:39 2 

Fermenteringstank 350000 12:34:11 13:36:16 01:02:05 2 

Mixtank 110000 13:38:34 14:18:45 00:40:11 5 

VBH 1 999117 15:01:52 16:16:33 01:14:41 22 

VBH 2 + Dekantering 999118 16:30:55 18:06:03 01:35:08 25 

Summa disktid:	  
	   	   	  

10:30:20 	  
 
Disklinje 2 Beteckning	   Start	   Stopp	   Disktid	   Program	  
Kvarnar 999201 05:37:49 06:02:45 00:24:56 25 

Enzymtank 1 130000 06:06:01 06:38:11 00:32:10 5 

Enzymtank 1 140000 06:46:47 07:18:48 00:32:01 5 

Enzymtank 2 160000 07:21:32 07:51:25 00:29:53 5 

Enzymtank 2 165000 07:52:22 08:22:13 00:29:51 5 

Viskositetsmätare 999202 08:23:16 08:45:14 00:21:58 25 

Formuleringstank 190000 08:45:42 09:17:50 00:32:08 5 

Formuleringstank 200000 09:20:50 09:54:01 00:33:11 5 

VBH 3 999215 09:54:26 11:15:10 01:20:44 22 

Formuleringstank 200000 12:41:16 13:14:13 00:32:57 5 

Enzymtank 1 140000 13:24:09 13:56:35 00:32:26 5 

Kvarnar 999201 13:56:59 14:21:51 00:24:52 25 

Enzymtank 1 130000 14:58:50 15:31:12 00:32:22 5 

Enzymtank 2 165000 15:31:29 16:01:12 00:29:43 5 

Viskositetsmätare 999202 16:03:20 16:25:22 00:22:02 25 

Enzymtank 2 160000 16:28:51 16:58:34 00:29:43 5 

Summa disktid:	  
	   	   	  

08:40:57 	  
 

2015-‐03-‐29	  
	   	   	   	   	  Disklinje 1 Beteckning Start Stopp Disktid Program 

Almix 999104 05:42:35 06:03:39 00:21:04 25 

Mixtank 110000 06:08:21 06:24:24 00:16:03 8 

VBH 1 999117 06:25:06 06:35:39 00:10:33 28 

VBH 2 + Dekantering 999118 06:36:17 06:58:05 00:21:48 28 

Slutkylning 999101 07:00:54 07:38:04 00:37:10 25 

Lagringssilo 300000 07:39:31 08:18:18 00:38:47 4 

Fermentering 999122 08:24:10 08:56:18 00:32:08 24 

Steriltank 999102 09:04:08 09:40:06 00:35:58 24 

Lagringssilo 320000 09:40:14 10:22:16 00:42:02 4 

Lagringssilo 390000 10:24:19 11:07:47 00:43:28 4 

Matning till UHT 999106 11:11:45 11:32:08 00:20:23 25 

Bulk 999107 11:33:59 11:51:40 00:17:41 24 

Fermentering 999123 11:53:23 12:37:12 00:43:49 21 

VBH 1 999117 12:49:15 14:03:42 01:14:27 22 

Containerfyllning 999126 14:13:31 15:09:37 00:56:06 21 



 

	  

Almix	   999104 16:55:14 17:22:42 00:27:28 22 

Mixtank 110000 19:33:21 20:13:09 00:39:48 5 

VBH 1 999117 21:01:34 21:58:14 00:56:40 25 

Fermentering 999123 21:58:41 22:13:58 00:15:17 28 

Matning till UHT 999106 22:52:22 23:04:01 00:11:39 28 

VBH 2 + Dekantering 999118 23:17:18 01:04:18 01:47:00 25 

Summa disktid:	  
	   	   	  

12:49:19 
	   

Disklinje 2 Beteckning	   Start	   Stopp	   Disktid	   Program	  
Kvarnar 999201 05:42:41 05:54:25 00:11:44 28 

Enzymtank 1 130000 05:59:15 06:12:44 00:13:29 8 

Enzymtank 1 140000 06:21:13 06:35:28 00:14:15 8 

Enzymtank 2 160000 06:36:06 06:48:23 00:12:17 8 

Enzymtank 2 165000 06:51:31 07:03:43 00:12:12 8 

Viskositetsmätare 999202 07:05:16 07:16:52 00:11:36 28 

Formuleringstank 190000 07:17:25 07:49:44 00:32:19 5 

Formuleringstank 200000 07:50:11 08:07:51 00:17:40 8 

VBH 3 999215 08:09:01 08:53:05 00:44:04 24 

Steriltank 999212 09:05:39 09:42:17 00:36:38 24 

Formuleringstank 190000 14:14:00 14:45:41 00:31:41 5 

Formuleringstank 200000 17:41:02 18:13:25 00:32:23 5 

Kvarnar 999201 19:33:23 19:58:04 00:24:41 25 

Enzymtank 1 130000 20:00:26 20:32:10 00:31:44 5 

Enzymtank 1 140000 21:00:34 21:32:43 00:32:09 5 

Viskositetsmätare 999202 21:41:32 22:03:33 00:22:01 25 

Enzymtank 2 165000 22:05:22 22:34:55 00:29:33 5 

Förpackningsmaskin 1 999211 23:01:55 23:27:15 00:25:20 24 

Förpackningsmaskin 1 999211 23:29:58 23:36:42 00:06:44 24 

Förpackningsmaskin 1 999211 23:37:12 23:56:02 00:18:50 24 

Förpackningsmaskin 1 999211 23:57:21 00:09:41 00:12:20 24 

Summa disktid:	  
	   	   	  

07:53:40 	  
 

2015-‐03-‐30	  
	   	   	   	   	  Disklinje 1 Beteckning Start Stopp Disktid Program 

Slutkylning 999101 01:11:14 01:47:28 00:36:14 25 

Bulk 999107 02:14:56 02:32:40 00:17:44 24 

Containerfyllning 999126 02:33:14 03:12:36 00:39:22 24 

Bulk 999107 04:25:03 04:43:27 00:18:24 24 

Matning till UHT 999106 04:45:11 05:05:35 00:20:24 25 

VBH 1 999117 05:29:52 06:44:15 01:14:23 22 

Lagringssilo 300000 06:46:38 07:23:56 00:37:18 4 

Almix 999104 07:35:06 07:48:17 00:13:11 28 

Containerfyllning 999126 07:52:03 08:31:40 00:39:37 24 

Fermenteringstank 340000 08:44:29 09:35:14 00:50:45 1 

Matning till UHT 999106 09:41:24 10:01:48 00:20:24 25 

Fermentering 999123 10:17:34 11:01:03 00:43:29 21 



 

