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Sammanfattning  

Att stå sig konkurrenskraftig på dagens marknad är en ständig pågående process. Det gäller 

för företag att utmana sig själv med att implementera nya produktionsförbättringar för att vara 

på framkanten. Även företag som nått stora mål med sin produktion inser att det fortfarande 

finns potentiella förbättringsmöjligheter för att nå ytterligare produktionsmål genom att 

förbättra utnyttjandegraden av utrusning. Ett viktigt mätverktyg för att visa resultat av 

förbättringar och peka på förbättringsmöjligheter är OEE (Overall Equipment Effectiveness). 

Den här rapporten ämnar undersöka möjligheterna för företaget LKAB att använda ett OEE 

mätvärde på en produktionslinje i Malmbergets gruva. En beräkning med vald metod kommer 

också att göras för en tidsperiod. Produktionslinjen används till att frakta berg i gruvan och 

produktionslinjen är uppdelad i två enskilda mindre linjer.  

Inom ramen av det här arbetet har en litteraturstudie utförts och ett antal böcker och 

vetenskapliga artiklar har studerats. Resultatet från litteraturstudien visade att det finns en del 

artiklar som behandlade OEE på produktionslinjer, men också att det finns en brist på 

litteratur som berör ämnet. Från litteraturstudien valdes två versioner av OEE för att 

utvärderas på LKAB:s produktionslinje, vilket var OLE och OEEML. Medelvärde och 

produkt av OEE har också utvärderats i det här arbetet. Metoden för utvärdering har varit en 

kriterielista som utformats a författaren baserat på teori från litteraturstudien.  

Resultatet från utvärderingen visade att ingen av de valda metoderna var passande för 

LKAB:s produktionslinje, därför gjordes ett val att beräkna OEE på flaskhalsarna i de två 

separata produktionslinjerna. Därefter kombinerades flaskhalsarna med en enkel 

viktningsformel som baserats på produktionskapacitet för respektive produktionslinje. Den 

ena produktionslinjen hade också en parallellkopplad flaskhals och därför kombinerades 

också de. Syftet var att få ett övergripande OEE över flaskhalsarna i hela produktionslinjen. 

En beräkning utfördes under perioden första kvartalet 2017 och redovisades i stapeldiagram.  

I examensarbetet har också en enkel användningsguide för OEE skapats. Guiden ger en enkel 

beskrivning av själva OEE samt förklarar arbetsprocessen runt OEE mätningar. Guiden 

presenterar även tänkbara lösningsförslag till LKAB.  
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Abstract 

To be competitive and sustainable in today's market is a common business objective of many 

organisations that requires continuous work. It is up to companies to challenge themselves to 

implement appropriate performance measurement and management system to facilitate 

improvement and stay on the forefront. Companies that have achieved their production 

objectives realize that there are still potential improvement opportunities, by improving the 

utilization rate of machines. An important tool and key performance indicator (KPI) for 

assessing the performance of manufacturing process is OEE (Overall Equipment 

Effectiveness). 

 

Therefore, the aim of this study is to suggest a method for estimating OEE to measure the 

performance of multiple production lines in LKAB. The main production line consists of two 

smaller independent production lines  

 

A literature study was conducted to find methods for estimating OEE on an entire production 

line. The literature study showed that there are some articles about OEE on production lines, 

but also that there is a lack of literature that concerns the subject. From the literature study, 

two approaches for estimating OEE were selected to be evaluated on LKAB's production 

lines: OLE and OEEML. The average and product of OEE have also been evaluated in this 

work. These performance of these methods were assessed using a criteria list designed by the 

author.  

 

The methods that was chosen from the literature study gave no good results from the 

evaluation, so a decision was made to calculate OEE on the bottlenecks in the two separate 

production lines instead. Then the bottlenecks were combined with a simple weighting 

formula based on production capacity for the respective production line. One production line 

also had a parallel-connected bottle neck and therefore they were also combined. The aim was 

to get an overall OEE over the bottlenecks throughout the production line. A calculation was 

then made for three months January, February, and March. 

 

In this thesis, a simple guide has also been made on how to use an OEE, the guide provides a 

simple description of OEE, it also explains the work process around OEE measurements.  
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1. Inledning   

1.1 Introduktion  

Att stå sig konkurrenskraftig på dagens marknad är en ständig pågående process. Det gäller 

för företag att utmana sig själv med att implementera nya produktionsförbättringar för att vara 

på framkanten. Även företag som har nått stora mål med sin produktion inser att det 

fortfarande finns potentiella förbättringsmöjligheter, genom att förbättra utnyttjandegraden av 

utrusning och därmed nå än större produktionsmål. Ett viktigt mätverktyg för att visa resultat 

av förbättringar och peka på förbättringsmöjligheter är OEE (Overall Equipment 

Effectiveness) som på svenska brukar kallas TAK (Tillgänglighet, Anläggningseffektivitet och 

Kvalitetsutbyte), (Nachiappan, Anantharaman, 2006). Rapporter och undersökningar visar att 

företag som använder PM (Performance measurement) presterar bättre än företag som inte 

gör mätningar. För att vara ett konkurrenskraftigt företag beror framgångarna mycket av hur 

tillgänglig deras produktionsutrustning är och ett kontinuerligt arbete med att förbättra och 

optimera produktionen (Ramlan, Ngadiman, Omar, Yassin, 2015) 

 

1.2 Bakgrund 

Underhållsavdelningen i LKAB:s gruva i malmberget är intresserade av hur ett OEE kan 

användas på en hel produktionslinje. De är intresserade av ett OEE som kan användas 

dagligen på exempelvis morgonmöten. De är också intresserade av ett mätvärde som kan 

användas för att spara som statistik som representerar produktionslinjen, som effektivt kan 

visa förbättringar eller försämringar av linjen över tid.  

1.3 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att undersöka möjligheterna för företaget LKAB att använda ett 

OEE mätvärde på en produktionslinje i Malmbergets gruva. En beräkning med vald metod 

kommer också att göras för en tidsperiod.  

Målformulering: 

1. Kartläggning/beskrivning av den produktionslinje som ska analyseras. 

2. Litteraturstudie av metoder som finns för att beräkna OEE på en produktionslinje. 

3. Utvärdering och rekommendation av hur OEE kan användas på LKAB:s 

produktionslinje. 

4. En numerisk beräkning av den metod som valdes för en tidsperiod. 

1.4 Avgränsningar  

Produktionslinjen är avgränsad till krossar, bergspel och transportband. Alternativa 

produktionsvägar som inte ingår i normal produktion tas inte med.   

https://www.deepdyve.com/search?author=Ramlan%2C+Rohaizan
https://www.deepdyve.com/search?author=Ngadiman%2C+Yunos
https://www.deepdyve.com/search?author=Omar%2C+Siti+Sarah
https://www.deepdyve.com/search?author=Omar%2C+Siti+Sarah


2 
 

1.5 Kort om företaget LKAB  

LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara AB) är en internationell högteknologisk gruv- och 

mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala 

stålmarknaden. Deras affärsidé och ambition är att vara ett av de mest innovativa, 

resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen har cirka 4 200 

anställda i 13 länder, inrymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, 

bergtjänster och fastighetsbolag. (LKAB.com) 
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2. Litteraturstudie 
 

2.1 Bakgrund och behov av TPM (Total Productive 

Maintenance) 

För att förstå vars OEE kommer ifrån och hur det används i ett större sammanhang så måste 

TPM beröras. Idéerna om TPM kommer från den japanska bilindustrin speciellt från Toyota, 

som utvecklade TPS (Toyota Production System). TPS spred sig till andra biltillverkare och 

underleverantörer och ur detta växte sedan TPM- Konceptet fram. Många grundtankar inom 

TPM hämtades från USA, där företag tidigt började tillämpa produktivt underhåll med inslag 

av förebyggande underhåll, underhållsmässighet och underhållsaspekter i projektprocessen. 

De japanska företagen komplimenterade idéerna och bidrog bland annat med tanken att jobba 

i små förbättringsgrupper (Ljungberg, 2000). 

Det huvudsakliga målet med TPM är att åstadkomma ekonomisk effektivitet, rätt mängd 

underhåll, förbättra underhållsmässigheten, införa förebyggande underhåll, och engagera all 

personal. Om TPM införs korrekt kommer det att leda till lägre operationskostnader, längre 

livstid på utrusning och lägre underhållskostnader (Kanthi, Muthiah, Sangeetha, 2006). TPM 

jobbar mot att höja konkurrenskraften hos ett företag och introducerar en förändringskultur i 

företaget.  Det är inte omöjligt för ett företag att öka sin produktivitet med 50% efter att ha 

infört TPM. Den ökade produktiviteten kommer också utan att någon ökning av arbetstider, 

personal eller utav någon större investering behövts göras. (Ljungberg, 2000) 

2.2 Tre grundpelare i TPM 

TPM kan beskrivas som ett helhetskoncept och arbetssätt som strävar efter att höja 

utrustningseffektiviteten samt att utveckla företagets produktiva processer. Det beskrivs också 

som en förändringsprocess som omfattar all personal i företaget. TPM byggs på tre 

grundpelare enligt Ljungberg (2000). 

• Hjärnan: Uppföljningar av driftstörning 

• Hjärtat: Operatörsunderhåll 

• Musklerna: Förbättringsgrupper 

Uppföljningar av driftstörning: 

Det är oftast vanligt att företag mäter den tekniska tillgängligheten och den brukar normalt 

sett vara väldigt hög. Inom TPM används istället den totala utrustningens effektivitet (OEE) 

som ger ett värde över hur effektiv utrustningen faktisk är. Effektiviteten bygger på vad som 

har producerats jämför med vad som kunde ha producerats för en tidsperiod. För att beräkna 
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ett OEE värde behövs det mätas och kvantifieras så många förluster som möjligt. Därefter är 

det viktigt att OEE värdet som erhålls förklaras till all personal i företaget så att omfattningen 

av förluster blir förstådda (Ljungberg, 2000). 

