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Förord 

Detta examensarbete utgör den sista delen av min civilingenjörsutbildning med inriktning mot 

maskinteknik vid Luleå tekniska universitet. Det har varit en intensiv vårtermin med långa 

dagar och mycket simulering men på grund av alla härliga människor i logistikbaracken har 

tiden gått fort. Jag vill speciellt tacka min handledare Jörgen Lahti som varit ett stort stöd under 

hela projektet och tack för alla intressanta diskussioner. Jag vill även tacka Per Henriksson och 

Janne Johansson för ert varma välkommande och stöd under hela vårterminen. Och sist men 

inte minst ett stort tack till min handledare Torbjörn Illar på LTU som alltid funnits till hjälp 

när det behövts och inte bara under detta examensarbete utan även i många andra projekt. 



 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att undersöka möjligheter att korta ledtider, minska kostnader och 

undersöka lagerytor för kommande kapacitetssteg på Scania Ferruform och 

sidobalksproduktionen. En del av projektet bestod av att bygga en simuleringsmodell för 

beredning av det framtida flödet. Projektet är uppdelat i två deluppgifter, korta ledtiden i 

ytbehandlingen och undersöka ytor och kapacitet i rå och färdigvarulager. Sidobalkarna 

produceras batcher och levereras i en bestämd sekvensordning. För att leverera balkarna i rätt 

sekvens matchas dessa ihop i ett sekvenslager för att sen packas och levereras i rätt ordning. 

Denna ordning mäts i sekvensriktighet, en dålig sekvensriktighet ger ett högt färdigvarulager 

och vice versa.  

Beräkning gällande ytor i råvarulagret kopplat till kommande kapacitetssteg visade att 

råvarulagret hade tillräcklig yta för att hantera en volymökning av både antal lastbilar och 

förstärkningsandel. Färdigvarulagret krävde nästan en dubbelt så stor yta för att hantera det 

kommande kapacitetssteget. 

Del två i projektet var att minska ledtiden i ytbehandlingen genom att öka fyllnadsgraden av 

antal balkar per kit genom ytbehandlingen. Detta simulerades genom att undersöka varierande 

längdrestriktionerna på kitten från 5,3/6,5 meter till 5,9/5,9 meter. Resultatet av simuleringen 

visade en ökade fyllnadsgraden på ungefär 20 procent. Vidare undersöktes även 

sekvenslagerkranens kapacitet att hantera ett ökat flöde av balk. Simulering visade att kranen 

hann hämta och lämna balk från ytbehandlingen men saknar kapacitet att tömma sekvenslagret 

i samma takt. Detta utgör en risk att sekvenslagret kan ”låsa” sig, vilket innebär att det varken 

går att ta emot eller lämna ut balkar från sekvenslagret. Här rekommenderas vidare 

undersökningar för att validera resultatet av simuleringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

Abstract 

The purpose of this study is to examine the possibilities of reduce cycle time, costs and examine 

stock areas for the coming capacity plans at Scania Ferruform. A part of this project is to build 

a simulation model with purpose to prepare and validate the future side beam production at 

Scania Ferruform. The project is divided in two part assignments, one to reduce the cycle time 

in the surface treatment, the other to calculate the demand of area surface needed for finished 

stock and commodity stock. One of the challenges in the side beam production is to deliver the 

chassis in right sequence though they are produced in batches with different delivery dates. To 

match the chassis in right sequence they enter a sequence stock run by an automatic delivery 

crane who pick and deliver chassis from the surface treatment to the finished stock in right 

sequence. This sequence is measured by “sequence correctness“, a bad sequence correctness 

result in a high finished stock and vice versa.  The size of the commodity stock I controlled by 

the  production rate, length of the coil (raw material),  share of reinforcement beams and 

etcetera.  

Resulting calculations of the commodity stock regarding the coming capacity showed that the 

stock had enough area to handle the calculated production volume regarding the quantity of 

produced chassis and share of reinforcement beams. The finished stock demanded though 

almost a twice of the current area to handle the volume of the capacity plan that is set. 

Part two in the project was to reduce the cycle time in the surface treatment by enhance the 

utilization of the kits that transport beam pairs through the surface treatment. This was 

simulated by changing the length restrictions of the kits from 5.3/6.5 meters to 5.9/5.9 meters 

which increased the amount of beam pair per kit with around 20 percent. This result lead to 

further simulations of the sequence cranes capacity and ability to handle an increased flow of 

side beams through the surface treatment. Result of the sequence crane simulations indicated 

that the crane had enough capacity to retrieve and deliver side beams to the sequence stock but 

did not manage to deliver the side beams out of the sequence stock in high enough pace. This 

results in a full sequence stock that cannot retrieve or deliver side beams to the finished stock. 

Future experiments and research is need to validate and verify the utilization and capacity of 

the sequence crane at an increased production flow of beams.   
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1    Inledning 

Under detta kapitel presenteras en kort bakgrund om företaget samt mål och 

syftet med projektet. 

1.1 Företagsbeskrivning  

Scania Ferruform i Luleå tillverkar ramkomponenter till Scanias lastbilar och har 

över 400 anställda. Företaget levererar dagligen sidobalkar, bakaxlar, tvärbalkar, 

stötfångare och andra ramkomponenter till Scanias chassimonteringar i 

Södertälje, Zwolle och Angers. Scanias ambition är att leverera i just-in-time 

vilket ställer höga krav på deras produktionsflöde. 

1.2 Bakgrund sidobalk 

Ett lastbilschassi består av två eller fyra sidobalkar och utgör grunden för 

lastbilens ram. Det finns fem olika sidobalksprofiler dessa benämns som 

A,B,C,D,E-profil varav D och E är förstärkningsprofiler. Varje profil har olika 

egenskaper och produceras i olika utsträckning, A-profil står för ungefär 50 

procent av volymen medan C-profilen utgör ungefär tre procent, denna siffra 

varierar beroende på efterfrågan. Lastbilar med extra förstärkning tillverkas med 

fyra sidobalkar som nitas ihop till ett chassi, förstärkningsandelen varierar 

beroende på efterfrågan. Produktionen är uppdelade i två byggnader, 

huvudbyggnaden består av ytbehandling mellanlager och pressning. I 

sidobyggandet ligger rullformningen, färdigvarulagret och svetsningsstationen. 

Sidobalkarna transporteras mellan dessa byggnader med trailer. Produktionen i 

sidobalksflödet sker främst i form av fyr-skift med vissa undantag för pressen. 