	  

Lagringssilo 400000 11:08:46 11:16:33 00:07:47 13 

Steriltank 999102 11:20:23 11:56:17 00:35:54 24 

Mixtank 110000 12:06:09 12:45:05 00:38:56 5 

VBH 1 999117 12:45:15 13:40:15 00:55:00 25 

VBH 2 + Dekantering 999118 13:46:06 15:30:39 01:44:33 25 

Almix 999104 15:32:41 15:53:48 00:21:07 25 

Slutkylning 999101 15:53:56 16:30:43 00:36:47 25 

Lagringssilo 320000 16:39:08 17:20:49 00:41:41 4 

Lagringssilo 400000 17:21:00 18:04:55 00:43:55 4 

Fermentering 999122 18:05:36 18:46:39 00:41:03 22 

Fermenteringstank 350000 18:47:10 19:45:50 00:58:40 2 

Almix 999104 19:48:27 20:05:57 00:17:30 24 

Bulk 999107 20:11:31 20:29:15 00:17:44 24 

Fermenteringstank 340000 20:30:21 20:45:57 00:15:36 8 

Lagringssilo 300000 21:11:50 21:50:35 00:38:45 4 

VBH 1 999117 23:34:30 00:49:17 01:14:47 22 

Summa disktid:	  
	   	   	  

17:41:00 	  
 
Disklinje 2 

	   	   	   	   	  Kolumn1 Beteckning Start Stopp Disktid Program 
Förpackningsmaskin 3 999218 00:10:50 00:42:57 00:32:07 24 

Enzymtank 2 160000 00:45:16 01:15:06 00:29:50 5 

Förpackningsmaskin 1 999211 01:15:38 01:47:09 00:31:31 24 

Formuleringstank 190000 06:30:08 06:47:57 00:17:49 8 

Formuleringstank 200000 06:55:15 07:13:15 00:18:00 8 

Kvarnar 999201 10:38:35 11:03:24 00:24:49 25 

Förpackningsmaskin 3 999218 11:31:45 12:04:03 00:32:18 24 

Enzymtank 1 140000 12:06:20 12:38:05 00:31:45 5 

Enzymtank 1 130000 12:38:15 13:09:50 00:31:35 5 

Enzymtank 2 165000 13:13:14 13:42:47 00:29:33 5 

Förpackningsmaskin 1 999211 13:43:23 14:15:01 00:31:38 24 

Steriltank 999212 14:20:18 14:56:30 00:36:12 24 

Enzymtank 2 160000 15:22:52 15:52:35 00:29:43 5 

Viskositetsmätare 999202 15:53:19 16:15:14 00:21:55 25 

Formuleringstank 190000 16:39:10 17:10:33 00:31:23 5 

Formuleringstank 200000 17:13:22 17:44:58 00:31:36 5 

VBH 3 999215 17:48:38 19:08:58 01:20:20 22 

Formuleringstank 190000 19:28:44 19:59:47 00:31:03 5 

Summa disktid:	  
	   	   	  

09:33:07 	  
 

2015-‐03-‐31	  
	   	   	   	   	  Disklinje 1 Beteckning Start Stopp Disktid Program 

Steriltank 999102 00:50:59 01:25:30 00:34:31 24 

Almix 999104 01:34:51 01:49:09 00:14:18 28 

Matning till UHT 999106 01:52:33 02:12:50 00:20:17 25 

Lagringssilo 320000 02:14:32 02:54:57 00:40:25 4 



 

	  

Smaktillsats 999105 03:05:20 03:30:14 00:24:54 25 

Almix 999104 03:30:31 03:48:12 00:17:41 24 

Smälttank B 999113 03:50:42 04:32:15 00:41:33 25 

Fermentering 999122 04:53:57 05:32:09 00:38:12 21 

Bulk 999107 05:32:59 05:50:42 00:17:43 24 

Mixtank 110000 08:56:59 09:36:13 00:39:14 5 

VBH 1 999117 10:00:52 10:57:53 00:57:01 25 

VBH 2 + Dekantering 999118 11:30:27 13:18:50 01:48:23 25 

Summa disktid:	  
	   	   	  

07:34:12 	  
 
Disklinje 2 Beteckning Start Stopp Disktid Program 
Förpackningsmaskin 3 999218 00:14:39 00:46:51 00:32:12 24 

Formuleringstank 190000 04:45:57 05:17:46 00:31:49 5 

VBH 3 999215 05:20:14 06:28:34 01:08:20 21 

Enzymtank 1 140000 08:35:55 09:07:53 00:31:58 5 

Kvarnar 999201 09:08:33 09:33:26 00:24:53 25 

Enzymtank 2 165000 09:47:43 10:17:25 00:29:42 5 

Enzymtank 1 130000 10:18:41 10:50:43 00:32:02 5 

Viskositetsmätare 999202 10:53:54 11:15:49 00:21:55 25 

Förpackningsmaskin 1 999211 11:24:09 12:15:40 00:51:31 21 

Enzymtank 2 160000 12:22:55 12:52:56 00:30:01 5 

Formuleringstank 200000 12:59:17 13:17:11 00:17:54 8 

Formuleringstank 190000 13:21:34 13:38:57 00:17:23 8 

Summa disktid:	  
	   	   	  

06:29:40 
	   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

	  

Bilaga 7 – Närhetsdiagram 
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Bilaga 8 – Nuvarande diskfördelning med nya objekt på disklinje 2  
 