Operatörsunderhåll: 

Operatörsunderhåll handlar om att personalen ska känna ett ägandeskap över utrustningen och 

känna ansvar för den, de vill säga en fungerade maskinvård. Ljungberg (2000) skriver att 

maskinvård är ett begrepp som har glömts bort vilket skapar störningar och defekter i 

tillverkningen. Maskinvård var något som var vanligt förut inom industrin, men nuförtiden 

har det skapats en uppdelning mellan underhållspersonal och operatörer, vilket leder till ett 

”du kör – jag lagar” tillstånd. Operatörsunderhåll syftar alltså till att operatörer ska succesivt 

utveckla ett allt större intresse för maskinerna de hanterar och sedan ta ett större ansvar för 

deras skötsel (Ljungberg, 2000). 

Förbättringsgrupper: 

Inom TPM är förbättringsgrupperna kontinuerliga och produktionsbaserade och alla 

operatörer deltar. Grupperna är inte något som är frivilligt för personalen, utan något som ska 

göras av all personal. Tillskillnad från en normal projektgrupp så upplöses inte gruppen efter 

att projektet är avklarat, utan det är en kontinuerlig grupp. Syftet med grupperna på långsikt är 

att effektivisera eller förbättra en process. Förbättringsgrupperna är alltså en långsiktig 

strategi för företaget att öka sin konkurrenskraft (Ljungberg, 2000). 

2.3 De sex stora förlusterna  

För att öka den totala utrustningens effektivitet så jobbar TPM med att eliminera de sex stora 

förluster. Dessa innefattar en majoritet av förluster och som drar ner effektiviteten på 

utrusning. Nakajima (1984) definierar först de sex förlusterna som:  

1. Utrustningsfel och avbrott  

2. Ställtid och justeringar 

3. Tomgång och småstopp 

4. Reducerad hastighet 

5. Defekter i processen 

6. Reducerat utbyte och uppstarts problem  

  

2.4 OEE (Overall Equipment Effectiveness) 

OEE föreslogs först som ett viktigt verktyg inom TPM, där det huvudsakliga syftet med OEE 

mätningar är att hjälpa till i förbättringsarbetet genom att visa på förbättringsmöjligheter 

(Nakajima, 1984). OEE tar de vanligaste produktionsförlusterna hos företag och placerar dem 

i tre kategorier; tillgänglighet, produktivitet och kvalitetsförluster. OEE definieras som en 

indikator på den totala effektiviteten på en utrusning (Ramlan, Ngadiman, Omar & Yassin, 

https://www.deepdyve.com/search?author=Ramlan%2C+Rohaizan
https://www.deepdyve.com/search?author=Ngadiman%2C+Yunos
https://www.deepdyve.com/search?author=Omar%2C+Siti+Sarah
https://www.deepdyve.com/search?author=Omar%2C+Siti+Sarah
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2015). Enkelt beskrivet är det en kvot mellan verklig produktion och teoretisk produktion. Ett 

OEE-värde på 100% skulle representera en maximalt utnyttjad utrusning, vilket betyder att 

utrustningen alltid går med rätt hastighet och utan att tillverka skrot eller tillverkar produkter 

som måste omarbetas (Ljungberg, 2000).  

2.5 OEE Original 

Den totala utrustningseffektiviteten består av tre delar (Ljungberg, 2000). 

• Tillgänglighet  

• Operationseffektivitet 

• Kvalitetsutbyte 

2.5.1 Tillgänglighet 

Operativ tid är den tid som finns tillgänglig för produktion, den är framtagen genom att ta den 

totala tillgängliga tid som finns för produktion minus planerad stopptid. Planerad stopptid är 

stillastående tid som kommer exempelvis från förebyggande/planerat underhåll eller andra 

management aktivitet. Stillestånds tid kommer från utrustningsfel, Ställtid och justeringar 

(Ljungberg, 2000). 

 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 (𝐾𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑑) − 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑 

 

(2.1) 

 

 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑 =  𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑇𝑖𝑑 − 𝑆𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑇𝑖𝑑 

 

(2.2) 

 

 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑇𝑖𝑑
  

 

(2.3) 

Det här sättet att beräkna tillgänglighet som först presenterades av Nakajima (1984) kan 

kritiseras, då enligt Ljungberg (2000) bör inte planerat underhåll räknas in som stilleståndstid 

utan dras bort från total tillgänglig operativ tid. En maskin som behöver mycket förebyggande 

underhåll når inte lika mycket tidstillgänglighet som en maskin som inte behöver lika mycket 

förebyggande underhåll. Behovet av förebyggande underhåll är en egenskap hos maskinen 

(Ljungberg, 2000). 
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2.5.2 Operationseffektivitet (Anläggningsutbyte)  

Operationseffektiviteten mäter hur effektivt den tillgängliga tiden används och består av två 

delar som är utnyttjad produktionstakt och verklig utnyttjandegrad, som multipliceras med 

varandra (Ljungberg, 2000). 

Utnyttjad produktionstakt mäter förluster på grund av att maskinen körs med reducerad 

hastighet. Produktionstakt nås genom att dividera teoretisk cykeltid med verklig cykeltid. Den 

teoretiska cykeltiden är den ideala tid maskinen är konstruerad för att producera en produkt 

på. Den verkliga cykeltiden är den faktiska tid som uppnåtts genom mätning. (Ljungberg, 

2000). 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑘𝑡 =
𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑

𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑
 

 

 

(2.4) 

Den verkliga utnyttjandegraden mäter förluster som uppsåt av tomgång och småstopp. Den 

består av en kvot mellan verkliga processtiden och tillgänglig operativ tid. Tillgänglig tid 

räknades ut i föregående exempel (Ljungberg, 2000). 

 

Verkliga utnyttjandegraden =
𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑
 

 

 

(2.5) 

Där verklig processtid räknas som den verkliga cykeltiden multiplicerat med den processade 

mängden som är det faktiska antalet genomförda cykler (Ljungberg, 2000). 

 

𝑉erkliga utnyttjandegraden =
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑑 𝑚ä𝑛𝑔𝑒𝑑 ∗ 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑
 

 

(2.6) 

 

Operationseffektiviteten kan beräknas när utnyttjad produktionstakt och verklig 

utnyttjandegrad är uträknad (Ljungberg, 2000). 

 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡

= 𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑘𝑡 ∗ 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 

 

(2.7) 
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Ekvationerna för verklig utnyttjandegrad och utnyttjad produktions takt går att slå ihop för att 

få en ekvation (Ljungberg, 2000). 

 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑
 

 

(2.8) 

 

2.5.3 Kvalitetsutbyte 

Kvalitetsutbyte mäter andel godkända produkter av den totala mängd producerade produkter. 

Här ingår förluster som kommer från uppstart och under vanlig produktion, samt produkter 

som måste köras om genom maskin en eller flera gånger för att bil godkända (Ljungberg, 

2000). 

𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 =
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 − 𝐹𝑒𝑙𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
 

 

 

(2.9) 

 

2.5.4 Totala utrustningens effektivitet (OEE) 

Slutligen kan ett OEE värde beräknas genom att multiplicera tillgänglighet, 

operationseffektivitet och kvalitetsutbyte med varandra (Nakajima, 1984). 

 

𝑂𝐸𝐸 = Tillgänglighet ∗ Operationseffektivitet ∗ Kvalitetsutbyte 

 

Där OEE också kan beskrivas som ekvation 11. 

 

(2.10) 

 

𝑂𝐸𝐸 =
𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑎𝑣 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑚ö𝑗𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛
 

 

(2.11) 

 

2.6 OEE på produktionslinjer  

Sedan OEE först introducerades har en del modifikationer av original OEE tillkommit från 

användare och forskare. Originalversionen av OEE var designat för att användas på enskilda 

maskiner (Nakajima, 1984). Fördelarna med att använda OEE på en maskin är att effektivitet 

och parametrar kan kopplas till den valda maskinen och därmed också förlusterna. Braglia, 
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Frosolini och Zammori (2008) skriver i sin artikel att ett OEE på en enskild maskin i en 

produktionslinje inte alltid är tillräckligt för att höja hela systemets effektivitet. Nachiappan 

och Anantharaman (2006) skriver att för en kontinuerlig produktionslinje kan det vara 

fördelaktig att fokusera på produktionslinjen än den enskilda maskinen för att höja systemets 

totala effektivitet. Under kommande kapitel beskrivs några versioner av OEE som 

identifierades under litteraturstudien att beskrivas. 

2.7 OLE (Overall Line Effectivness)  

Nachiappan och Anantharaman (2006) presenterar en metod som de kallar OLE (Overall Line 

Effectivness). Metoden tar hänsyn till hur föregående maskins tillgänglighet påverkar 

nästkommande maskin i en kontinuerlig produktionslinje. Medan operationseffektivitet och 

kvalitetsutbyte blir egen parameter.  

 

 

𝑂𝐿𝐸 (𝑂𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙 𝐿𝑖𝑛𝑒 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑛𝑒𝑠𝑠) = 𝑇𝐿 ∗ 𝐴𝐿𝐾𝐿 

 

(2.12) 

 

𝑇𝐿 (𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝐿𝑖𝑛𝑗𝑒) =
𝑂𝑇(𝐿𝑀)

𝐿𝑇
 

 

(2.13) 

 

𝑂𝑇(𝑖) = [OT(i − 1) − PN(i)] − NT(i) 

 

(2.14) 

 

𝐴𝐿𝐾𝐿(𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑡𝑒𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝐾𝑎𝑣𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑏𝑦𝑡𝑒 𝐿𝑖𝑛𝑗𝑒) =
𝐺𝑛 ∗ 𝐶𝑌𝑇

𝑂𝑇(1)
 

 

(2.15) 

 

OT (1): Operativa tiden för den första maskinen.  