 

 

Figur 1 Övergripande sidobalksflödet 

1.3 Syfte och mål 

Syftet och en del av målet med detta examensarbete är att bygga en 

simuleringsmodell som ska fungera som en plattform för beredning av det 

framtida flödet. Leveranserna i detta projektet är följande:  
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 Bygga en modell för simulering av olika scenarion med fast och 

variabla parametrar som påverkar flödet 

 Ta fram förslag på förbättringar för att korta ledtiden i kommande 

kapacitetssteg 

 Beräkna krav av yta för ingående material och färdigvarulager kopplat 

till kommande kapacitetssteg samt vilka buffertstorlekar som krävs 

1.4 Problembeskrivning 

Scania Ferruform jobbar idag mot att klara av nya kapacitetsmål, detta gör man 

delvis genom att förbättra ledtider och sekvens i produktionsflödet. En ökad 

produktionstakt innebär ett högre krav på buffertnivåer och lagerytor, denna 

frågeställningen ligger som grund till detta examensarbete. 

Uppdragsbeskrivningen och leveranserna i examensjobbet var brett formulerade 

och i samråd med handledare har dessa tydliggjorts och förenklats till följande 

frågeställningar:  

 Vad händer med fyllnadsgraden  på kitten vid ändrad längdrestriktion. 

 Utnyttjandegrad av sekvenslagerkranen vid ökad fyllnadsgrad. 

 Klarar råvarulagret och färdigvarulagret en ökad kapacitet och vilken yta 

krävs. 

Dessa frågeställningar ska besvaras genom beräkningar och simulering.  

1.4.1 Fyllnadsgrad vid ändrade längdrestriktioner i kittningen 

Idag fylls kitten till ungefär femtio procent och begränsas av den fysisk längd på 

kitten samt en längdindelning i form av längdrestriktioner. Genom att öka 

fyllnadsgraden på kitten kan man minska den totala ledtiden i ytbehandlingen 

vilket man tror är möjligt genom att ändra längdrestriktionerna på kitten. 

1.4.2  Utnyttjandegrad av sekvenslagerkranen vid ökad fyllnadsgrad 

Efter ytbehandlingen transporteras balkarna till sekvenslagret där de plockas med 

hjälp av en kran. Ytbehandlingen bör inte stanna under körningen, skulle det bli 

stopp i processen finns en stor risk att balkar måste skrotas eller eventuellt köras 

om på nytt. Efter ett kit passerat ytbehandlingen lämnas balkparen från kitten till 

sekvenslagerkranen via flera olika transportband. Idag anses sekvenslagerkranen 

vara högt belastad vilket leder till frågeställningen om kranen hinner med ett ökat 

flöde av balkar utan att ytbehandlingen måste stanna. 

1.4.3 Klarar råvarulagret och färdigvarulagret en ökad kapacitet och vilken 

yta krävs 

Om antalet chassin som ska produceras per dag ökar vilka ytor krävs då i rå och 

färdigvarulagret för att hantera denna volymökning? Eftersom färdigvarulagrets 

nivå påverkas av sekvensriktigheten är det också av intresse att undersöka ifall 

det är möjligt att simulera sekvensriktigheten för på så sätt ge en prognos av nivån 

på färdigvarulagret. Utifrån denna prognos kan vidare kraven på ytor beräknas i 

färdigvarulagret.  
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1.5 Avgränsningar 

På grund av tidsramen kommer vissa delar av produktion att förenklas i 

simuleringsmodellen beroende på vilken påverkan den har mot outputen av 

simuleringen. 
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2 Teori 

Under detta avsnitt presenteras olika teorier som ligger till grund arbete och 

analyserna i projektet. 

2.1 Lean produktion  

Lean utspringer från fordonsindustrin där Toyota med Taiichi Ohno utvecklade 

ett produktionssystem med fokus på att minska slöseri inom produktionen. Detta 

system är idag känt som Toyota Production System. [1] Lean uppkom som ett 

svar mot det tryckande produktionssystemen som baseras mot prognoser, genom 

att istället använda ett så kallat dragande system bildas en direktlänk mellan 

kunden och fabriksgolvet. Detta kan i sin tur minska behovet av lager och ge 

effekter som till exempel reducerade lager och minskade ledtider i produktionen. 

[2] En av grunderna inom Lean är att göra mer på färre resurser vilket i sin tur 

skapar ett fokus mot att minska slöseriet. [3] Från boken The Toyota Way 

beskrivs 14 olika principer som ska karaktärisera Lean. [4] 

1. Basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av 

kortsiktiga finansiella mål. 

2. Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. 

3. Använd dragande system för att undvika överproduktion. 

4. Jämna ut arbetsbelastningen. 

5. Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem. 

6. Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för 

medarbetarnas medverkan. 

7. Använd visuell styrning så att inga problem döljs. 

8. Använd bara pålitlig, väl beprövad teknik som passar medarbetare och 

processer. 

9. Se till att ledningen känner verksamheten på djupet, lever enligt företagets 

filosofi och lär andra att göra det. 

10. Utveckla människor och arbetslag som följer företagets filosofi. 

11. Respektera partners och leverantörer genom att hjälpa dem att bli bättre. 

12. Gå och se med egna ögon för att bättre förstå en situation. 

13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd. Överväg alla alternativ och 

genomför sedan valt beslut snabbt. 

14. Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och förbättra. 

2.1.1 Slöseri 

Inom Lean production finns olika metoder och verktyg som beskriver arbetssätt 

för att uppnå målen inom Lean och dess principer. Några grundläggande metoder 

att arbeta efter är Just In Time (JIT) och slöseri. Det finns traditionellt sju olika 

slöserier inom Lean, på senare tid har även ett åttonde slöseri identifierats. [2] 
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Tabell 1: Beskrivning av dom åtta slöserierna inom Lean 

Slöseri Beskrivning 

Rörelse  Onödig rörelser när medarbetare utför sina jobb 

Vänta På att någonting ska hända 

Omarbeta Reparation eller omarbeta som inte tillför värde till kund 

Överarbete Utföra mer arbete än kunden kräver 

Överproduktion Tillverka mer eller tidigare än vad som behövs 

Transport Onödiga transporter 

Lager Att man lagrar mer än vad som är nödvändigt 

Outnyttjad 

kreativitet 

Det sista och senaste slöseriet som innebär att man inte 

utnyttjar den kompetens och kunskap som finns på bästa sätt. 