Disklinje	  1	   	   	   	   	  
Objekt	   Beteckning	   Diskfrekvens	  per	  

dag	  
Disktid	   Totalt	  

Mixtank	   110.00	   2	   00:40:22	   01:20:44	  
VBH	  1	   999.117	   2	   01:14:35	   02:29:10	  
VBH	  2	   999.118	   2	   00:55:00	   01:50:00	  
Dekantering	   999.118	   2	   00:55:00	   01:50:00	  
Almix	   999.104	   2	   00:20:56	   00:41:52	  
Slutkylning	   999.101	   2	   00:36:47	   01:13:34	  
Smaktillsats	   999.105	   2	   00:21:00	   00:42:00	  
Smälttank	  B	   999.113	   2	   00:37:48	   01:15:36	  
Fermenteringstank	   340.000	   1	   01:01:32	   01:01:32	  
Fermenteringstank	   350.000	   1	   01:01:49	   01:01:49	  
Fermentering	   999.122	   1	   00:40:59	   00:40:59	  
Fermentering	   999.123	   1	   00:43:46	   00:43:46	  
Containerfyllning	   999.126	   1	   00:56:13	   00:56:13	  
Bulk	   999.107	   2	   00:17:47	   00:35:34	  
Lagringssilo	   300.000	   1	   00:38:17	   00:38:17	  
Lagringssilo	   310.000	   1	   00:39:04	   00:39:04	  
Lagringssilo	   320.000	   1	   00:42:40	   00:42:40	  
Lagringssilo	   390.000	   1	   00:43:14	   00:43:14	  
Lagringssilo	   400.000	   1	   00:45:16	   00:45:16	  
Matning	  till	  UHT	   999.106	   2	   00:20:21	   00:40:42	  
Steriltank	   999.102	   1	   00:35:21	   00:35:21	  
	   	   	   	   	  
Summa	  disktid	   21:07:23	  
Utan	  smaktillsats,	  smälttank	  B	  och	  bulk	   18:34:13	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

	  

Disklinje	  2	   	   	   	   	  
Objekt	   Beteckning	   Diskfrekvens	  per	  dag	   Disktid	   Totalt	  
Kvarnar	   999.201	   2	   00:24:48	   00:49:36	  
Enzymering	  1	   130.000	   2	   00:31:50	   01:03:40	  
Enzymering	  1	   140.000	   2	   00:31:53	   01:03:46	  
Enzymering	  2	   160.000	   2	   00:29:39	   00:59:18	  
Enzymering	  2	   165.000	   2	   00:29:40	   00:59:20	  
Viskositetsmätare	   999.202	   2	   00:21:57	   00:43:54	  
Formuleringstank	   190.000	   2	   00:31:53	   01:03:46	  
Formuleringstank	   200.000	   2	   00:32:08	   01:04:16	  
VBH	  3	   999.215	   2	   01:20:47	   02:41:34	  
Steriltank	   999.212	   1	   00:33:59	   00:33:59	  
Förpackningsmaskin	  1	   999.210	   1	   00:32:04	   00:32:04	  
Förpackningsmaskin	  2	   999.211	   1	   00:31:00	   00:31:00	  
Förpackningsmaskin	  3	   999.218	   2	   00:35:43	   00:35:43	  
Matning	  till	  UHT	   NY	   2	   00:20:21	   00:40:42	  
Fermenteringstank	   NY	   1	   01:01:49	   01:01:49	  
Fermenteringstank	   NY	   1	   01:01:49	   01:01:49	  
Fermenteringstank	   NY	   1	   01:01:49	   01:01:49	  
Fermenteringstank	   NY	   1	   01:01:49	   01:01:49	  
	   	   	   	   	  
Summa	  disktid	   	   	   	   17:29:54	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

	  

Bilaga 9 – Rekommenderad diskfördelning med tre disklinjer 
 
Disklinje	  1	   	   	   	   	  
Objekt	   Beteckning	   Diskfrekvens	  per	  

dag	  
Disktid	   Totalt	  

Mixtank	   110.00	   2	   00:40:22	   01:20:44	  
VBH	  1	   999.117	   2	   01:14:35	   02:29:10	  
Dekantering	   999.118	   2	   00:55:00	   01:50:00	  
Almix	   999.104	   2	   00:20:56	   00:41:52	  
Smälttank	  B	   999.113	   2	   00:37:48	   01:15:36	  
Smaktillsats	   999.105	   2	   00:21:00	   00:42:00	  
Fermenteringstank	   340.000	   1	   01:01:32	   01:01:32	  
Fermenteringstank	   350.000	   1	   01:01:49	   01:01:49	  
Lagringssilo	   310.000	   1	   00:39:04	   00:39:04	  
Lagringssilo	   390.000	   1	   00:43:14	   00:43:14	  
Lagringssilo	   400.000	   1	   00:45:16	   00:45:16	  
Bulk	   999.107	   2	   00:17:47	   00:35:34	  
UHT	   999.106	   2	   00:20:21	   00:40:42	  
Steriltank	   999.102	   1	   00:35:21	   00:35:21	  
Förpackningsmaskin	  1	   999.210	   1	   00:32:04	   00:32:04	  
	   	   	   	   	  
Summa	  disktid	   14:53:58	  
Utan	  smaktillsats,	  smälttank	  B,	  bulk	   12:20:48	  
 
 
Disklinje	  2	   	   	   	   	  
Objekt	   Beteckning	   Diskfrekvens	  per	  

dag	  
Disktid	   Totalt	  

Kvarnar	   999.201	   2	   00:24:48	   00:49:36	  
Enzymering	  2	   160.000	   2	   00:29:39	   00:59:18	  
Enzymering	  2	   165.000	   2	   00:29:40	   00:59:20	  
Formuleringstank	   190.000	   2	   00:31:53	   01:03:46	  
Formuleringstank	   200.000	   2	   00:32:08	   01:04:16	  
VBH	  3	   999.215	   2	   01:20:47	   02:41:34	  
Lagringssilo	   300.000	   1	   00:38:17	   00:38:17	  
Steriltank	   999.212	   1	   00:33:59	   00:33:59	  
Förpackningsmaskin	  2	   999.211	   1	   00:31:00	   00:31:00	  
UHT	   NY	   2	   00:20:21	   00:40:42	  
Fermenteringstank	   NY	   1	   01:01:49	   01:01:49	  
Fermenteringstank	   NY	   1	   01:01:49	   01:01:49	  
	   	   	   	   	  
Summa	  disktid	   	   	   	   12:05:26	  
 
 
 
 



 

	  