𝐺𝑛 = 𝑛(𝑖) − (𝐷(𝑖) + 𝑅(𝑖)) 

 

(2.16) 

 

 

𝑛(𝑖) =
𝑂𝑇(𝑖) − 𝑃𝑅𝑇(𝑖)

𝐶𝑌𝑇(𝑖)
 

 

(2.17) 
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Tabell 2.1: Beskrivning av förkortningar (OLE) 

Förkortning Beskrivning 

PN Planerad ner tid 

TL Tillgänglighet Linje 

OT Operativ tid  

Gn Andel bra produkter producerade 

NT Ner tid (stillastående tid) 

CYT Begränsande cykeltid i processen (flaskhals) 

D Kassationer 

R Omarbetning 

PRT Anläggningsutbyte reducerande effekter 

ALKL Anläggningsutbyte och kvalitetsutbyte 

n(i) Andel möjliga produkter producerade 

LT Planerad produktionstid (Kalender tid) 

LM Sista maskin i produktionslinjen 

 

2.8 OEEML (Overall Equipment Effectiveness of a Manufacturing 

Line) 

Metoden bygger på att dela upp förlusterna som sker i produktionslinjen, där förluster till en 

maskin skiljs från förluster som uppstår längst med produktionslinjen. Detta leder till att 

användaren lättare ska kunna lokalisera var förluster uppstår, vilket förenklar 

förbättringsarbetet och optimering av systemet som helhet (Braglia, Frosolini, Zammori, 

2008). 

 

𝑂𝐸𝐸𝑀𝐿 = 𝑂𝐸𝐸𝑀(𝑇𝐵𝑁) ∗
𝐶𝑇𝑚(𝑇𝐵𝑁)

𝐶𝑇𝑚(𝑅𝐶𝑂)
∗

𝐶𝑇𝑚(𝑅𝐶𝑀)

𝐶𝑇𝑙(𝑅𝐶𝑀)
∗

𝐶𝑇𝑙(𝑅𝐶𝑂)

𝐶𝑇𝑙(𝑇𝐵𝑁)
∗

𝐶𝑇𝑙(𝑇𝐵𝑁)

𝐶𝑇𝐿(𝐿𝑀)
 

 

(2.18) 

 

𝐶𝑇𝑚 =
(𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑒)

𝑂𝐸𝐸𝑀
 

 

(2.19) 

 

𝐶𝑇𝑙 =
(𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑒)

𝑇𝑂𝐸𝐸
 

 

(2.20) 

 



10 
 

𝑇𝑂𝐸𝐸 = 𝐴(𝑥𝑡) ∗ 𝑂𝐸𝐸𝑀 

 

(2.21) 

 

𝑂𝐸𝐸𝑀 = 𝑂𝐸𝐸 ∗ 𝐴(𝑝𝑚) 

 

(2.22) 

 

Om RCM = TBN  

𝑂𝐸𝐸𝑀𝐿 = 𝑂𝐸𝐸𝑀(𝑇𝐵𝑁) ∗
𝐶𝑇𝑚(𝑇𝐵𝑁)

𝐶𝑇𝐿(𝐿𝑀)
= 𝑇𝑂𝐸𝐸(𝐿𝑀) ∗

𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙 𝑇𝑖𝑚𝑒(𝑇𝐵𝑁)

𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙 𝑇𝑖𝑚𝑒(𝐿𝑀)
 

(2.23) 

 

Table 2.2: Beskrivning av förkortningar (OEEML) 

Förkortning Beskrivning 

RCO Real Constraining Operation (Real 

bottleneck) 

TBN The Bottleneck (theoretical) 

A(xt) Availability loss due to external causes to 

the machine 

A(pm) Availability loss due due to pland 

maintenance 

TOEE Total Overall Equipment Effectivness 

OEEM Real Machine efficiency indicator 

LM Last Machine 

 

2.9 OEE Medelvärde och Produkt (Produktionslinje) 

Nachiappan och Anantharaman (2006) presenterar i sin artikel två stycken metoder för att 

beräkna OEE på en produktionslinje som de kallar Thumb rule 1 och 2.  

Thumb rule 1: Där formeln är en kvot mellan addering av individuella maskiners OEE-värden 

och antalet individuella maskiner. Där också ett medelvärde kan tas på respektive parameter.  

 

𝑂𝐸𝐸 𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 (𝑛) =  
(𝑂𝐸𝐸1 + 𝑂𝐸𝐸2+. . . 𝑂𝐸𝐸𝑛)

𝑛
 

 

(2.24) 

Thumb rule 2: Det andra alternativet använder produkt av tillgänglighet, operationseffektivitet 

och kvalitetsutbyte för varje enskild maskin i produktionslinjen.  
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𝑂𝐸𝐸 𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 = 𝑇𝐿 ∗ 𝐴𝐿 ∗ 𝐾𝐿 

 

(2.25) 

 

𝑇𝐿(𝑛) = 𝑇1 ∗ 𝑇2 ∗ 𝑇3 … ∗ 𝑇𝑛 

 

(2.26) 

 

𝐴𝐿(𝑛) = 𝐴1 ∗ 𝐴2 ∗ 𝐴3 … ∗ 𝐴𝑛 

 

(2.27) 

 

𝐾𝐿(𝑛) = 𝐾1 ∗ 𝐾2 ∗ 𝐾3 … ∗ 𝐾𝑛 

 

(2.28) 

Tabell 2.3: Beskrivning förkortningar (medelvärde och produkt) 

Förkortning Beskrivning 

TL Tillgänglighet Linje 

AL Operationseffektivitet Linje 

KL Kvalitetsutbyte Linje 

 

2.10 Flaskhals i en produktionslinje 

Det som uppstår i en produktionslinje om en maskin havererar är att maskiner efter kommer 

att stanna eller börja gå på tomgång då materialflödet kommer att stanna av. Maskiner ovanför 

den trasiga maskinen kommer att bli tvungen att stänga ner på grund av att de inte kan bli av 

med det som produceras. Om det finns buffertar och lagerkapacitet kan stoppen/tomgång 

förhindras eller uppskjutas. Alltså maskinerna i en produktionslinje måste följa takten av den 

långsammaste maskinen, de vill säga alla maskiner kommer att producera ungefär samma som 

flaskhalsen (Ljungberg, 2000). Teoretiskt sätt kommer alltså flaskhalsens cykeltid beskriva 

själva produktionslinjens cykeltid till stor del. En flaskhals i en kontinuerlig produktionslinje 

illustreras i figur 1.  

 

Figur 2.1: Flaskhals i produktionslinje 
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2.11 Tillförlitlighet 

Vid en seriekoppling med oberoende fel, dvs. att en enhet är trasig påverkar inte 

sannolikheten att en annan enhet är trasig, kan produktregel (2.29) användas för att beräkna 

tillförlitlighet. Där R (Reliabilitie) står för tillförlitligheten för varje komponent i systemet 

(Leitch, 1995) 

 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒 (𝑛) = 𝑅(1) ∗ 𝑅(2) ∗. . 𝑅(𝑛) (2.29) 

 

Vid parallellkoppling som ger redundans används istället formel (2.30) 

 

 

 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒 (𝑛) = 1 − (1 − 𝑅(1))(1 − 𝑅(2)). .∗ (1 − 𝑅(𝑛)) (2.30) 
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3. Processkartläggning och beskrivning 

I det här kapitlet kommer en processkartläggning och beskrivning ges till LKAB:s 

produktionslinje.  

3.1 Processkarta  

 

  

Figur 3.1: Processkarta 

Beskrivning:  

KR=Kross, BS=Bergs Spel, TR= Transportband, SOV= Sovring B: Den vänstra separata 

delen i processkartan (delen som startar med Kross 300, 400, 100, 200) benämns 

huvuddelen. Medan den andra separata delen som börjar med Kross 64 namnges som 

Alliansen.  
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Figur 3.2: Illustration av krossar och bergspel  

 

Processkapaciteter   

• Alla fickor har en kapacitet på ca 4000 ton   

• Bergspel Östra och Västra: Total kapacitet på 2200 ton/timme (Teoretiska flaskhals 

i uppfodringen). 

• Bergspel Östra och Västra: Skip cykelhastighet: Ca 160s inställt. Lastkapacitet Ca 

26 ton.  

• Alliansens bergspel: Ca 600 ton/timme (Teoretisk flaskhals i Alliansdelen)  

• TR010: 3000 ton/timme   

• Kross 300, 400, 64: Är reglerbar, Ca 1300 ton/timme 

ungefärlig kapacitet. 

• Kross 100,200: Är reglerbar, Ca 2300 ton/timme ungefärlig 

kapacitet. 

 

3.2 Processbeskrivning  

Kross 300, 400 

Krossarna är av typen Morgårdshammar och dessa krossar körs inte hela tiden utan 

regleras av bergnivåerna i fickorna. Det finns fickor ovanför krossarna och två stycken 

fickor under krossarna. Mellan krossen och de två undre fickorna finns en 

avskiljningsplatta som rör sig automatiskt eller manuellt beroende på ficknivåer. 

Lastbilar dumpar ner berg i fickorna ovanför krossen, de undre fickornas maxkapacitet att 

släppa ut berg kommer att variera med hur fint berget mals i krossarna, vilket gör att 
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produktionskapaciteten kan regleras något.  Produktionskapaciteten från krossarna 

kommer också att variera beroende på tillgången på berg. Under de nedersta fickorna finns 

ett transportband som fraktar berget fram till bergspelen 600 och 700.   