Överproduktion är det slöseri som ska undvikas i största utsträckning eftersom 

en överproduktion kan leda till en uppkomst av de andra sju slöserierna. Liker 

beskriver i sin bok att det kan vara nödvändigt att stanna hela 

produktionsprocessen för att undvika en överproduktion. Produktionstakten bör 

följa kundbehovet i så stor utsträckning som möjligt för att undvika en 

överproduktion. [2] 

2.1.2 Just in time 

Scania Ferruform jobbar efter att producera enligt principen just in time. Fotiadis 

och Coudounaris beskriver att just in time kan jämställas med ett noll-

lagersystem som syftar på att möjliggöra leveranser till kund precis i den tidpunkt 

det behövs utan något lager. Detta medför minskade lagerkostnader men ökar 

risken för högre transport och logistiska kostnader. [5] Just in time kan även 

beskrivas genom analogin om den japanska sjön. Lagernivån illustreras i den 

japanska sjön som vattennivån, när vattennivån sjunker i sjön kommer det fram 

farliga spetsiga klippor från sjöbotten, dessa klippor representerar problemen 

som tidigare varit dold under ytan. Meningen men denna analogi är att buffertar 

och säkerhetsmarginaler ofta används för att hantera variationer i produktionen. 

Det är först när dessa marginaler och buffertar minskas eller tas bort som de 

underliggande problemen kommer till ytan, problem som kan vara viktiga att 

hantera och lösa. [5] 

2.1.3 Just in sequence 

Produkter som ska levereras inom en viss ordningsföljd eller sekvens baserat 

utifrån kundbehov benämns som just in sequence. Just in sequence kan användas 
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inom olika affärsområden som till exempel distributionsverksamhet eller inom 

tillverkningsindustrin. [6] För upprätthålla en produktion med just in sequence 

krävs det antingen att tillverkningen sker i just den ordning som den ska levereras 

eller att det finns ett lager där produkterna hämtas i rätt ordningsföljd. För att 

utnyttja just in sequence och dess fördelar krävs ett stabilt och välplanerat 

sekvensflöde. Meissner föreslår i boken controlling just in sequence flow 

production olika metoder för att mäta stabiliteten av sekvensen samt olika 

faktorer som kan ha en negativ inverkan av flödet. [7] 

1. Processtyrningens effektivitet 

2. Materialförsörjning 

3. Processkvalitet 

4. Stabilitet i produktionsplanering 

5. Infrastruktur och utformning av fabrik 

2.2 Simuleringssystem 

Det finns olika typer av simuleringssystem som kan appliceras på olika flöden, 

det vanligaste system som används vid simulering av produktionssystem är 

diskret händelsestyrd simulering. Denna typ av modellering fungerar genom att 

man skapar items vilka kan representera i princip vad som helst, allt ifrån en balk 

till en människa. Detta item ges olika egenskaper i form av attribut som kan 

representera allt ifrån en färg eller längd med mera. Itemet rör sig genom 

simuleringsmodellen och påverkas av en rad olika händelser som sker i en given 

tidsordning. [9] Två andra relativt vanliga typer av simuleringssystem är 

kontinuerlig simulering och ”Discrete rate simulation” vilken är en blandning av 

kontinuerlig och diskret händelsestyrd simulering. I en kontinuerlig simulering 

tillåts systemets egenskaper att ändras gradvis och regelbundet och inte av en 

specifik händelse. [10] Några av fördelarna med simulering är att det är ett 

utmärkt sätt att identifiera flaskhalsar eller undersöka om förbättringsförslag 

kommer ge det resultat man förväntar. Men det finns även nackdelar och 

svårigheter med simuleringsmodeller. En simuleringsmodell med hög 

komplexitet kan vara svår för utomstående att förstå vilket försvårar verifiering 

och validering av modellen som inte utförs av skaparen. [11] En tillförlitlig 

simuleringsmodell kan även ta lång tid att skapa och om den inte får tillräckligt 

med resurser är det inte säkert att detaljnivån är tillräckligt utförlig vilket 

påverkar resultatet och användbarheten av modellen som underlag. [12] 

R. G. Sargent beskriver även risken med att lägga ner för mycket tid och resurser 

på att programmera en simuleringsmodell på grund av att värdeskapandet av 

modellen sjunker i förhållande till kostnaden att ta fram den. Detta innebär i 

praktiken att avgränsningar och definiering av modellen är viktig parameter. Att 

programmera en modell som efterliknar verkligheten i minsta detalj är svårt och 

tidskrävande och om ens möjligt. [10] 

2.2.1 Extendsim 

Den programvaran som användas i detta projekt är Extendsim version 9.2. Detta 

simuleringsverktyg används i stor utsträckning till diskret händelsestyrd 

simulering men kan även användas i kontinuerlig simulering. I extendsim finns 
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en rad färdigprogrammerade block som underlättare konstruktionen av 

simuleringsmodellen det finns även stora möjligheter att skapa egna program för 

mer komplexa flöden. Några färdigprogrammerade block som används i stor 

utsträckning är följande: 

Tabell 2. Vanliga block i Extendsim 

Create: Detta block skapar ett item som kan simuleras 

i form av en människa, objekt med mera. Detta item får 

vidare sina parametrar utifrån attribut. 
 

Activity: Används för att simulera en process där 

cykeltiden kan sättas utifrån önskade tid och statistisk 

fördelning.  

Set: Loggar attribut på items i form av till exempel färg, 

längd, vikt med mera. Get block läser information av 

items och är ofta använd i kombination med set blocken.  

Data import/export: Används för att 

importera/exportera information från eller till 

Extendsim.  

Queue: Fungerar som buffert eller kö för olika 

processerer. 

 

Batch/unbatch: Flera items buntas ihop till en enhet 

respektive ett item delas upp i flera items. 

 

Equation: Block för programmering av kod som vidare 

kan kopplas till exempel ett set/get block. 
 

Gate: Begränsar ett område inom modellen utifrån olika 

parameterar som antal, tider, värden med mera. 

 

Transport: Används för att simulera transporter som 

kan vara i form av reseväg för en lastbil eller tid för et 

transportband.  
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2.3 Verifiering och validering 

En stor del av simuleringsuppdrag bör innefatta validering och verifiering av 

simuleringsmodellen. Utan en validering finns det ingen beläggning för att 

resultatet från simuleringen är korrekt. Det finns flera olika metoder av 

validering, validering mot en konceptuell modell, data validering eller white-box 

validering. Målet med en validering bör inte vara att bevisa att modellen stämmer 

till hundra procent, vilket inte ens är möjligt, utan att försöka bevisa att modellen 

är inkorrekt.[13]  

Validering av konceptuella modeller går ut på att man tar fram en konceptuell 

modell som valideras mot verkligheten och som i sin tur valideras mot 

simuleringsmodellen. Den typ av validering undersöker ifall omfattningen och 

detaljnivån av modellen är tillräckligt för dess syfte samt att antaganden i 

modellen är korrekta. Även den inputdata som används som i modellen bör 

valideras i den utsträckning som går en felaktig input ger felaktiga resultat. [14] 
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3 Metod 

I detta kapitel går presenteras en nulägesanalys som utfördes i början av 

projektet samt metoder som används för beräkningar och simulering.  