Disklinje	  3	   	   	   	   	  
Objekt	   Beteckning	   Diskfrekvens	  per	  dag	   Disktid	   Totalt	  
Enzymering	  1	   130.000	   2	   00:31:50	   01:03:40	  
Enzymering	  1	   140.000	   2	   00:31:53	   01:03:46	  
Viskositetsmätare	   999.202	   2	   00:21:57	   00:43:54	  
VBH	  2	   999.118	   2	   00:55:00	   01:50:00	  
Slutkylning	   999.101	   2	   00:36:47	   01:13:34	  
Fermentering	   999.122	   1	   00:40:59	   00:40:59	  
Containerfyllning	   999.126	   1	   00:56:13	   00:56:13	  
Fermentering	   999.123	   1	   00:43:46	   00:43:46	  
Lagringssilo	   320.000	   1	   00:42:40	   00:42:40	  
Förpackningsmaskin	  3	   999.218	   2	   00:35:43	   00:35:43	  
Fermenteringstank	   NY	   1	   01:01:49	   01:01:49	  
Fermenteringstank	   NY	   1	   01:01:49	   01:01:49	  
	   	   	   	   	  
Summa	  disktid	   	   	   	   11:37:53	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

	  

Bilaga 10 – Jämförelse av olika diskfördelning 
 
Nytt	  system	  med	  3	  disklinjer	   Disklinje	  1	  

	  Ingen	  blandningstid	  vid	  formulering	   Disklinje	  2	  
	  

	   	   	   	   	  
Disklinje	  3	  

	  
BATCH	   START	   KLART	  

PROV	  
KLART	   PROCESS	   DISK	   DISKTID	  

15	   11:00	   12:00	   12:15	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (130)	  
	   	  15	   12:15	   13:15	   13:30	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (160)	   Mixtank	   13:00-‐13:40	  

16	   12:00	   13:00	   13:15	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (140)	   Kvarnar	   13:00-‐13:25	  

	   	   	   	   	  
Enzym	  1	  (130)	   13:15-‐13:47	  

15	   13:30	   14:30	   14:45	   Enzym	  2-‐Formulering	  (190)	   Enzym	  1	  (140)	   14:15-‐14:47	  
16	   13:15	   14:15	   14:30	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (165)	   VBH1	   14:15-‐15:30	  
17	   13:47	   14:47	   15:02	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (130)	   Enzym2	  (160)	   14:30-‐15:00	  
15	   14:45	   15:45	   15:45	   Formulering-‐Lagringssilo	   Enzym	  2	  (165)	   15:30-‐16:00	  
16	   14:30	   15:30	   15:45	   Enzym	  2-‐Formulering	  (200)	   Viskositetsmätare	   15:30-‐15:52	  
17	   15:30	   16:30	   16:45	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (160)	   VBH2	   15:52-‐16:47	  
18	   14:47	   15:47	   16:02	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (140)	   Dekantering	   15:30-‐16:25	  

	   	   	   	   	  
Formulering	  (190)	   16:00-‐16:32	  

15	   15:45	   16:45	   17:00	   Lagringssilo-‐Steriltank	  (212)	   Formulering	  (200)	   16:45-‐17:17	  
16	   15:45	   16:45	   16:45	   Formulering-‐Lagringssilo	   Slutkylning	   16:45-‐17:22	  
17	   16:47	   17:47	   18:02	   Enzym	  2-‐Formulering	  (190)	   Almix	  

	  18	   16:02	   17:02	   17:17	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (165)	   Smaktillsats	  
	  

	   	   	   	   	  
Smälttank	  B	  

	  
15	   17:00	   18:00	   	  	  

Steriltank-‐
Förpackningsmaskin	  1	   Steriltank	  (212)	   18:00-‐18:34	  

16	   16:45	   17:45	   18:00	   Lagringssilo-‐Steriltank	  (102)	   Matning	  till	  UHT	   18:00-‐18:21	  
17	   18:02	   19:02	   19:02	   Formulering	  -‐Lagringssilo	   Lagringssilo	   18:18-‐18:57	  

18	   17:47	   18:47	   19:02	   Enzym	  2	  -‐Formulering	  (200)	   (Bulk)	  
(18:00-‐
18:18)	  

	   	   	   	   	  

Förpacknings-‐	  
maskin	  1	   18:45-‐19:17	  

16	   18:00	   19:00	   	  	  
Steriltank-‐
Förpackningsmaskin	  3	  

	   	  17	   19:02	   20:02	   20:17	   Lagringssilo-‐Steriltank	  (212)	   Steriltank	  (102)	   19:00-‐19:36	  

18	   19:02	   20:02	   20:02	   Formulering	  -‐Lagringssilo	  
Förpacknings-‐	  
maskin	  3	   19:45-‐20:21	  

17	   20:17	   21:17	   	  	  
Steriltank-‐
Förpackningsmaskin	  1	  

	   	  18	   20:02	   21:02	   21:17	   Lagringssilo-‐Steriltank	  (102)	  
	   	  

18	   21:17	   22:17	   	  	  
Steriltank-‐
Förpackningsmaskin	  3	  

	   	   
 
 
 



 

	  

Dagens	  system	  med	  2	  disklinjer	  
Ingen	  blandningstid	  vid	  formulering	  

BATCH	   START	   KLART	  
PROV	  
KLART	   PROCESS	   DISK	   DISKTID	  

15	   11:00	   12:00	   12:15	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (130)	  
	   	  15	   12:15	   13:15	   13:30	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (160)	   Mixtank	   13:00-‐13:40	  

16	   12:00	   13:00	   13:15	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (140)	   Kvarnar	   13:00-‐13:25	  

	   	   	   	   	  
Enzym	  1	  (130)	   13:25-‐13:57	  

15	   13:30	   14:30	   14:45	   Enzym	  2-‐Formulering	  (190)	   Enzym	  1	  (140)	   14:15-‐14:47	  
16	   13:15	   14:15	   14:30	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (165)	   VBH1	   14:15-‐15:30	  
17	   13:57	   14:57	   15:12	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (130)	   Enzym2	  (160)	   14:47-‐15:17	  
15	   14:45	   15:45	   15:45	   Formulering-‐Lagringssilo	   Enzym	  2	  (165)	   15:30-‐16:00	  
16	   14:30	   15:30	   15:45	   Enzym	  2-‐Formulering	  (200)	   Viskositetsmätare	   16:00-‐16:22	  
17	   15:30	   16:30	   16:45	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (160)	   VBH2+Dekantering	   15:30-‐17:20	  
18	   14:57	   15:57	   16:12	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (140)	   Formulering	  (190)	   16:22-‐16:54	  
15	   15:45	   16:45	   17:00	   Lagringssilo-‐Steriltank	  (212)	   Formulering	  (200)	   16:45-‐17:17	  
16	   15:45	   16:45	   16:45	   Formuleing-‐Lagringssilo	   Slutkylning	   16:45-‐17:22	  
17	   17:20	   18:20	   18:35	   Enzym	  2-‐Formulering	  (190)	   Almix	  