Bergspel 600, 700  

Från krossarna 300 och 400 kommer berget på ett transportband fram till bergspel 600 och 

700. Ett bergspel är ett hisschakt som används i gruvor för att frakta berg till högre nivåer 

och hissarnas behållare kallas skipar där berget åker ner i en behållare. Behållaren fylls 

med berg tills det har samma volym som skiparna i bergspelet. När behållarna är fulla 

stannar skipparna i bergspelet och behållarna tömmer sitt berg till skipparna. Skipparna 

fraktar berget upp från ca 1295 till 1000 meter där det sedan töms i en ficka. Bergspel 600 

och 700 har båda två fickor efter varandra, den sista fickan tömmer till transportband 

TR010. Den första fickan kan tömma till lastbilar ifall något fel med transportbanden 

skulle inträffa. Detta för att det finns ingen redundans på transportbanden TR010 och 

TR020 så om något driftfel uppstår är transport med lastbil den enda utvägen att få upp 

berget.   

  

Kross 100, 200 

Krossarna är av typen Tyssenkrupp, det här krossarna körs hela tiden till skillnad mot 

krossarna av typen Morgårdshammar. Krossarna har precis som Kross 300 och 400 en 

ficka ovanför krossen där berg dumpas ner av lastbilar. Tillskillnad mot kross 300 och 400 

finns det bara en ficka nedanför krossen. Produktionskapaciteten från krossarna kommer 

också att vara beroende på tillgången på berg. De undre fickorna släpper ut berget direkt 

på transportband TR010.   

  

TR010  

Ett transportband som tar emot berg från bergspel 600 och 700 samt från krossarna 100 

och 200. Berget fraktas fram till transportband TR020. Detta transportband har ingen 

redundans och är mycket produktionskritiskt.   

  

TR020  

Ett transportband som tar emot berg från transportband TR010. Det här transportbandet är 

1.7 km långt och är det längsta bandet i gruvan. TR020 fraktar upp berget från 1000 

meternivån upp till 800 meter. Uppe på 800 meter nivån finns det en avskiljare som gör att 

berget kan antingen gå till transportband TR021 eller transportband TR022. Transportband 

TR020 har ingen redundans och är produktionskritiskt precis som TR010.   

  

TR021 och TR022 
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Om berget transporteras med TR022 kan det åka till TR023 eller tappas till lastbilar. 

Tappningen till lastbilar är en nybyggd funktion som byggdes enbart för att användas när 

bergspelen Östra och Västra måste stängas för underhåll eller ombyggnad. TR021 och 

TR023 fraktar ner berget i fickor, det finns två fickor till varje transportband. Fickorna 

tömmer ner berget till transportband som fraktar berget till bergspelen Östra och Västra. 

  

Bergspel Östra och Västra  

Här fraktas inkommande berg upp med hiss igen och berget töms sedan ner i fickor. 

Bergspel Östra och Västra är den största teoretiska flaskhalsen i uppfodringen.   

  

TR003  

Berget från Östra och Västra bergspelet töms på transportband TR003 som fraktar berget 

till Sovringen.   

  

Kross 64 

Kross 64 hör till Alliansen och är den enda krossen i Alliansprocesslinjen. Alliansen är 

också en separat produktionslinje mot övrig uppfodring. Alliansen tar hand om både 

Magnetit och Hematit. Under kross 64 finns två stycken fickor som släpper ner berg på ett 

transportband som fraktar berget till Alliansbergspelet.   

  

Alliansbergspelet  

Berget fraktas upp med Alliansbergsspelet och töms i fickor, sedan tömmer fickorna berget 

till transportband som fraktar berget till Sovringen.   
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4. Metod  

I det här kapitlet kommer de metoder som använts i det här arbetet beskrivas.  

4.1 Litteraturstudie 

Sökningar i databasen deepdyve har genomförts och relevanta artiklar har använts i detta 

arbete. Sökord har varit: OEE (313 träffar), OEE Line (37 träffar), OEE Product line (31 

träffar) och OEE Manufacturing line (26 träffar). 

Sökresultaten är analyserade genom att titta på titlar och tillhörande beskrivning. För de 

artiklar som var relevanta lästes abstrakt och därefter hela artikeln om det fortfarande var 

passande för arbetet.   

Sökningar har också gjorts på LTU bibliotek efter litteratur kopplat till TPM.  

4.2 Kvalitativa och kvantitativa data 

Mätningar med hjälp av matematik och statistik brukar kallas kvantitativa, det är alltså 

metoder som utmynnar i numeriska observationer. Medan den kvalitativa metodiken 

kännetecknas av att den inte använder siffror eller tal, istället används verbala formuleringar, 

skrivna eller uttalade (Backman, 1998) 

Den här rapporten har använt både kvalitativa och kvantitativa data. Kvalitativa primärdata 

kommer från intervjuer och sekundärdata kommer från tidskrifter och böcker som ligger till 

grund för teoridelen. Det kvantitativa datan kommer från insamlad statistik för att utföra 

beräkningar av OEE.  

 

4.3 Mätdatainsamling 

Alla datafiler över information och statistik för beräkningarna har tillhandahållits av LKAB.  

Statistiken kommer från deras datasystem som registrerar alla stopptider, verklig produktion 

råmalm och timmar av fulla fickor och bergbrist. Statistiken skrevs ut i form av 

månadsrapporter för januari (1–31), februari (1–28) och mars (1–15). Kalendertid för planerad 

produktion är 24 timmar om dygnet för LKAB.  

4.4 Utvärdering  

Arbetet inleds med att välja ett sätt för att beräkna OEE på en produktionslinje. För att 

jämföra de olika alternativen används en enkel Ja/Nej matris. Där ett alternativ kommer att 

bedömas enligt två uppsatta kriterier. Eftersom alternativ nummer ett är så pass viktigt 

kommer inte alternativ två testas om det blir ett Nej för metoden.  
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Tabell 4.1: Exempel Ja/Nej matris. (-) = Ej testat. 

Kriterium  Alt 1  Alt2   

1 Nej Ja  

2 - Ja  

Vald metod?  Nej  Ja  

 

4.5 Kriterier lista  

I det här arbetet används två kriterier som är utformat av författaren, kriterierna bygger på 

införskaffad kunskap från litteraturstudien.  

Kriteriet nr. 1 

Kan metoden hantera buffertar på produktionslinjen?  

Bakgrund (Kriteriet 1) 

Kriteriet är byggd utifrån att det finns olika produktionslinje typer. Vissa produktionslinjer 

följer en JIT där det oftast finns små eller inga buffertar, där kommer maskiner att påverka 

varandra snabbt vid haveri. Sedan finns det produktionslinjer som har buffertar samt stora 

eller obegränsade lagerutrymmen där produktionssvängningar kan hanteras till viss del.   

Kriteriet nr. 2 

Fick metoden samma OEE som linjens verkliga effektivitet?   

Bakgrund (Kriteriet 2) 

OEE (Overall Equipment Effectiveness) är som namnet antyder hur effektiv en utrusning är. 

Med det menas kvoten mellan verkligt utfall av produktion och teoretisk möjlig 

maxproduktion för en tidsperiod (Nakajima, 1984). Det betyder att produktionslinjens 

effektivitet enkelt kan beräknas med formel (4.1) om teoretisk maxproduktion är känd. Den 

metod som testats jämförs mot formel (4.1) och ska få samma värde för att bli godkänd. De 

vill säga metoden ska inte säga att linjen är mer eller mindre effektiv än vad den är i 

verkligheten.    

  

𝑂𝐸𝐸 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓ö𝑟 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑  

𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑚𝑎𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓ö𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑛
 

(4.1) 
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4.6 Weighting (Viktning)  

I det här arbetet användes en enkel viktningsformel när en sammansättning av två 

produktionslinjers OEE görs med syfte att ge ett övergripande värde med hänsyn till 

produktionskapacitet. Matematisk definition kan ses i formel (4.2). 

 

Weight =
(𝐶1 ∗ Weight(1)) + (C2 ∗ Weight(2)) . . .∗ (Cn ∗ Weight(n))

Weight(1) + Weight(2) … + Weight(n)
 

 

(4.2) 

 

4.7 Best of the best 

Ett ”best of the best” innebär att för ett antal beräkningar av OEE tas det bästa resultaten för 

tillgänglighet, operationseffektivitet och kvalitetsutbyte och sammanställs tillsammans. 

Resultatet visar då vad som hade kunnat bli om det bästa resultatet för parametrarna inträffade 

samtidigt (Ljungberg, 2000). 

Tabell 4.2: Exempel. Best of the best 

Månad 1 2 3 Best of best 

(T) Tillgänglighet 86% 83% 80% 86% 

(O) Operationseffektivitet 73% 72% 79% 79% 

(K) Kvalitetsutbyte 94% 90% 91% 94% 

T*O*K = OEE 59% 53% 57% 63% 
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5. Genomförande 

Det här kapitlet beskriver hur arbetet har genomförts. Från utvärdering av metod för en 

enskild produktionslinje till sammansättning för att få ett övergripande OEE.  

5.1 Utvärdering 

5.1.1 Syfte med utvärdering 

Syftet är att göra en utvärdering av det varianter av OEE som påträffades under 

litteraturstudien. Det metoder som valdes från litteraturstudien kommer att utvärderas utifrån 

LKAB:s produktionslinje.  

5.2 OLE 

Metoden bygger på att drifttiden för en maskin i produktionslinjen blir nästföljande maskins 

planerade produktions tid. Med andra ord är metoden designad för produktionslinjer utan 

buffertar det vill säga, om en maskin stannar påverkas nästa maskin direkt. Metoden kommer 

inte att fungera som tänkt om den används på en produktionslinje som innefattar buffertar. 

Därav bör metoden inte användas på LKAB:s produktionslinje då den har en hel del buffertar.  

Tabell 5.1: Resultat OLE. 