3.1 Projektets uppstart 

Första steget i projektet var att utforma en projektplan samt specificera projektets 

mål och syfte. En projektplanen utformades i samråd med handledare för att 

utforma en realistisk tidsplaneringen och avgränsa projektet utifrån vad som är 

möjligt att uppnå. En del stor del av projektet skulle gå ut på att införskaffa 

tillräcklig kunskap om sidobalksproduktionen, hur flödet, arbetssätt, logik med 

mera för att kunna bygga en verifierbar simuleringsmodell.  

3.2 Datainsamling 

Parallellt med nulägesanalysen och litteraturstudier samlades stora mängder data 

in från MES, intervjuer med mera. 

3.2.1 Gå och se 

En stor del av projektet har gått ut på att skapa en uppfattning hur flödet ser ut på 

plats i produktionen, vilka delar är automatiserade och vilka är operatörsberoende 

samt hur arbetssätten sett ut vid olika stationer. Mycket av informationen 

gällande det manuella arbetet och takttider kommer ifrån intervjuer under dessa 

gå och se vandringar.  

3.2.2 Flödesschema och analys 

En del av projektet var att utforma ett flödesschema, först på en övergripande 

nivå för att skapa en helhetsbild av produktionen för att sen utveckla delar av 

flödet på detaljnivå. Detta ligger som grund till modellens uppbyggnad i form av 

arbetssätt logiker, transporter med mera.  

3.2.3 Intervjuer 

För att greppa allt manuellt arbete samt få information från tekniker och 

specialister utfördes en rad intervjuer med operatörer och ingenjörer. Detta har 

skett både genom ostrukturerade spontana intervjuer och samt strukturerade 

intervjuer med en agenda. Många gånger har spontana intervjuer uppstått under 

”Gå och se” och lett till ett bra informationsutbyte.   

3.2.4 Egna mätningar 

På grund av att stora delar av produktionen saknar mättat led och takttider 

utfördes egna mätningar där det var möjligt. Mätningar av hastigheter på 

transportband, manuellt arbete är exempel på sånt som manuellt mätts genom 

video och tidtagningar. Layout som saknat ritningar har mätts upp med hjälp av 

lasermätare med hög IP klass.  
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3.2.5 Kvantitativ datainsamling 

Ytterligare en stor del av projektet var att samla in kvantitativ data till 

simuleringsmodellen. Denna data har samlats in från olika produktionssystem 

och har i viss utsträckning fått beställas från IT-avdelningen på Scania Ferruform. 

En stor del av den data som är insamlad kommer ifrån produktionssystemet MES, 

övrig data har tagits fram med hjälp från handledare och tekniker.   

3.2.6 Litteraturstudier 

Litteraturstudier har använts i viss utsträckning men främst för att skriva 

teoriavsnittet i rapporten samt att fördjupning i simuleringsmjukvaran. 

3.3 Takttider 

Takttider har delvis tagits fram från egna mätningar men framförallt ifrån MES 

som loggar all produktion några månader bakåt i tiden. Takttider har beräknats 

genom analyser av balkens tidsstämplar från olika givare i produktionen. Vissa 

delar av produktionen sparar information om takt och cykeltider som kunna 

verifierat eller använda direkt i simuleringsmodellen. 

3.4 Dataanalys och dokumentation 

Den data som samlats in har analyserats och dokumenterats i olika former. Under 

projektets gång har intervjuer och informationen sparats både i databaser och 

anteckningar. Intervjuer och samtal som skett spontant och ostrukturerat har 

dokumenterats i anteckningsblock och till viss del dokumenterats i Excel. 

Produktionsdata från MES har sorterats och använts för att bygga databaser som 

exporterats till simuleringsmodellen genom Exceldokument. För kunna exportera 

data har det ofta krävt omfattande sorteringar från olika dokument.  

3.5 Reliabilitet & validitet  

Ett viktigt del av projektet har varit att undersöka modellen och beräkningarnas 

reliabilitet och validitet för att öka trovärdighet och kvalitet på slutprodukten. 

Validiteten syftar på hur väl resultaten av studien överensstämmer med 

verkligheten medan reliabiliteten handlar om studiens möjlighet till upprepning.  

Eftersom en simuleringsmodell består av flera stokastiska variabler kommer alla 

experiment att köras ett antal gånger för att vidare analysera resultatet. För att 

validera modellen har enklare valideringsscheman skapades för att ha ett 

strukturerat arbetssätt att arbete ifrån. Resultatet av simuleringarna validerades 

sedan mot verklig uppmätt data. Det ska även nämnas att spontana intervjuer och 

tyst information som samlats in har i största möjliga utsträckning verifierats mot 

andra källor för att bekräfta till exempel arbetssätt och tider.   
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4 Nulägesbeskrivning 

I detta avsnitt ges en nulägesbeskrivning och analys om sidobalksproduktionen samt 

operatörernas arbetssätt. 

Genom att utföra en nulägesanalys skapades en bild över sidobalksflödet samt 

hur arbetssätten och avvikelser i produktion ser ut i verkligheten. Detta låg som 

grund till arbetet med simuleringsmodellens uppbyggnad.  

4.1.1 Rullformning 

Sidobalksproduktionen startar har sin start i rullformningsanläggningen. I 

anslutning till rullformningen ligger råvarulagret som lagrar coils av alla profiler. 

Rullformningsanläggningen kan rulla ut en coil åt gången och av säkerhetsskäl 

måste hela coilen bearbetas under samma tillfälle. Det är alltså inte möjligt att 

tillverka enbart ett par balkar från en coil för att rulla ut resterande balk vid ett 

senare tillfälle. Vilka balkar som ska produceras styrs av körplaneringen och 

utgår ifrån en automatisk planeringsfunktion i MES, men här har operatören 

möjlighet att gå in manuellt för att göra förändringar i körplanen. Denna 

automatplanering som MES gör tar inte i hänsyn till balkar som har en längre 

ledtid i produktionen på grund av bakändesanpassning, dessa balkar måste 

operatören planera manuellt. För att rigga en ny coil till rullformning krävs en 

hel del manuellt arbete och justering vilket leder till att bytet blir en tidskrävande 

process. På grund arbetet och tiden kring riggningen av coils rullar operatörerna 

helst ut så stora coils som möjligt för att minska ställtiden samt att det till viss del 

minskar andelen skrot eftersom hela coilen inte kommer att kunna utnyttjas.  