	  18	   16:30	   17:30	   17:45	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (165)	   Smaktillsats	  
	  

	   	   	   	   	  
Smälttank	  B	  

	  
15	   17:00	   18:00	   	  	  

Steriltank-‐
Förpackningsmaskin	  1	   Steriltank	  (212)	   18:00-‐18:34	  

16	   16:45	   17:45	   18:00	   Lagringssilo-‐Steriltank	  (102)	   Matning	  till	  UHT	   18:00-‐18:21	  
17	   18:35	   19:35	   19:35	   Formulering	  -‐Lagringssilo	   Lagringssilo	   18:39-‐19:18	  

18	   18:20	   19:20	   19:35	   Enzym	  2	  -‐Formulering	  (200)	   (Bulk)	  
(18:21-‐
18:39)	  

	   	   	   	   	  

Förpacknings-‐
maskin	  1	   18:45-‐19:17	  

16	   18:00	   19:00	   	  	  
Steriltank-‐
Förpackningsmaskin	  3	  

	   	  17	   19:35	   20:35	   20:50	   Lagringssilo-‐Steriltank	  (212)	   Steriltank	  (102)	   19:00-‐19:36	  

18	   19:35	   20:35	   20:35	   Formulering	  -‐Lagringssilo	  
Förpacknings-‐
maskin	  3	   19:45-‐20:21	  

17	   20:50	   21:50	   	  	  
Steriltank-‐
Förpackningsmaskin	  1	  

	   	  18	   20:35	   21:35	   21:50	   Lagringssilo-‐Steriltank	  (102)	  
	   	  

18	   21:50	   22:50	   	  	  
Steriltank-‐
Förpackningsmaskin	  3	  

	   	   
 
 
 
 
 
 
 



 

	  

Nytt	  system	  med	  3	  disklinjer	  	  	  
1	  h	  blandningstid	  vid	  formulering	  

BATCH	   START	   KLART	  
PROV	  
KLART	   PROCESS	   DISK	   DISKTID	  

15	   11:00	   12:00	   12:15	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (130)	  
	   	  15	   12:15	   13:15	   13:30	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (160)	   Mixtank	   13:00-‐13:40	  

16	   12:00	   13:00	   13:15	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (140)	   Kvarnar	   13:00-‐13:25	  

	   	   	   	   	  
Enzym	  1	  (130)	   13:15-‐13:47	  

15	   13:30	   14:30	   14:45	   Enzym	  2-‐Formulering	  (190)	   Enzym	  1	  (140)	   14:15-‐14:47	  
16	   13:15	   14:15	   14:30	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (165)	   VBH1	   14:15-‐15:30	  
17	   13:47	   14:47	   15:02	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (130)	   Enzym2	  (160)	   14:30-‐15:00	  
15	   14:45	   15:45	   16:00	   Blandning	   Enzym	  2	  (165)	   15:30-‐16:00	  
16	   14:30	   15:30	   15:45	   Enzym	  2-‐Formulering	  (200)	   Viskositetsmätare	   16:25-‐16:47	  
17	   15:30	   16:30	   16:45	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (160)	   VBH2	   15:30-‐16:25	  
18	   14:47	   15:47	   16:02	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (140)	   Dekantering	   15:30-‐16:25	  
15	   16:00	   17:00	   17:00	   Formuleing-‐Lagringssilo	   Formulering	  (190)	   17:00-‐17:32	  
16	   15:45	   16:45	   17:00	   Blandning	  

	   	  18	   16:47	   17:47	   18:02	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (165)	  
	   	  

15	   17:00	   18:00	   18:15	  
Lagringssilo-‐Steriltank	  
(212)	   Formulering	  (200)	   18:00-‐18:32	  

16	   17:00	   18:00	   18:00	   Formuleing-‐Lagringssilo	   Slutkylning	   18:00-‐18:37	  
17	   17:32	   18:32	   18:47	   Enzym	  2-‐Formulering	  (190)	   Almix	   16:45-‐17:06	  

	   	   	   	   	  
Smaktillsats	   18:00-‐18:21	  

	   	   	   	   	  
Smälttank	  B	   17:06-‐17:44	  

15	   18:15	   19:15	   	  	  
Steriltank-‐
Förpackningsmaskin	  1	   Steriltank	  (212)	   19:15-‐19:49	  

16	   18:00	   19:00	   19:15	  
Lagringssilo-‐Steriltank	  
(102)	   Matning	  till	  UHT	   19:00-‐19:21	  

17	   18:47	   19:47	   20:02	   Blandning	   Lagringssilo	   19:00-‐19:39	  

18	   18:32	   19:32	   19:47	  
Enzym	  2	  -‐Formulering	  
(200)	   (Bulk)	  

(18:00-‐
18:18)	  

	   	   	   	   	  

Förpacknings-‐
maskin	  1	   20:00-‐20:32	  

16	   19:15	   20:15	   	  	  
Steriltank-‐
Förpackningsmaskin	  3	   Steriltank	  (102)	   20:15-‐20:51	  

17	   20:02	   21:02	   21:02	   Formulering	  -‐Lagringssilo	  
Förpacknings-‐
maskin	  3	   21:00-‐21:36	  

18	   19:47	   20:47	   21:02	   Blandning	  
	   	  17	   21:02	   22:02	   22:17	   Lagringssilo-‐Steriltank	  (212)	  

	  18	   21:02	   22:02	   22:02	   Formulering	  -‐Lagringssilo	  
	  17	   22:17	   23:17	   	  	   Steriltank-‐Förpackningsmaskin	  1	  
	  18	   22:02	   23:02	   23:17	   Lagringssilo-‐Steriltank	  (102)	  
	  18	   23:17	   00:17	   	  	   Steriltank-‐Förpackningsmaskin	  3	  
	   

 
 



 

	  

Dagens	  system	  med	  2	  disklinjer	  
1	  h	  blandningstid	  vid	  formulering	  