Kriterium  

1 Nej 

2 - 

Vald metod? Nej 

 

5.3 OEEML 

Metoden bygger på att dela upp förlusterna som sker i produktionslinjen, där förluster till en 

maskin skiljs från förluster som uppstår längst med produktionslinjen. Vilket gör att 

användaren lättare ska kunna lokalisera vars förluster uppstår, vilket förenklar 

förbättringsarbete. Om formeln studeras kan det ses om en ROC (Real Operation of 

Constrain) inte finns, de vill säga om det inte finns en verklig flaskhals som inte är den 

teoretiska flaskhalsen förlorar metoden lite av sin mening. Då det resulterar i ett OEE som 

beräknas i flaskhalsen på produktionslinjen med externa och interna förluster separerade. 

LKAB beräknar i dagsläget timmar av bergbrist och fula fickor i flaskhalsarna, som det är nu 

kan inte denna metoden erbjuda något.  

Tabell 5.2: Resultat OEEML 

Kriterium  

1 - 

2 - 
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Vald metod? Nej 

 

5.4 Medelvärde av individuella OEE 

Det kan vara intressant att se vad ett medelvärde av OEE kan ge för resultat och användning. 

Metoden går ut på att beräkna OEE för varje maskin i produktionslinjen separat och sedan 

utse ett medelvärde på det.  

 

𝑂𝐸𝐸 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑛𝑗𝑒 =
𝑂𝐸𝐸1 + 𝑂𝐸𝐸2 + 𝑂𝐸𝐸3 … . 𝑂𝐸𝐸𝑛

𝑛
 

 

(5.1) 

Eller för enskilda parametrar 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝐿𝑖𝑛𝑗𝑒𝑛 =
𝑇1 ∗ 𝑇2 ∗ 𝑇3 … 𝑇𝑛

𝑛
 

 

(5.2) 

 

Eftersom det är ett medelvärde av individuella/oberoende delar i produktionslinjen behöver 

inte hänsyn tas till produktionslinjens karaktär (kriteriet 1). För att se hur ett medelvärde av 

OEE skiljer sig från riktmärket som beräknades (kriteriet 2), så utförs ett numeriskt test 

nedanför.  

Test:  

En produktionslinje med tre stycken maskiner (A, B och C) används. Varje maskin har olika 

produktionskapacitet för att illustrera LKAB:s produktionslinje, där den sista maskinen (C) är 

den verkliga och teoretiska flaskhalsen. Produktionen ut från systemet för ett dygn vart 40 800 

ton med en max kapacitet att producera 2000 t/h. Det betyder att OEE för produktionslinjen 

kan beskrivas med:  

 

𝑂𝐸𝐸 =
40800

24 ∗ 2000
=

40800

48000
= 0,85 = 85% 

 

OEE beräkningarna för respektive maskin (A, B och C) vart: OEE(A): 0,46 OEE(B): 0,64 

OEEE(C): 0,85. 

 

𝑂𝐸𝐸 (𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙) =
0,463 + 0,647 + 0,85

3
= 0,653 = 65% 
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Resultatet visar en skillnad på 85–65 = 20%.  

Testet visar att det är skillnad, hur mycket det skiljer sig kommer till stor del bero på 

maskinernas konstruktion. Det kan också ses att medelvärdet borde gå mot flaskhalsens OEE 

om maskinerna har samma designade produktionskapacitet och är seriekopplade (samma 

producerade mängd ton).  

Andra negativa saker med att beräkna medelvärden är att det inte hjälper vid analysarbetet. 

Om tillgängligheten är låg för ett OEE medelvärde av 14 maskiner kommer det inte säga 

vilken maskin som drar ner medelvärdet. Därför måste ändå tillgängligheten beräknas separat 

för varje maskin.  

Tabell 5.3: Resultat medelvärde 

Kriterium  

1 Ja 

2 Nej 

Vald metod? Nej 

 

5.5 Produkt av individuella OEE 

Produkt av parametrarna i OEE tas upp i artikeln av Nachiappan och Anantharaman (2006). 

Nedanför kan en utvärdering av metoden ses.  

 

𝑂𝐸𝐸 𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 = 𝑇𝐿 ∗ 𝐴𝐿 ∗ 𝐾𝐿 

 

 

(5.3) 

𝑇𝐿(𝑎𝑣 𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟) = 𝑇1 ∗ 𝑇2 ∗ 𝑇3 … ∗ 𝑇𝑛 

 

(5.4) 

 

𝐴𝐿(𝑎𝑣 𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟) = 𝐴1 ∗ 𝐴2 ∗ 𝐴3 … ∗ 𝐴𝑛 

 

(5.5) 

 

𝐾𝐿(𝑎𝑣 𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟) = 𝐾1 ∗ 𝐾2 ∗ 𝐾3 … ∗ 𝐾𝑛 

 

(5.6) 

 

Test: 

Data: OEE(A): 0,46, OEE(B): 0,64, OEE(C): 0,85. 
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𝑂𝐸𝐸 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 = 𝑂𝐸𝐸(𝐴) ∗ 𝑂𝐸𝐸(𝐵) ∗ 𝑂𝐸𝐸(𝐶) 

 

(5.7) 

 

𝑂𝐸𝐸 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 = 0,46 ∗ 0,64 ∗ 0,85 = 0,25 = 25% 

Resultatet visade på att en produkt av OEE värden kommer att säga att linjen är mindre 

effektiv än vad den faktiskt är. Samtidigt kommer resultatet att gå mot noll beroende på hur 

många maskiner som läggs till. Metoden kommer också vara dåligt ur en analytisk synvinkel, 

då metoden inte hjälper att identifiera vars förluster är. 

Tabell 5.4: Resultat produkt 

Kriterium  

1 Ja 

2 Nej 

Vald metod? Nej 

 

5.6 OEE på flaskhalsen  

Under litteraturstudie kunde ingen lämplig metod för att beräkna OEE på produktionslinje 

identifieras. Med bakgrund av detta beslutades att beräkna OEE på flaskhalsen i 

produktionslinjen vilket är det sätt som OEE normalt används på.  

𝑂𝐸𝐸 (𝑜𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙) = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 ∗ 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 ∗ 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒  

 

(5.8) 

Kvalitetsutbyteparametern  

Det kvalitetsförluster som har identifierats hos LKAB kan sammanfattas till:  

• Spill av berg 

• Krossförluster 

• Bergets sammansättning 

Den första kvalitetsförlusten är spill av berg efter produktionslinjen. För att beräkna spill 

under en tidsperiod måste alla nivåer av fickor mätas vid start och stopp, samt totalt berg in 

och ut ur produktionslinjen. Det finns ungefär 14 stycken fickor och alla fickor kan innehålla 

ca 4000 ton berg, det blir totalt (14*4000) 50 000 ton, vid start av mätning kan det alltså vara 

0 ton eller upp till 50 000 ton i fickorna. Kontakt togs med en underhållsingenjör vid LKAB 

för få synpunkter om frågorna. Det svar som gavs var att det är möjligt att mäta ficknivåer rätt 

exakt, men att det inte anses värt att mäta då förlusterna är så pass försumbara.  Den andra 

kvalitetsförlusten var att krossarna maler berg i fel storlek och där fanns inga möjligheter att 
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mäta dessa förluster. Tredje kvalitetsförlusten var bergets sammansättning, denna förlust 

saknar koppling till OEE värdet.   

Slutsatsen vart att kvalitetsparametern inte kan beräknas på något bra sätt i dagsläget, därför 

plockades den bort ur OEE beräkningen för LKAB:s del. Den nya ekvationen kan ses i formel 

(39). 

 

𝑂𝐸𝐸 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 ∗ 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 

 

(5.9) 

 

5.7 Kombinera flaskhalsar 

5.7.1 Syfte  

Syftet med att kombinera flaskhalsarna är för att ge ett övergripande OEE värde. Eftersom 

hela produktionslinjen består av två separata produktionslinjer samt en parallellkopplad 

flaskhals behöver dessa sammanföras till ett OEE.  

5.7.2 Parallellkopplad flaskhals  

Bergspel Östra och Västra är flaskhalsarna i huvuddelen, de behöver då kombineras till ett 

OEE värde. Eftersom båda bergspelen har samma tekniska egenskaper behöver ingen viktning 

göras. Det sätt som valdes var addition av parametrarna som kan ses i ekvation (5.10) och 

(5.11). 

 

𝑇 =
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑 𝑉 + 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑 Ö 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑇𝑖𝑑 𝑉 + 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 Ö
 

(5.10) 

 

𝑂 =
(𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑉 + 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 Ö) ∗ 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑 𝑉 + 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑 Ö
 

(5.11) 

 

5.7.3 Sammankoppla produktionslinjerna 

 Allianslinjen har en annan produktionskapacitet än Huvuddelen därför kommer en 

viktningsformel som baserats på produktionskapacitet att användas. En ökning av OEE 

(flaskhals) för Huvuddelen kommer att väga mer i OEE formeln för de sammankopplade 

flaskhalsarna.  
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𝑉𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =
(𝐶1 ∗ W(1)) + (C2 ∗ W(2)) . . .∗ (Cn ∗ W(n))

W(1) + W(2) … + W(n)
 

 

(5.12) 

 

Huvuddelens produktionslinje har en maxkapacitet på 2200 ton/timme. Alliansens 

produktionslinje har en maxkapacitet på 600 ton/timme.  

𝐾𝑣𝑜𝑡 =
600

2200
= 0,2727 

Viktningsnummer blir då:  Alliansen 0,2727 och Huvuddelen 0,7272 

Formeln (43) kan ses nedanför, där viktning används i varje parameter. 