Efter coilen rullats ut hamnar den i saxen som klipper balken i rätt längd, vidare 

därifrån placeras balken i ett mindre FIFO-lager för att sen skickas in i en av fyra 

olika livmaskiner som arbetar parallellt. Taktiden i livmaskinen styrs beroende 

på balkens hålbild, detta kan leda till att ordningen som balkarna rullades ut 

förändras efter livmaskinerna. Större hål i balkarna skärs ut genom 

plasmautskärning för att sen transporteras till VIN/borstmaskiner. I VIN 

maskinen präglas chassinumret in på alla högerbalkarna, med undantag för 

förstärkningsbalkar, chassinumret används vidare för att spåra och identifiera 

balken under resterande produktionsflöde. Efter VIN-maskinen transporteras 

balkparen till borstningen för att avlägsna slaggprodukter  för att sen gå igenom 

en manuell kvalitetskontroll. Under sista steg i processen lastar operatören 

balkarna på stuvar med hjälp av travers för att sedan skicka stuven vidare till 

mellanlagret eller en eventuell bakändesanpassning. Balkar som ska till 

bakändesanpassning packas på separata stuvar. När väl stuvarna är packade 

märks dessa med en pallflagga som manuellt skrivs ut. Pallflaggan innehåller 

balkparens artikelnummer, leveransdatum samt stuvnummer. 

4.1.2 Press 

Pressningen sker i huvudbyggnaden i den så kallad ”storpressen”, det finns två 

typer av bakändesanpassning i press. Dessa som benämns som G-bak respektive 

U-bak. Pressandelen av chassin ligger idag kring ungefär åtta procent av den 

totala volymen och sker främst under dagtid med undantag vid hög beläggning i 
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produktionen. Pressarbetet är till stor del manuellt arbete bestående av riggning, 

manuell hantering av balkarna från inlast, packning och utlastning. Balkarna 

pressas i en profil åt gången samt att balkarna delas upp i höger och vänsterbalk. 

Riggningen är en stor del av arbetet och det tar minst 60 minuter att genomföra 

medan själva pressningen går på ungefär en minut per balk. På grund av den 

längre ledtiden i storpressen har man som målsättning att det alltid ska finnas 

färdigpressade balkar sju kalenderdagar framåt i tiden. 

4.1.3 Mellanlager 

Mellanlagret ligger i anslutning till ytbehandlingen och består enbart av omålade 

balkar, en viss del av mellanlagret befinner sig även på KF (sidobyggnaden med 

rullformningsanläggningen) där det finns några buffertplatser som används innan 

stuvarna transporteras till huvudbyggnaden och det ”riktiga” mellanlagret. 

Storleken på mellanlagret regleras huvudplaneringen som sätts från 

logistikavdelningen. Från mellanlagret placeras två stuvar på varsin sida om 

inlastningsbandet med hjälp av travers, från stuven lyfts balkarna parvis på 

transportbandet med hjälp av en automatiserad lyftanordning in till kittningen 

och ytbehandlingen.  

 

Figur 2 Pressbalk i mellanlagret 

4.1.4 Ytbehandling 

Balkparen transporteras genom ytbehandlingen ett kit bestående av tre rader med 

plats för två balkpar på varje rad beroende på balkens längden. Ett kit kan max 

kan bestå av sex stycken balkpar. Efter kittningen transporteras balken in genom 

ett taktat flöde till ytbehandlingen där balken får sin rostskyddsbehandling, färg 

med mera. Vilka stuvar som ska ”målas” in från mellanlagret till ytbehandlingen 

beror på hur operatören planerat inlastningen. Operatörerna använder MES för 

att undersöka vilka stuvar som ska levereras här näst samt vilka stuvar som är 

bäst att måla in för att kunna plocka ut färdiga kundstuvar från sekvenslagret. 

Operatören kan göra detta genom att skriva ut en så kallad stuvlista som beskriver 

sekvensen av chassin som ska lastas in och vilka som saknas alternativt att detta 

görs manuellt utifrån en egen ”inmålningsstrategi”. Vanligtvis innebär denna 

strategi att operatören identifierar vilka stora stuvar i sekvenslagret som saknar 
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minst chassin för att låsa upp en kundstuv till utlast, andra alternativet är att 

operatören väljer den stuv med kortast leveransdatum. Strategierna varierar ofta 

beroende på hur fyllnadsgrad i sekvenslagret men kan även påverkas utifrån 

nyckeltal som satts i produktionen.  

4.1.5 Kittningslogik 

Placeringen av balkarna på kitten styrs av en logik definierad av två 

längdrestriktioner. Kitten är uppdelade som på 3 rader med två platser på varje 

rad, den främre platsen är har idag en längdbegränsning på 5,3 meter och den 

bakre 6,5 meter. Begränsningen är inte satt utifrån fysiska hinder på kitten. I figur 

4 ses ett kit med fyra stycken balkpar. 

 

Figur 3 Längdrestriktioner på kit 

När det första balkparet ska lastas på transportbandet från mellanlagret till 

kittningen och ytbehandlingen loggas längden från en givare innan kittningen. 

Den avgör om längden på balken är längre eller kortare än 5,3 meter, är den 

längre än 5,3 meter tar den upp både den främre och den bakre platsen på första 

raden. Skulle balken vara kortare än 5,3 meter placeras den på den främre platsen 

för att sen invänta nästa balkpar som placeras på samma rad förutsatt att 

balklängden är 6,5 meter eller kortare. Denna logik fortsätter tills den sista raden 

och facket gått genom systemets logik.  

4.1.6 Sekvenslagret 

Efter att balkarna transporteras genom ytbehandlingen placeras dessa automatiskt 

till sekvenslagret genom en rad olika transportband som tar balkparen till 

sekvenslagerkranen. Sekvenslagerkranen har som uppgift att hämta och lämna 

balkpar till sekvenslagret. Sekvenslagrets är uppdelat i 280 olika fack med plats 

för ett balkpar i varje fack. Facken består i sin tur av fem olika längdkategorier. 

Detta innebär att sekvenslagret kan vara fullt av en viss längdkategori, skulle 

detta ske har operatören möjlighet att manuellt ändra längdfackens restriktioner 

och kan då placera kortare balkar i längre fack men inte tvärt om.  