BATCH	   START	   KLART	  
PROV	  
KLART	   PROCESS	   DISK	   DISKTID	  

15	   11:00	   12:00	   12:15	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (130)	  
	   	  15	   12:15	   13:15	   13:30	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (160)	   Mixtank	   13:00-‐13:40	  

16	   12:00	   13:00	   13:15	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (140)	   Kvarnar	   13:00-‐13:25	  

	   	   	   	   	  
Enzym	  1	  (130)	   13:25-‐13:57	  

15	   13:30	   14:30	   14:45	   Enzym	  2-‐Formulering	  (190)	   Enzym	  1	  (140)	   14:15-‐14:47	  
16	   13:15	   14:15	   14:30	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (165)	   VBH1	   14:15-‐15:30	  
17	   13:57	   14:57	   15:12	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (130)	   Enzym2	  (160)	   14:47-‐15:17	  
15	   14:45	   15:45	   16:00	   Blandning	   Enzym	  2	  (165)	   15:30-‐16:00	  
16	   14:30	   15:30	   15:45	   Enzym	  2-‐Formulering	  (200)	   Viskositetsmätare	   16:00-‐16:22	  

17	   15:30	   16:30	   16:45	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (160)	  
VBH2+	  
Dekantering	   15:30-‐17:20	  

18	   14:57	   15:57	   16:12	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (140)	  
	   	  15	   16:00	   17:00	   17:00	   Formulering-‐Lagringssilo	  

	  16	   15:45	   16:45	   17:00	   Blandning	   Formulering	  (190)	   17:00-‐17:32	  
18	   16:30	   17:30	   17:45	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (165)	  

	   	  
15	   17:00	   18:00	   18:15	  

Lagringssilo-‐Steriltank	  
(212)	   Formulering	  (200)	   18:00-‐18:32	  

16	   17:00	   18:00	   18:00	   Formulering-‐Lagringssilo	   Slutkylning	   18:00-‐18:37	  
17	   17:32	   18:32	   18:47	   Enzym	  2-‐Formulering	  (190)	   Almix	   16:45-‐17:06	  

	   	   	   	   	  
Smaktillsats	   18:37-‐18:58	  

	   	   	   	   	  
Smälttank	  B	   17:06-‐17:44	  

15	   18:15	   19:15	   	  	  
Steriltank-‐
Förpackningsmaskin	  1	   Steriltank	  (212)	   19:15-‐19:49	  

16	   18:00	   19:00	   19:15	  
Lagringssilo-‐Steriltank	  
(102)	   Matning	  till	  UHT	   19:00-‐19:21	  

17	   18:47	   19:47	   20:02	   Blandning	   Lagringssilo	   19:21-‐20:00	  

18	   18:32	   19:32	   19:47	  
Enzym	  2	  -‐Formulering	  
(200)	   (Bulk)	  

(20:00-‐
20:18)	  

	   	   	   	   	  

Förpacknings-‐
maskin	  1	   20:00-‐20:32	  

16	   19:15	   20:15	   	  	  
Steriltank-‐
Förpackningsmaskin	  3	   Steriltank	  (102)	   20:15-‐20:51	  

17	   20:02	   21:02	   21:02	   Formulering	  -‐Lagringssilo	  
Förpacknings-‐
maskin	  3	   21:00-‐21:36	  

18	   19:47	   20:47	   21:02	   Blandning	  
	  17	   21:02	   22:02	   22:17	   Lagringssilo-‐Steriltank	  (212)	  
	  18	   21:02	   22:02	   22:02	   Formulering	  -‐Lagringssilo	  
	  17	   22:17	   23:17	   	  	   Steriltank-‐Förpackningsmaskin	  1	  
	  18	   22:02	   23:02	   23:17	   Lagringssilo-‐Steriltank	  (102)	  
	  18	   23:17	   00:17	   	  	   Steriltank-‐Förpackningsmaskin	  3	  
	   

 



 

	  

Nytt	  system	  med	  3	  disklinjer	  	  	  
15	  min	  blandningstid	  vid	  formulering	  

BATCH	   START	   KLART	  
PROV	  
KLART	   PROCESS	   DISK	   DISKTID	  

15	   11:00	   12:00	   12:15	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (130)	  
	   	  15	   12:15	   13:15	   13:30	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (160)	   Mixtank	   13:00-‐13:40	  

16	   12:00	   13:00	   13:15	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (140)	   Kvarnar	   13:00-‐13:25	  

	   	   	   	   	  
Enzym	  1	  (130)	   13:15-‐13:47	  

15	   13:30	   14:30	   14:45	  
Enzym	  2-‐Formulering	  
(190)	   Enzym	  1	  (140)	   14:15-‐14:47	  

16	   13:15	   14:15	   14:30	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (165)	   VBH1	   14:15-‐15:30	  
17	   13:47	   14:47	   15:02	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (130)	   Enzym2	  (160)	   14:30-‐15:00	  
15	   14:45	   15:00	   15:15	   Blandning	   Enzym	  2	  (165)	   15:30-‐16:00	  

16	   14:30	   15:30	   15:45	  
Enzym	  2-‐Formulering	  
(200)	   Viskositetsmätare	   16:25-‐16:47	  

17	   15:30	   16:30	   16:45	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (160)	   VBH2	   15:30-‐16:25	  
18	   14:47	   15:47	   16:02	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (140)	   Dekantering	   15:30-‐16:25	  
15	   15:15	   16:15	   16:15	   Formulering-‐Lagringssilo	   Formulering	  (190)	   16:15-‐16:47	  
16	   15:45	   16:00	   16:15	   Blandning	  

	   	  18	   16:47	   17:47	   18:02	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (165)	  
	   	  

15	   16:15	   17:15	   17:30	  
Lagringssilo-‐Steriltank	  
(212)	   Formulering	  (200)	   17:15-‐17:47	  

16	   16:15	   17:15	   17:15	   Formulering-‐Lagringssilo	   Slutkylning	   17:15-‐17:52	  

17	   16:47	   17:47	   18:02	  
Enzym	  2-‐Formulering	  
(190)	   Almix	   16:00-‐16:21	  