𝑂𝐸𝐸 (𝑣𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔) = 

(𝑇(𝐻) ∗ 𝑉(𝐻) + 𝑂(𝐻) ∗ 𝑉(𝐻)) ∗ (𝑇(𝐴) ∗ 𝑉(𝐴) + 𝑂(𝐴) ∗ 𝑉(𝐴)) = 𝑇 ∗ 𝑂 

 

(5.13) 

Tabell 5.5: Beskrivning av förkortningar, OEE (Viktning) 

Förkortning Beskrivning 

T(H) Tillgänglighet Huvuddel 

T(A) Tillgänglighet Alliansen 

O(H) Operationseffektivitet Huvuddel  

O(A) Operationseffektivitet Alliansen 

V(H) Viktningsnummer Huvuddel  

V(A) Viktningsnummer Alliansen 

 

Om LKAB önskar att kombinera de två produktionslinjerna (Huvuddel och Alliansen) så kan 

alltså viktningsformel baserat på produktionskapacitet användas.  
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6. Resultat OEE  

Nedanför kan en sammanfattning av resultat ses för beräkning med OEE (viktning) för hela 

produktionslinjen för jan (1–31), feb (1–28) och mars (1–15). Om OEE (Overall Equipment 

Effectiveness), T (Tillgänglighet) och O (Operationseffektivitet) i Figur (6.1) skulle vara 

100%, skulle det betyda att produktionslinjen producerar 100% av sin teoretiska 

maxproduktion  

Tabell 6.1: Resultat från OEE (viktning) 

Månad OEE T O 

Jan 66,9% 91,0% 73,6% 

Feb 65,9% 91,5% 72,1% 

Mars 69,8% 89,2% 78,2% 

 

Figur 6.1: OEE (viktning) för jan (1–31), feb (1–28) och mars (1–15) 

Nedanför kan en ”best of the best” ses för samma tidsperiod jan, feb och mars. Vilket hade 

kunnat varit ett möjligt resultat om de bästa resultaten inträffat samtidigt.  

Tabell 6.2: Best of the best. OEE(viktning) för jan (1–31), feb (1–28) och mars (1–15) 

  OEE T O 

OEE. Best of the best  71,5% 91,5% 78,2% 
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Figur 6.2: Best of the best. OEE(viktning) för jan (1–31), feb (1–28) och mars (1–15) 
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7. Användningsguide  

Syfte  

Syftet med den här miniguiden är att snabbt förklara OEE, sedan ge en steg för steg 

beskrivning hur OEE används som verktyg för att förbättra maskiner. Guiden är tänkt som ett 

stöd för personal för att förstå OEE.  När OEE ska används i ett företag är det viktigt att alla 

förstår vad parametrarna betyder och vilka förluster som är kopplade till dem.  

Introduktion OEE  

OEE beskriver hur effektiv en utrusning är. Hur effektiv en maskin är kan beskrivas med ett 

enkelt exempel. Om en maskin producerar 50 enheter men kunde ha producerat 100 enheter 

på ett dygn då är maskin 50% effektiv. Men att bara kolla på effektivitet säger inte varför vi 

bara fick halv produktion, därför delas OEE värdet upp i tre parametrar:  

OEE: Tillgänglighet * Operationseffektivitet * Kvalitetsutbyte 

Användningsguide 

Steg 1 

Genom att mäta OEE fås en övergripande bild om vars de största förlusterna finns, är det 

inom tillgänglighet, operationseffektivitet eller kvalitetsutbyte? Nedanför kan två tabeller 

(7.1, 7.2) ses där parametrarna har kopplats till respektive förluster.  

Tabell 7.1: Original förluster kopplade till parametrar 

Parameter Förluster 

Tillgänglighet Utrusningsfel och avbrott 

 Ställtid och justeringar 

Operationseffektivitet Tomgång och småstopp 

Reducerad hastighet 

Kvalitetsutbyte  Defekter i processen 

 Reducerat utbyte och uppstarts problem 

 

Tabell 7.2: LKAB förluster kopplade till parametrar 

Parameter Förluster 

Tillgänglighet Utrusningsfel och avbrott 

 Planerad stillaståndstid 

Operationseffektivitet Tomgång och småstopp 

Reducerad spelcykeltid och skiplast  

 Bergbrist (Extern till flaskhals) 

 Fulla fickor (Extern till flaskhals) 

 

För att förbättra OEE värdet måste dessa förluster behandlas och därefter mäta OEE värdet på 

nytt för att se vad resultatet av förbättringen blev. En bedömning av kostnad/lönsamhet bör 

också göras huruvida det är en lönsamt att attackera det problemet. När en parameter och 

trolig typ av fel är bedömt kan nästa steg tas.  

Steg 2  
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Steg två är att välja en metod för förbättringsarbetet som förhoppningsvis kommer höja den 

valda parametern från steg 1. Nedanför visas en tabell med lösningsförslag kopplat till 

parametrarna. Det finns även andra lösningsmetoder än det som nämns i tabellen. Rapporten 

har visat att LKAB har mycket att vinna av att höja sin tillgänglighetsparameter, därför 

rekommenderas de lösningsförslag som ges till tillgänglighetsparametern.  

 

Tabell 7.3: Lösningsförslag till parametrar 

Parameter Lösningsförslag  

Tillgänglighet • Effektivisera management av 

planerade stillaståendestider 

• Rotorsaksanalys 

  

Operationseffektivitet • Analysera cykeltider och hastigheter 

på maskiner 

 

 

Beskrivning lösningsmetoder 

Enkel rotorsaksanalys:   

Ta fram data och gör en topp 3 eller 5 lista över de fel som påverkar oplanerad stilleståndstid 

mest, samt vad felorsaken var.  

1. Bryt ner vald felorsak tills det inte går att bryta ner mer, använd exempelvis ett 

fiskbensdiagram.  

2. Undersök hur en lösning till rotorsaken kan tas fram. Använd en förbättringsgrupp 

med personer från relevanta områden efter behov.  

3. Implementera förbättringen, planera det så att det påverkar tillgängligheten så lite som 

möjligt. Mät sedan om OEE för att se vad förbättringen gav för resultat. 

Effektivisera management av planerade stillaståndstider:  

Ställ frågor som:  

• Om anläggningen måste stängas på grund av oplanerade orsaker, tas den tiden tillvara 

för att göra bort rutin underhåll på ett effektivt sätt? (Finns det standarder och 

arbetssätt dokumenterade så att alla vet vad som ska göra om luckor uppstår).  

• Behöver vi göra allt förebyggandeunderhåll enligt rutiner/ kalendermässigt?  

• Är intervallen mellan underhållen optimala? (Har felfördelningar analyserats). 

• Kan något ersättas med tillståndsövervakning?  

Analysera cykeltider och hastigheter på maskiner: 

Om flaskhalsen har låg operationseffektivitet så betyder det att den tillgängliga operativa 

tiden inte utnyttjades optimalt. Huvudorsaker:  

1. Flaskhalsen underpresterar med den tid den har 

2. Bergbrist 

3. Det har uppstått en annan flaskhals i produktionslinjen än den teoretiska/valda. 
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8. Tillförlitlighet på de två produktionslinjerna 

8.1 Bakgrund och syfte 

Det fanns ett behov av att uppdatera tillförlitlighetsformeln för den kartlagda 

produktionslinjen, därför gjordes i det här kapitlet ett förslag på en tillförlitlighetsberäkning.   

8.2 Beräkning 

Beräkning av tillgänglighet för Huvuddelen och Alliansdelen. 

OBS: Namnet på en komponent i en ekvation är lika som komponentens tillgänglighet. 

För huvuddelen:  

KR100 och KR200 fungerar som redundans till varandra.  

 

𝑇1 =
(𝐾𝑅300 + 𝐾𝑅400)

2
+

(𝐵𝑆700 + 𝐵𝑆600)

2
 

 

(8.1) 

 

𝑇2 =
𝑇1

3
 

 

(8.2) 

 

KR100 och KR200 fungerar som redundans till varandra.  

 

𝑇3 = 1 − (1 − 𝐾𝑅100) ∗ (1 − 𝐾𝑅200) 

 

(8.3) 

 

𝑇4 = 𝑇2 ∗ 𝑇3 ∗ 𝑇𝑅010 ∗ 𝑇𝑅020 

 

(8.4) 

 

TR022 och TR023 är redundans till TR021.  

 

𝑇5 = 1 − (1 − 𝑇𝑅021)(1 − (𝑇𝑅022 ∗ 𝑇𝑅023)) 

 

(8.5) 
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𝑇𝐻 = 𝑇4 ∗ 𝑇5 ∗
(𝐵𝑆. Ö + 𝐵𝑆. 𝑉)

2
∗ 𝑇𝑅003 

 

 

(8.6) 

 

För Alliansdelen:  

 

𝑂𝑇𝐴 = 𝐾𝑅64 ∗ 𝐵𝑆. 𝐴𝑙𝑙𝑖𝑎𝑛𝑠  

 

(8.7) 

 

Totalt system: 

De två separata linjerna är inte redundans till varandra eller beroende av varandra. Men om en 

kombination vill göras kan en viktning användas mot produktionskapacitet.  

Alliansen 600 ton/timme. Huvuddelen uppfodringen 2200 ton/timme. Ger ett viktnummer på 

600/2200 = 0,27. Alliansen har ett 0,27 värde mot 0,72 för rastrerande uppfodring. 

 

𝑇. 𝑠𝑦𝑠 =  𝑇𝐻 ∗ 0,72 + 𝑇𝐴 ∗ 0,27 

 

 

(8.8) 
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9. Diskussion  

Iden med att beräkna ett OEE på en hel produktionslinje kan säkert vara lönsamt vid rätt 

omständigheter. Ibland räcker det inte att bara titta på enskilda maskiner för att effektivisera 

ett system. När ett OEE beräknas på en enskild maskin kan alla parametrar och till stor del 

alla förluster kopplas till den valda maskinen. Som Braglia, Frosolini och Zammori (2008) 

skriver i sin artikel, när ett OEE på en produktionslinje ska beräknas vill samma fördelar 

uppnås, de vill säga koppla förluster till vars på produktionslinjen de uppstår. Från tidsramen 

för litteraturstudien för det här arbetet kunde några metoder för att behandla OEE på hela 

linjer identifieras. Det finns en brist på litteratur inom området som behandlar OEE på 

produktionslinjer.  