Det värsta som kan hända i sekvenslagret är att alla platser fylls samtidigt som 

det inte finns några kundstuvar med chassin att skicka ut för att frigöra plats. En 

kundstuv består vanligtvis av 6–8 chassin och kan inte packas fören samtliga 

chassin finns tillgängliga att hämta i sekvenslagret. Kranen i sekvenslagret har 

som uppgift att hämta balkpar från ytbehandlingen och lämna dessa i 

sekvenslagret samt hämta och lämna balk till nitningsstationen och skicka ut 
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kundstuvar med balkar till knäcken  som sen tar chassina vidare till packning och 

färdigvarulagret.  

 

Figur 4 Arbetsuppgifter för kran i sekvenslager 

Kranen har även en prioriteringsordningen med högsta prioritet att hämta ifrån 

ytbehandlingen, detta för att undvika att buffertzonerna efter ytbehandlingen fylls 

vilket skulle stanna hela processen i ytbehandlingen som består av ett taktat in 

och utflöde av kit. Prioritet nummer två är att lämna och hämta balkpar till 

nitstationen och sist prioritet blir då att skicka ut balkar till knäck och packning. 

Kranen hämtar och lämnar automatiskt balkar från ytbehandlingen men för att 

skicka balk till nitning och knäck måste operatören manuellt gå in och beställa 

arbeten. 

  

Figur 5 Bild på sekvenslagret och avhämtningszon till sekvenslagerkranen. 

Innan packningen bockas balkarna i knäcken vilket ger den karaktäristiska Y-

formen på balkarna. Från knäcken går balkarna till packningen där de avsynas 

och packas i rätt sekvens. Vid tillfällen upptäcks skador balkarna under 

packningen, detta innebär att chassit måste skrotas och en order skickas till 

rullformningen att balken måste tillverkas på nytt. Upptäcker man skadorna innan 

chassit packats finns det en chans att tillverka chassit på nytt men om kundstuven 

redan har packats tvingas man leverera den nytillverkade balken på en egenstuv. 

Detta är inte önskvärt på grund av att en stuv med ett chassi tar plats i trailern 

som en full stuv samt att det finns risk att stuven blivit försenad och måste skickas 

med snabbtransport vilket innebär extra utgifter. 
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Figur 6 Exempel på kundstuv 

4.1.7 Färdigvarulagret 

Färdigvarulagret är placerat i samma byggnad som rullformningen vilket innebär 

att balkarna transporteras tillbaka samma väg som det kom från rullformningen. 

Färdigvarulagret är uppdelat i utlastningszoner och lagerytor, i utlastningszoner 

ska alla chassin ligga i hundra procent leveranssekvens, vilket inte är ett krav i 

övriga färdigvarulagret. I färdigvarulagret ska det alltid finnas minst två dagar av 

färdiga leveranser som kan levereras i sekvens. Detta innebär att färdigvarulagret 

ökar eller minskar beroende på hur produktionstakten av antal lastbilar som ska 

produceras per dag ser ut. På grund av underhåll i rullformning och 

ytbehandlingen måste färdigvarulagret bygga en buffert högre än två dagar för 

att ha något att falla på när produktionen stannar. Lagernivån är även beroende 

av sekvensriktigheten, en sämre sekvensriktighet kräver en högre buffert. På 

grund av sekvensriktighetens påverkan av färdigvarulagret och underhåll är det 

vanligt att bufferten överstiger den fysiska kapaciteten. För att lösa detta problem 

skickar man ut stuvar genom förlastning vilket innebär att stuvar lastas på trailers 

innan det planerade leveransdatumet, förlastning kan dock endast utföras till 

vissa kunder.   

4.1.8 Sekvensriktighet 

Sekvensriktighet är ett mått som används inom produktionen för att mäta 

innehållet i färdigvarulagret. Måttet beskriver hur stor andel av alla chassin i 

färdigvarulagret som kan levereras i sekvens i förhållande till det totala antalet 

chassin i färdigvarulagret och definieras enligt följande formel.  

𝑆𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
Antal chassin i FVL som kan levereras i sekvens

Antal chassin i FVL
 (1) 

Detta mått kan även tolkas som den andel av färdigvarulagret som kan levereras 

i rätt sekvens under ett produktionsstopp. Sekvensriktigheten beräknas idag med 

hjälp av ett Exceldokument som hämtar data ifrån MES.  

  



18 

 

  



19 

 

5 Simulering 

I detta avsnitt beskrivs simuleringsmodellens struktur och logik i närmare 

detalj. 

För att lättare få översikt av modellen byggdes den genom fler hierakier 

uppdelade i olika zoner. För att beräkna avvikelser i produktion har data hämtats 

från RFMES som sammanställer avvikelser i form av försenade balkar, kasserade 

balkar, felbehandlade balkar och totalt godkända balkar för hela flödet. Detta har 

legat som underlag för att simulera avvikelser i produktionen i kombination med 

analyser från MES data där stopptid på maskingrupperna har sorterats, beräknats 

och analyserats. Se räkneexempel på livmaskin 1 under bilaga 1. 

 

Figur 7 Övergripande bild på en av modellversionerna och attribut 

Simuleringen startar genom att modellen skickar ut ett item som genom en rad 

processer ges olika attribut i form av till exempel ID-nummer, stuvnummer, vikt, 

längd med mera. Denna process gör att varje item blir en unik individ i 

simuleringen. Den informationen som varje item får kommer från data insamlad 

genom olika produktionssystem. Några av attributen som sätts tidigt i modellen 

är följande. 

 Profil 

 Längd 

 Ämnes-id 

 Chassinummer 

 Höger/vänster 

 Stuv  

 Stuvstorlek 

 Svets 

 Press U & G-profil 

 Leveranssekvens 

 Leveranstid 

 Kund 

 Vikt (beräknas genom logik) 

Varje item kommer under simuleringens gång få ett antal till attribut som styr hur 

dess väg genom flödet ser ut, se även figur 8.  
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Figur 8 Attribut och logik 

På grund av viktbegränsningar på stuvarna efter sekvenslagret beräknades en 

korrekt balkvikt på varje item. Eftersom vare balkprofil har olika densitet 

simulerades detta genom en enklare beräkning under Logik balkvikt hierarkin 

som kan ses i figur 9.  