	   	   	   	   	  
Smaktillsats	   17:15-‐17:36	  

	   	   	   	   	  
Smälttank	  B	   16:21-‐16:59	  

15	   17:30	   18:30	   	  	  
Steriltank-‐
Förpackningsmaskin	  1	   Steriltank	  (212)	   18:30-‐19:04	  

16	   17:15	   18:15	   18:30	  
Lagringssilo-‐Steriltank	  
(102)	   Matning	  till	  UHT	   18:15-‐18:36	  

17	   18:02	   18:17	   18:32	   Blandning	   Lagringssilo	   18:15-‐18:54	  

18	   17:47	   18:47	   19:02	  
Enzym	  2	  -‐Formulering	  
(200)	  

Förpacknings-‐
maskin	  1	   19:15-‐19:47	  

	   	   	   	   	  
(Bulk)	   (18:36-‐18:54)	  

16	   18:30	   19:30	   	  	  
Steriltank-‐
Förpackningsmaskin	  3	   Steriltank	  (102)	   19:30-‐20:06	  

17	   18:32	   19:32	   19:32	  
Formulering	  -‐
Lagringssilo	  

Förpacknings-‐
maskin	  3	   20:15-‐20:51	  

18	   19:02	   19:17	   19:32	   Blandning	  
	  17	   19:32	   20:32	   20:47	   Lagringssilo-‐Steriltank	  (212)	  
	  18	   19:32	   20:32	   20:32	   Formulering	  -‐Lagringssilo	  
	  17	   20:47	   21:47	   	  	   Steriltank-‐Förpackningsmaskin	  1	  
	  18	   20:32	   21:32	   21:47	   Lagringssilo-‐Steriltank	  (102)	  
	  18	   21:47	   22:47	   	  	   Steriltank-‐Förpackningsmaskin	  3	  
	   	  

	  



 

	  

Dagens	  system	  med	  2	  disklinjer	  
15	  min	  blandningstid	  vid	  formulering	  

BATCH	   START	   KLART	  
PROV	  
KLART	   PROCESS	   DISK	   DISKTID	  

15	   11:00	   12:00	   12:15	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (130)	  
	   	  15	   12:15	   13:15	   13:30	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (160)	   Mixtank	   13:00-‐13:40	  

16	   12:00	   13:00	   13:15	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (140)	   Kvarnar	   13:00-‐13:25	  

	   	   	   	   	  
Enzym	  1	  (130)	   13:25-‐13:57	  

15	   13:30	   14:30	   14:45	  
Enzym	  2-‐Formulering	  
(190)	   Enzym	  1	  (140)	   14:15-‐14:47	  

16	   13:15	   14:15	   14:30	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (165)	   VBH1	   14:15-‐15:30	  
17	   13:57	   14:57	   15:12	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (130)	   Enzym2	  (160)	   14:47-‐15:17	  
15	   14:45	   15:00	   15:15	   Blandning	   Enzym	  2	  (165)	   15:30-‐16:00	  

16	   14:30	   15:30	   15:45	  
Enzym	  2-‐Formulering	  
(200)	   Viskositetsmätare	   16:00-‐16:22	  

17	   15:30	   16:30	   16:45	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (160)	   VBH2+Dekantering	   15:30-‐17:20	  
18	   14:57	   15:57	   16:12	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (140)	  

	   	  15	   15:15	   16:15	   16:15	   Formulering-‐Lagringssilo	  
	  16	   15:45	   16:00	   16:15	   Blandning	   Formulering	  (190)	   16:22-‐16:54	  

18	   16:30	   17:30	   17:45	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (165)	  
	   	  

15	   16:15	   17:15	   17:30	  
Lagringssilo-‐Steriltank	  
(212)	   Formulering	  (200)	   17:15-‐17:47	  

16	   16:15	   17:15	   17:15	   Formulering-‐Lagringssilo	   Slutkylning	   17:15-‐17:52	  

17	   17:20	   18:20	   18:35	  
Enzym	  2-‐Formulering	  
(190)	   Almix	   16:00-‐16:21	  

	   	   	   	   	  
Smaktillsats	   17:52-‐18:13	  

	   	   	   	   	  
Smälttank	  B	   16:21-‐16:59	  

15	   17:30	   18:30	   	  	  
Steriltank-‐
Förpackningsmaskin	  1	   Steriltank	  (212)	   18:30-‐19:04	  

16	   17:15	   18:15	   18:30	  
Lagringssilo-‐Steriltank	  
(102)	   Matning	  till	  UHT	   18:15-‐18:36	  

17	   18:35	   18:50	   19:05	   Blandning	   Lagringssilo	   18:36-‐19:15	  

18	   18:20	   19:20	   19:35	  
Enzym	  2	  -‐Formulering	  
(200)	  

Förpacknings-‐	  
maskin	  1	   19:15-‐19:47	  

	   	   	   	   	  
(Bulk)	   (19:15-‐19:33)	  

16	   18:30	   19:30	   	  	  
Steriltank-‐
Förpackningsmaskin	  3	   Steriltank	  (102)	   19:30-‐20:06	  

17	   19:05	   20:05	   20:05	   Formulering	  -‐Lagringssilo	  
Förpacknings-‐	  
maskin	  3	   20:15-‐20:51	  

18	   19:35	   19:50	   20:05	   Blandning	  
	   	  17	   20:05	   21:05	   21:20	   Lagringssilo-‐Steriltank	  (212)	  

	  18	   20:05	   21:05	   21:20	   Formulering	  -‐Lagringssilo	  
	   	  17	   21:20	   22:20	   	  	   Steriltank-‐Förpackningsmaskin	  1	  

	  18	   21:20	   22:20	   22:35	   Lagringssilo-‐Steriltank	  (102)	  
	  18	   22:35	   23:35	   	  	   Steriltank-‐Förpackningsmaskin	  3	  
	   	  

	  



 

	  

Nytt	  system	  med	  3	  disklinjer	  
Ingen	  blandningstid	  vid	  formulering,	  ingen	  provtid,	  ingen	  viskositetsmätare	  
Det	  förutsätts	  att	  VBH1	  diskas	  på	  40	  min	  
BATCH	   START	   KLAR	   PROCESS	   DISK	   DISKTID	  

15	   11:00	   12:00	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (130)	  
	   	  15	   12:00	   13:00	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (160)	   Mixtank	   13:00-‐13:40	  

16	   12:00	   13:00	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (140)	   Kvarnar	   13:00-‐13:25	  