De metoder som testades i det här arbetet har undersökts mot LKAB:s produktionslinje. Hade 

produktionslinjen sett annorlunda ut så hade val av metod kunnat bli något annat. Det som 

kan ses är dock att använda produkt och medelvärde av OEE är något som generellt inte är att 

rekommendera för någon form av produktionslinje. Främst pga. att resultatet blir så svårtolkat 

analytiskt och OEE förlorar då sin huvudfunktion. Men ett medelvärde är dock bra om ett 

övergripande värde är önskvärt. I det här arbetet används medelvärde för att sammankoppla 

de två flaskhalsarna med varandra, samt en addition av två parallellkopplade bergspel. Där 

syftet var att ge ett övergripande OEE för alla flaskhalsar i hela produktionslinjen.  

Beräkningarna i det här arbetet är gjort med statistik som erhållits från LKAB datasystem, 

inga mätningar har gjorts själv av författaren. Resultatet från beräkningarna kommer därför 

till stor del bero på hur exakt datasystemet registrerar stillaståndstider och produktionsmängd. 

Det sammanställda resultatet är för tre månader januari, februari och mars 2017.  Eftersom ett 

bergspel stängdes ner i slutet av mars och skulle vara ner stängd i en längre tid så togs några 

dagar i slutet av mars bort för att inte påverka resultatet.  

9.1 Hållbart samhälle 

För att uppnå ett hållbart samhälle är det viktigt att använda resurser på ett så effektivt sätt 

som möjligt så att miljön påverkas så lite som möjligt. Eftersom att det här arbetet går ut på 

att beräkna OEE på en produktionslinje i LKAB:s gruva, så är det ett viktigt första steg i en 

effektiviserings process. Om en effektivisering av produktionslinjen görs så kommer det leda 

till att mindre resurser och energi krävas för att producera. OEE är ett viktigt hjälpmedel som 

många företag kan använda inte bara LKAB, för att effektivisera och höja utnyttjandegraden 

och minska påverkan på miljön. 
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10. Slutsats 

Målet och syftet med det här arbetet var att undersöka möjligheterna för företaget LKAB att 

använda ett OEE mätvärde på en produktionslinje i Malmbergets gruva. Resultatet från 

litteraturstudien visade att det fanns en del artiklar som behandlade OEE på produktionslinjer, 

men också att det finns en brist på litteratur som berör ämnet. Från litteraturstudien valdes två 

versioner av OEE för att utvärderas på LKAB:s produktionslinje, vilket var OLE och 

OEEML. OLE är designad för en produktionslinje där maskinerna är direkt kopplade med 

varandra och innefattar små eller inga buffertar. Medan OEEML bygger på att använda 

flaskhalsens OEE med extra termer tillagda för att identifiera förluster på produktionslinjen. 

De extra termerna bygger på att det ska finnas en verklig och teoretisk flaskhals. Att använda 

medelvärde och produkt som metod utvärderas också i det här arbetet.  

Resultatet från utvärderingen visade att OLE inte passade LKAB:s produktionslinje främst 

pga. av närvaron av buffertar på produktionslinjen. Om OLE skulle användas skulle det säga 

att produktionslinjen är mindre effektiv än vad den faktiskt är. OEEML är en metod som kan 

hantera buffertar, men metoden förlorar lite av sin mening när teoretisk flaskhals är samma 

som verklig, vilket är fallet i LKAB:s produktionslinje.  Detta gör att formeln till stor del blir 

ett vanligt OEE på flaskhalsen. Ytterligare metoder som testades var att använda medelvärde 

och produkt av OEE. Båda dessa metoder gav ett värde som skiljde sig från linjens verkliga 

effektivitet samt att metoderna inte stödjer analysarbete, eftersom att förluster och parametrar 

inte går att koppla till någon maskin.  

Inget passande kunde hittas för att beräkna OEE på en produktionslinje inom den tidsram som 

fanns, därför gjordes ett val att beräkna OEE på flaskhalsarna i de två separata 

produktionslinjerna. Sedan kombinerades flaskhalsarna med en enkel viktningsformel som 

baserats på produktionskapacitet för respektive produktionslinje. Den ena produktionslinjen 

hade också en parallellkopplad flaskhals (bergspel Östra och Väst) därför kombinerades också 

de. Syftet var att få ett övergripande OEE över flaskhalsarna i hela produktionslinjen. En 

beräkning utfördes sedan för tre månader januari, februari och mars som samanställdes i ett 

stapeldiagram.  

I detta examensarbete har en användningsguide för OEE skapats. Guiden ger en enkel 

beskrivning av OEE och förklarar arbetsprocess runt OEE mätningar samt några 

lösningsförslag som rekommenderas LKAB.  
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Bilaga: Insamlad data  

Östra Bergspelet mars 

• Datum 1–15 mars. 

• Kalender tid för produktion 24 timmar per dag.  

• Total kalendertid: 24 timmar *15 dygn = 360 Timmar. 

• Registrerade stopptider totalt under mars månad (inklusive planerad stopp) (alla stopp, 

oavsett ner tid): 40,72 Timmar. 

• Operativ tid för bergspelet blir då = 319,28 timmar. 

• Producerat:  285 975 Ton. 

• Bergbrist: 29,9 Timmar. 

• Fula fickor:  18,3 Timmar. 

• Max Kapacitet på bergspelet/ Teoretisk kapacitet: 1100 ton/timme.  

• 1/1100 = tid timmar att producera ett ton = Cykeltid för ett ton. 

• Inga kvalitetsförluster registrerade.  

Västra Bergspelet mars  

• Datum 1–15 mars. 

• Kalender tid för produktion 24 timmar per dag.  

• Total kalendertid: 24 timmar *15 dygn = 360 Timmar. 

• Registrerade stopptider totalt under mars månad (inklusive planerad stopp) (alla stopp, 

oavsett ner tid): 35 Timmar.  

• Operativ tid för bergspelet: 325 Timmar. 

• Producerat: 299 175 Ton. 

• Bergbrist: 30,5 Timmar.  

• Fula fickor: 7,9 Timmar. 

• Max Kapacitet på bergspelet/ Teoretisk kapacitet: 1100 ton/timme. 

• 1/1100 = tid timmar att producera ett ton = Cykeltid för ett ton. 

• Inga kvalitetsförluster registrerade.  

TR003 (sista maskin) mars  

• Datum: 1–15 mars. 

• Kalender tid för produktion 24 timmar per dag.  

• Total kalendertid: 24 timmar *15 dygn = 360 Timmar. 

• Faktiskt registrerade stopptider totalt under mars månad (inklusive planerad stopp) 

(alla stopp, oavsett ner tid): 18,8 Timmar.  

• Operativ tid = 725,2 Timmar.  

• Produktionskapacitet: 3000 Ton/Timme. 

• Inga kvalitetsförluster registrerade.  

Bergspel Alliansen mars 

• Datum: 1–15 mars. 

• Kalender tid för produktion 24 timmar per dag.  
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• Total kalendertid: 24 timmar *15 dygn = 360 Timmar. 

• Registrerade stopptider totalt under mars månad (inklusive planerad stopp) (alla stopp, 

oavsett ner tid): 27,8 Timmar.  

• Operativ tid för bergspelet blir då = 332,2 Timmar. 

• Producerat:  256 703 Ton. 

• Bergbrist: 78,4 Timmar.  

• Fula fickor: 1,5 Timmar. 

• Max Kapacitet på bergspelet/ Teoretisk kapacitet: 600 ton/timme.  

• 1/600 = tid timmar att producera ett ton = Cykeltid för ett ton. 

• Inga kvalitetsförluster registrerade.  

Östra bergspel februari (2017)  

• Kalender tid för produktion 24 timmar per dag.  

• Total kalendertid: 24 timmar *28 dygn = 672 Timmar. 

• Registrerade stopptider totalt under mars månad (inklusive planerad stopp) (alla stopp, 

oavsett ner tid): 110,5 Timmar.  

• Operativ tid för bergspelet blir då = 561,5 Timmar. 

• Producerat:  496 213 Ton. 

• Bergbrist: 96,6 Timmar.  

• Fula fickor: 3 Timmar. 

• Inga kvalitetsförluster registrerade.  

Västra bergspel februari (2017)  

• Kalender tid för produktion 24 timmar per dag.  

• Total kalendertid: 24 timmar *28 dygn = 672 Timmar. 

• Registrerade stopptider totalt under mars månad (inklusive planerad stopp) (alla stopp, 

oavsett ner tid): 90,9 Timmar.  

• Operativ tid för bergspelet blir då = 581,1 Timmar. 

• Producerat:  591 450 Ton. 

• Bergbrist: 64,3 Timmar.  

• Fula fickor: 6,7 Timmar. 

• Inga kvalitetsförluster registrerade.  

Alliansen bergspel februari (2017)  

• Kalender tid för produktion 24 timmar per dag.  

• Total kalendertid: 24 timmar *28 dygn = 672 Timmar. 

• Registrerade stopptider totalt under mars månad (inklusive planerad stopp) (alla stopp, 

oavsett ner tid): 48,6 Timmar.  

• Operativ tid för bergspelet blir då = 623,4 Timmar. 

• Producerat:  266 255 Ton. 

• Bergbrist: 43,3 Timmar.  

• Fula fickor: 5,8 Timmar. 

• Inga kvalitetsförluster registrerade.  
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Alliansen bergspel januari (2017)  

• Kalender tid för produktion 24 timmar per dag.  

• Total kalendertid: 24 timmar *31 dygn = 744 Timmar. 

• Registrerade stopptider totalt (inklusive planerad stopp) (alla stopp, oavsett ner tid): 

56,6 Timmar.  