 

 

Figur 9 Viktberäkning på balk utifrån profiltyp 

Första steget i produktionen sker när balken rullas ut från en coil för att sen 

passera en rad olika processer i rullformnigen. Efter en coil rullats klart riggar 

operatören manuellt om till en ny coil, denna ställtid beräknades till en 

medelställtid tid genom analyser från produktionshistorik. I modellen går itemet 

som nu är en balkindivid genom ytterligare en rad olika processer i 

rullformningen. När balken passerat sista stationen i rullformningen skickas den 

antingen vidare till bakändesanpassning eller direkt in i mellanlagret.  
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Figur 10 Rullformning och bakändesanpassning 

Efter rullformningen batchas balkindividerna ihop till vad som ska efterliknar 

stuvar i produktionen, varje stuv får ett index utifrån hur väl de omsätter balkar i 

sekvenslagret. Detta sker genom en separat logik. Från mellanlagret skickar 

modellen ut den stuv med högst index via ett transporterblock (travers) till 

buffertzonen för inlastning till kittning och ytbehandlingen.  

 

 

Figur 11 Kittningslogik 

Kittningen består av en logik baserat på en flertal ekvations och select in/out 

block vars uppgift ör att placera balkarna i rätt antal efter varandra på kitten 

utifrån dom givna längdrestriktionerna. Batchade balkpar går sen genom 

kittningslogiken för att batchas ytterligare till färdiga kit som taktas in i 

ytbehandlingen. 
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Figur 12 Ghostkit och ytbehandling 

Innan kitten taktas in i ytbehandlingen passerar det ett informationsblock som fått 

en given räkne loop som via ett ekvationsblock skickar en signal till kommande 

select out block att skicka kittet till en trigger som skapar valt antal ghost kits 

genom ett create-block, dessa ghost kits ges en prioritet in i ytbehandlingen för 

att sen skickas vidare till ett exitblock. Kitten unbatchas efter detta och skickas 

till sekvenslagerkranen. 

 
Figur 13 Ytbehandling ut och sekvenslagerkran 

Dom unbatchade kitten delas upp för att transporteras på flera olika transportband 

med olika cykeltider för att tillslut hamna i utlastningszonen till 

sekvenslagerkranen.  

 

Figur 14 Sekvenslagret 

Sekvenslagret är uppdelat i fem olika längdfack, balkparen transporteras här till 

sitt längdfack för att passera ett informationsblock kopplat ett programmerad 

ekvationsblock som håller räkningen hur många balkar som passerat sitt fack. 

Genom koden i ekvationsblocket stängs den delen av sekvenslagret när den når 

sin maxnivå och därvid stänger flödet via en gate. Förutsatt att gaten är öppen 

transporteras balkparen in i sekvenslagret för att matchas ihop till kundstuvar i 

olika kö-block, se figur 15. 
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Figur 15 Sekvenslagret, nitning och knäck 

Balkpar som ska nitas matchas ihop i nitningskön genom tidigare satta attribut. 

När alla chassin anlänt till det sista kö-blocket matchas de ihop genom attribut på  

stuvstorlek och stuv-id. Från denna kö skickas balkparen via sekvenslagerkranen 

till knäckas och packning för att till sist nå färdigvarulagret. Packningen utgår 

ifrån en packningslogik för att inte överstiga maxvikten på en stuv.  

 

Figur 16 Packning 

För att enkelt kunna hantera simuleringsmodellen och ändra parametrar byggdes 

en kontrollpanel, se figur 18. 

 

Figur 17 Kontrollpanel simuleringsmodell 

Under experiment i simuleringsmodellen delades flödet upp beroende på vilken 

indata som används. Data som har input från rullformningen körs hela vägen från 

första aktiviteten medan data från ytbehandling in körs direkt in till kittningen. 
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5.1 Vidare analys 

Vissa delar av produktionen simulerades mer ingående, nedan beskrivs några av 

det områden som fick extra fokus.  

5.1.1 Inlastningslogik från mellanlagret 

Under utvecklingen av mellanlager och ytbehandling i modellen togs ett beslut 

gällande hur pass mycket denna del skulle förenklas. Problemet uppstod vid 

inmålning av stuvar till ytbehandling. Kö-blocken i Extendsim har som default 

att använda FIFO, att simulera genom FIFO kan innebära att sekvensen in till 

ytbehandlingen och sekvenslagret blir helt fel jämfört med verkligheten. Detta 

kan även orsaka onödigt höga lagernivåer i sekvenslagret. Idag är inlastningen 

helt operatörsberoende där operatören på eget initiativ bestämmer vilka balkar 

som ska lastas in från mellanlagret till ytbehandlingen. Från ytbehandlingen 

transporteras dessa balkar in i sekvenslagret i samma sekvens som de har lastats 

in i ytbehandlingen. På grund av begränsad plats i sekvenslagret är det av viktigt 

att rätt balkar skickas in i rätt sekvens för att undvika att sekvenslagret fylls till 

max och ”låser sig”. Beslutet togs därför att skapa en inlastningslogik som skulle 

efterlikna en smart operatör. 

  

Figur 18 Brainstorming och konceptgenerering av inlastningslogik 

För att skapa en bild av hur operatörerna arbetar utfördes ett antal intervjuer och 

observationer. Utifrån denna information inleddes en brainstorming och en 

konceptmodell över logiken som vidare implementera i simuleringsmodellen. 

Förhoppningarna av detta experiment var att omsättningen i sekvenslagret ökar 

genom denna logik i förhållande till FIFO.  

5.1.2 Kitformatering 

I simuleringsmodellen skapades två olika hierarkier för dom olika längdformaten 

på kitten, ett för dagens längdformatering och ett för det undersökta 

längdformatet. Inputdata exporterades från MES till databasen som används som 

input till simuleringsmodellen. Modellen simulerades med olika input från MES, 

båda är baserad på ett verkligt flöde under januari & februari 2019. Det ena flödet 

importerades från rullformning ut det andra från ytbehandling in. Resultatet av 

simuleringen validerades mot verklig uppmätt data från på fyllnadsgraden på 

kitten över en längre tid. 
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5.1.3 Utnyttjandegrad av sekvenslagerkranen vid ökad fyllnadsgrad 

För att simulera sekvenslagerkranens utnyttjandegrad simuleras kranen med 

samma resurspool som efter simuleringen analyseras för att undersöka 

utnyttjandegraden på kranen. Det saknades data på tider och hastighet på 

transportband från ytbehandlingen till sekvenslagret samt väldigt lite data på 

sekvenslagerkranens cykeltider i lagret. Egna mätningar utfördes för att ha 

underlag att simulera kranen och transportbandens cykeltider. Cykeltiden på 

kranen kunde valideras mot tidigare mätningar som utförs på Scania Ferruform. 