	   	   	   	  
Enzym	  1	  (130)	   13:00-‐13:32	  

15	   13:00	   14:00	   Enzym	  2-‐Formulering	  (190)	   Enzym	  1	  (140)	   14:00-‐14:32	  
16	   13:00	   14:00	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (165)	   VBH1	   14:00-‐14:40	  
17	   13:40	   14:40	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (130)	   Enzym2	  (160)	   14:00-‐14:30	  
15	   14:00	   15:00	   Formulering-‐Lagringssilo	   Enzym	  2	  (165)	   15:00-‐15:30	  
16	   14:00	   15:00	   Enzym	  2-‐Formulering	  (200)	   VBH2	   15:00-‐15:55	  
17	   14:40	   15:40	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (160)	   Dekantering	   15:00-‐15:55	  

18	   14:40	   15:40	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (140)	  
Formulering	  
(190)	   15:30-‐16:02	  

15	   15:00	   16:00	   Lagringssilo-‐Steriltank	  (212)	  
Formulering	  
(200)	   16:02-‐16:34	  

16	   15:00	   16:00	   Formulering-‐Lagringssilo	   Slutkylning	   16:00-‐16:32	  
17	   16:02	   17:02	   Enzym	  2-‐Formulering	  (190)	   Almix	  

	  18	   15:40	   16:40	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (165)	   Smaktillsats	  
	  

	   	   	   	  
Smälttank	  B	  

	  15	   16:00	   17:00	   Steriltank-‐Förpackningsmaskin	  1	   Steriltank	  (212)	   17:00-‐17:34	  

16	   16:00	   17:00	   Lagringssilo-‐Steriltank	  (102)	  
Matning	  till	  
UHT	   17:00-‐17:21	  

17	   17:02	   18:02	   Formulering	  -‐Lagringssilo	   Lagringssilo	   17:18-‐78:57	  
18	   17:02	   18:02	   Enzym	  2	  -‐Formulering	  (200)	   (Bulk)	   (17:00-‐17:18)	  

	   	   	   	  

Förpacknings-‐	  
maskin	  1	   17:45-‐18:17	  

16	   17:00	   18:00	   Steriltank-‐Förpackningsmaskin	  3	   Steriltank	  (102)	   18:00-‐18:36	  

17	   18:02	   19:02	   Lagringssilo-‐Steriltank	  (212)	  
Förpacknings-‐
maskin	  3	   18:45-‐19:21	  

18	   18:02	   19:02	   Formulering	  -‐Lagringssilo	  
	   	  17	   19:02	   20:02	   Steriltank-‐Förpackningsmaskin	  1	  
	   	  18	   19:02	   20:02	   Lagringssilo-‐Steriltank	  (102)	  
	   	  18	   20:02	   21:02	   Steriltank-‐Förpackningsmaskin	  3	  
	   	   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

	  

2	  Disklinjer	  enligt	  koncept	  B	  
Ingen	  blandningstid	  vid	  formulering,	  ingen	  provtid,	  ingen	  viskositetsmätare	  
Det	  förutsätts	  att	  VBH1	  diskas	  på	  40	  min	  
BATCH	   START	   KLAR	   PROCESS	   DISK	   DISKTID	  

15	   11:00	   12:00	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (130)	  
	   	  15	   12:00	   13:00	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (160)	   Mixtank	   13:00-‐13:40	  

16	   12:00	   13:00	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (140)	   Kvarnar	   13:00-‐13:25	  

	   	   	   	  
Enzym	  1	  (130)	   13:25-‐13:57	  

15	   13:00	   14:00	   Enzym	  2-‐Formulering	  (190)	   Enzym	  1	  (140)	   14:00-‐14:32	  
16	   13:00	   14:00	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (165)	   VBH1	   14:00-‐14:40	  
17	   13:57	   14:57	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (130)	   Enzym2	  (160)	   14:32-‐15:02	  
15	   14:00	   15:00	   Formulering-‐Lagringssilo	   Enzym	  2	  (165)	   15:00-‐15:30	  
16	   14:00	   15:00	   Enzym	  2-‐Formulering	  (200)	   VBH2	   15:00-‐15:55	  
17	   15:02	   16:02	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (160)	   Dekantering	   15:30-‐16:25	  

18	   14:57	   15:57	   Kvarn-‐Enzym	  1	  (140)	  
Formulering	  
(190)	   15:55-‐16:27	  

15	   15:00	   16:00	   Lagringssilo-‐Steriltank	  (212)	  
Formulering	  
(200)	   16:27-‐16:59	  

16	   15:00	   16:00	   Formulering-‐Lagringssilo	   Slutkylning	   16:00:16:32	  
17	   16:27	   17:27	   Enzym	  2-‐Formulering	  (190)	   Almix	  

	  18	   15:57	   16:57	   Enzym	  1-‐Enzym	  2	  (165)	   Smaktillsats	  
	  

	   	   	   	  
Smälttank	  B	  

	  15	   16:00	   17:00	   Steriltank-‐Förpackningsmaskin	  1	   Steriltank	  (212)	   17:21-‐17:55	  

16	   16:00	   17:00	   Lagringssilo-‐Steriltank	  (102)	  
Matning	  till	  
UHT	   17:00-‐17:21	  

17	   17:27	   18:27	   Formulering	  -‐Lagringssilo	   Lagringssilo	   17:39-‐18:18	  
18	   17:27	   18:27	   Enzym	  2	  -‐Formulering	  (200)	   (Bulk)	   (17:21-‐17:39)	  

	   	   	   	  

Förpacknings-‐
maskin	  1	   17:45-‐18:17	  

16	   17:00	   18:00	   Steriltank-‐Förpackningsmaskin	  3	   Steriltank	  (102)	   18:15-‐18:51	  

17	   18:27	   19:27	   Lagringssilo-‐Steriltank	  (212)	  
Förpacknings-‐
maskin	  3	   18:45-‐19:21	  

18	   18:27	   19:27	   Formulering	  -‐Lagringssilo	  
	   	  17	   19:27	   20:27	   Steriltank-‐Förpackningsmaskin	  1	  
	   	  18	   19:27	   20:27	   Lagringssilo-‐Steriltank	  (102)	  
	   	  18	   20:27	   21:27	   Steriltank-‐Förpackningsmaskin	  3	  
	   	   