• Operativ tid för bergspelet blir då = 687,4 Timmar. 

• Producerat:  248 245 Ton. 

• Bergbrist: 104,2 Timmar.  

• Fula fickor: 40,9 Timmar. 

• Inga kvalitetsförluster registrerade.  

Västra bergspel januari (2017)  

• Kalender tid för produktion 24 timmar per dag.  

• Total kalendertid: 24 timmar *31 dygn = 744 Timmar. 

• Registrerade stopptider totalt under mars månad (inklusive planerad stopp) (alla stopp, 

oavsett ner tid): 75,3 Timmar.  

• Operativ tid för bergspelet blir då = 668,7 Timmar. 

• Producerat:  593 025 Ton. 

• Bergbrist: 92,5 Timmar.  

• Fula fickor: 12,5 Timmar. 

• Inga kvalitetsförluster registrerade.  

Östra bergspel januari (2017)  

• Kalender tid för produktion 24 timmar per dag.  

• Total kalendertid: 24 timmar *31 dygn = 744 Timmar. 

• Registrerade stopptider totalt under mars månad (inklusive planerad stopp) (alla stopp, 

oavsett ner tid): 45,2 Timmar.  

• Operativ tid för bergspelet blir då = 698,8 Timmar. 

• Producerat:  607 637 Ton. 

• Bergbrist: 111,5 Timmar.  

• Fula fickor: 37,4 Timmar. 

• Inga kvalitetsförluster registrerade.  
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Bilaga: Beräkningar 

Beräkning till test för metod Medelvärde  

Maskin A 

Data: Kapacitet: 4000 ton/h, Kalendertid period: 24 h, stopptider 2 t, inga kvalitetsförluster.  

Maskin B 

Data: Kapacitet: 3000 ton/h, Kalendertid period: 24 h, stopptider 3 t, inga kvalitetsförluster. 

Maskin C (Flaskhals) 

Data: Kapacitet: 2000 ton/h, Kalendertid period: 24 h, stopptider 0 t, inga kvalitetsförluster 

Produktion ur från systemet 40 800 

Beräkning:  

Maskin A  

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡:
24 − 2

24
: 0,916  

  

 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡:
(

1
4000) ∗ 40800

22
: 0,463 

  

 

𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒:
40800 − 0

40800
 

  

 

𝑂𝐸𝐸: 0,916 ∗ 0,463: 0,424 

  

 

Maskin B  

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡:
24 − 3

24
: 0,875  
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𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡:
(

1
3000) ∗ 40800

21
: 0,647 

  

 

𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒:
40800 − 0

40800
: 0 

  

 

𝑂𝐸𝐸: 0,875 ∗ 0,647 ∗ 1: 0,566 

 

Maskin C  

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡:
24 − 0

24
: 1  

 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡:
(

1
2000) ∗ 40800

24
: 0,85 

 

𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒:
40800 − 0

40800
 

 

𝑂𝐸𝐸: 1 ∗ 0,85 ∗ 1: 0,85 

Medelvärde:  

𝑂𝐸𝐸 (𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙):
0,463 + 0,647 + 0,85

3
: 0,653 

 

Eftersom att linjens teoretiska max kapacitet är 2000 t/h. Blir linjens OEE (utan parametrar): 

 

𝑂𝐸𝐸:
40800

2000 ∗ 24
∗

40800

48000
= 0,85 
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Skillnaden vart: 0,85 - 0,653: 0,197: 19,7  

Beräkning: januari 2017 Bergspel (Ö+V) 

 Formel: 

𝑂𝐸𝐸 =
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑 𝑉 + 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑 Ö 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑇𝑖𝑑 𝑉 + 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 Ö
 

 

∗
(𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑉 + 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 Ö) ∗ 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑 𝑉 + 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑 Ö
 

 

𝑂𝐸𝐸 =
668,7 + 698,8 

744 + 744
 

 

∗
(593 025 + 607 637) ∗ (

1
1100)

668,7 + 698,8
 

 

𝑂𝐸𝐸 = 0,919 ∗ 0,798 = 0,733 

 

 

 

 

Beräkning: februari 2017 Bergspel (Ö+V)  

 Formel: 

𝑂𝐸𝐸 =
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑 𝑉 + 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑 Ö 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑇𝑖𝑑 𝑉 + 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 Ö
 

 

∗
(𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑉 + 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 Ö) ∗ 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑 𝑉 + 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑 Ö
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𝑂𝐸𝐸 =
581,1 + 661,5 

672 + 672
 

∗
(591 450 + 496 213) ∗ (

1
1100)

581,1 + 561,5
 

 

𝑂𝐸𝐸 = 0,924 ∗ 0,865 = 0,799 

 

Beräkning: Mars (1–15) Bergspel (Ö+V) 

Numeriskt:  

𝑂𝐸𝐸 =
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑 𝑉 + 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑 Ö 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑇𝑖𝑑 𝑉 + 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 Ö
 

 

∗
(𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑉 + 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 Ö) ∗ 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑 𝑉 + 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑 Ö
 

 

𝑂𝐸𝐸 𝐹𝑙𝑎𝑠𝑘ℎ𝑎𝑙𝑠 =  
325,00 + 319,28

360 + 360
∗

(299175 + 285975) ∗ (
1

1100)

325,00 + 319,28
 

Resultat: 

𝑂𝐸𝐸 𝐹𝑙𝑎𝑠𝑘ℎ𝑎𝑙𝑠 =  0,8948 ∗ 0,8256 

 

𝑂𝐸𝐸 𝐹𝑙𝑎𝑠𝑘ℎ𝑎𝑙𝑠 = 0,7387 = 73,8% 

 

 

 

 

Beräkning: januari 2017 Alliansen 

 Formel: 
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𝑂𝐸𝐸 =
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑇𝑖𝑑
 

 

∗
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑
 

 

𝑂𝐸𝐸 =
687,4 

744
 

 

∗
(248 245) ∗ (

1
600)

687,4
 

 

𝑂𝐸𝐸 = 0,923 ∗ 0,601 = 0,554 

Beräkning: februari 2017 Alliansen 

 Formel: 

𝑂𝐸𝐸 =
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑇𝑖𝑑
 

 

∗
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑
 

 

𝑂𝐸𝐸 =
623,4 

672
 

 

∗
(266 255) ∗ (

1
600)

623,4
 

 

𝑂𝐸𝐸 = 0,927 ∗ 0,711 = 0,659 

 

Beräkning: Alliansen 1–15 mars  



45 
 

 

𝑂𝐸𝐸 𝐹𝑙𝑎𝑠𝑘ℎ𝑎𝑙𝑠 =  𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 ∗ 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 

Tillgänglighet:  

 

 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑇𝑖𝑑
  

 

Operationseffektivitet:  

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑 
 

 

Numeriskt:  

𝑂𝐸𝐸 𝐹𝑙𝑎𝑠𝑘ℎ𝑎𝑙𝑠 =
332,2

360
∗

113584

332,2 ∗ 600
 

Resultat:  

𝑂𝐸𝐸 𝐹𝑙𝑎𝑠𝑘ℎ𝑎𝑙𝑠 = 0,9227 ∗ 0,6954 

 

𝑂𝐸𝐸 𝐹𝑙𝑎𝑠𝑘ℎ𝑎𝑙𝑠 = 0,6417 = 64,1% 

 

Beräkning (hela) Januari 2017  

𝑂𝐸𝐸 (𝑈𝑝𝑝𝑓𝑜𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛) = 

(𝑇(𝐻) ∗ 𝑉(𝐻) + 𝑇(𝐴) ∗ 𝑉(𝐴)) ∗ (𝑂(𝐻) ∗ 𝑉(𝐻) + 𝑂(𝐴) ∗ 𝑉(𝐴)) 

 

𝑂𝐸𝐸 (ℎ𝑒𝑙𝑎) = 

(0,919 ∗ 0,72 + 0,923 ∗ 0,27) ∗ (0,798 ∗ 0,72 + 0,601 ∗ 0,27) 

 

𝑂𝐸𝐸(𝐻𝑒𝑙𝑎) = 0,910 ∗ 0,736 = 0,669 
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Beräkning (hela) Januari 2017  

𝑂𝐸𝐸 (𝑈𝑝𝑝𝑓𝑜𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛) = 

(𝑇(𝐻) ∗ 𝑉(𝐻) + 𝑇(𝐴) ∗ 𝑉(𝐴)) ∗ (𝑂(𝐻) ∗ 𝑉(𝐻) + 𝑂(𝐴) ∗ 𝑉(𝐴)) 

 

𝑂𝐸𝐸 (ℎ𝑒𝑙𝑎) = 

(0,924 ∗ 0,72 + 0,927 ∗ 0,27) ∗ (0,735 ∗ 0,72 + 0,711 ∗ 0,27) 

 

𝑂𝐸𝐸(𝐻𝑒𝑙𝑎) = 0,915 ∗ 0,721 = 0,659 

 

Beräkning (hela) Mars (1–15) 2017  

𝑂𝐸𝐸 (𝑈𝑝𝑝𝑓𝑜𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛) = 

(𝑇(𝐻) ∗ 𝑉(𝐻) + 𝑇(𝐴) ∗ 𝑉(𝐴)) ∗ (𝑂(𝐻) ∗ 𝑉(𝐻) + 𝑂(𝐴) ∗ 𝑉(𝐴)) 

 

𝑂𝐸𝐸 (ℎ𝑒𝑙𝑎) = 

(0,894 ∗ 0,72 + 0,922 ∗ 0,27) ∗ (0,8256 ∗ 0,72 + 0,6954 ∗ 0,27) 

Resultat:  

𝑂𝐸𝐸 (ℎ𝑒𝑙𝑎)  = 0,8926 ∗ 0,7821 

𝑂𝐸𝐸 (ℎ𝑒𝑙𝑎)  = 69,8% 

 

 

 