Cykeltiden som uppmättes var i snitt 70 sekunder men kommer under 

experimenten att även simuleras till 90 sekunder för att undersöka hur 

utnyttjandegraden och lagernivån i sekvenslagret påverkas om kranen potentiellt 

har en långsammare tid än uppmätt eller om kranen hämtar och lämnar balk i 

dom yttre delarna av sekvenslagret mer frekvent. 

Några förenklingar i sekvenslagret var tvungen att göras på grund av manuellt 

arbete från operatörerna. I simuleringsmodellen får kranen signal om att skicka 

till nitning eller knäck så fort det finns tillgängligt material, i verkligheten är det 

en operatör som beställer jobb från kranen manuellt. En parameter som var av 

stor betydelse förutom antalet ghost kits som skickas genom ytbehandlingen är 

prioritetsordningen kranen arbetar efter, detta kunde enkelt sättas genom 

transportblockets inställningar.  

5.1.4 Klarar råvarulagret och färdigvarulagret en ökad kapacitet och vilken 

yta krävs 

För att besvara frågan vilket yta som krävs i råvarulagret utfördes datainsamling 

och beräkningar i Excel. Eftersom färdigvarulagret påverkas av 

sekvensriktigheten undersöktes möjligheten att genom simuleringsmodellen ge 

en prognos på hur sekvensriktigheten påverkas av en ökad kapacitet.  

5.1.5 Råvarulagret (coillagret) 

För att beräkna ytan på råvarulagret utifrån given produktionstakt beräknades 

antalet coils som går åt för en dags produktion. Varje coilprofiler har olika 

snittlängder, dessa snittlängder beräknades genom att samla in historik på inköpt 

coil över en längre period. För att få en rättvis bild av hur många balkar det ryms 

på en coil beräknades även snittlängder på balkar utifrån dom olika profiltyperna. 

Även procentandelen skrot på varje coilprofil måste även detta tas i hänsyn, samt 

uppskattad andel förstärkningsbalk. Utifrån denna data gick det att beräkna 

antalet coils som behövs för att producera X antal chassin per dag. Utifrån detta 

antal beräknades den yta som behövs i råvarulagret i given takt. För att få tag på 

all information utfördes datainsamlingar och intervjuer. 

5.1.6 Färdigvarulagret 

Sekvensriktigheten simulerades genom att varje chassi tilldelades ett attribut med 

leveranstid/datum samt till vilken kund varje chassi skulle levereras till. När väl 

alla chassin hamnat i färdigvarulagret exporterades information till Excel för 

beräkning och validera sekvensriktigheten. Det uppmärksammades tidigt att 

sekvensriktigheten inte var helt lätt att simulera dels på grund av måttets 
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utformning och slumpens inverkan på var sekvensbrotten inträffar. 

Färdigvarulagret beräknades istället från en utjämnad sekvensriktigt insamlad 

mellan 2018-2019. Genom beräkningen av den utjämnade sekvensriktigheten 

presenterades en prognos på lagernivån i färdigvarulagret i den givna 

produktionstakten. Från denna prognos utformades även ett antal layoutförslag 

som möjliggör ett utökat färdigvarulager. Eftersom man i nuläget använder sig 

av förlastning när lagernivåerna är över max beräknades även prognoser på 

kostnader för förlastning i både dagens och en ökad produktionstakt. 
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6 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten av utförda beräkningar och simuleringar. 

6.1 Inlastningslogik 

Resultatet av idéen bakom inlastningslogiken resulterade i ett simpelt att beräkna 

index och baseras på vilken omsättningen balken tillför i sekvenslagret. 

Balkparen i mellanlagret ges ett attribut beräknat på kvoten av det antal balkar i 

kundstuven som befinner sig eller är på väg till sekvenslagret genom det totala 

antal balk i kundstuven. Ett räkneexempel, en kundstuv innehåller 20 balkar men 

ingen balk finns i ytbehandlingen/sekvenslagret när balken loggas i mellanlagret. 

Detta ger ett index på 0/12. Nästa balkpar som hamnar i mellanlagret har 12/20 

balkar ur sin kundstuv i sekvenslagret ges ett index på 0,6. Vidare beräknas och 

summeras indexen för alla balkpar på stuven, det summerade indexet sätts 

därefter som attribut på stuven. Detta stuvindex jämförs mot andra stuvar i 

mellanlagret och stuven med högst index skickas ut först från mellanlagret. 

Tanken med denna logik är att sifforna som ses i figur 19 inte är statiska utan så 

fort en ny stuv målats in till ytbehandlingen uppdateras de övriga stuvarnas index 

om det skulle visas påverkas av den senast inlastade stuven. 

 

Figur 19 Stuvar i mellanlagret med olika index 

Experiment på denna logik kördes med 3651 stycken balkar under flera 

körningar. Resultatet från detta experiment visade en minskning av medelnivån 

på ungefär 7% jämfört med körningar med FIFO. Maxnivån på sekvenslagret 

minskade ungefär med 8%, se bilaga 2.  

7 procent var ingen jätteökning men vidare experiment och utveckling av logiken 

krävs. Resultat kan betraktas på så sätt att det kan finnas en möjlighet att skapa 

en inlastningslogik som ger operatörerna ett standardiserat arbetssätt vilket skulle 

minska risken att fel stuva lastas in i ytbehandlingen och låser sekvenslagret. Det 

finns önskemål på Scania om att inlastningen även ska prioriteras utifrån kund 

och leveransdatum.   

6.2 Ändrad längdrestriktion kitformatering 

Resultatet av fyllnadsgraden från simuleringen presenteras i tabell 3. Resultatet 

baseras ett snitt efter åtta körningar på varje format. Resultatet av simuleringen 

validerades mot verklig uppmätt data som teknikavdelningen mätt upp under en 

längre period över flera år.  
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Tabell 3 Resultat kitformatering 

 

I tabell 3 benämns ”nutid” som dagens längdrestriktion på 5,3/6,5 meter, 

körningen med det tredje formatet på 5,8/6,0 var ett önskemål som kom senare i 

projektet från teknikavdelningen.  

Slutresultatet av en ändrade längdrestriktioner på kitten ökade fyllnadsgraden 

från 6,15 till 7,54 balk per kit samt att cykeltiden [s/chassi] från ytbehandlingen 

minskade med 19% se bilaga 3.  

 

Figur 19 Histogram antal balk per kit 

Fördelningen av fyllnadsgraden på kitten utjämnades betydligt vilket kan ses i 

figur 20. Detta resultat indikerade att en förändrad längdrestriktion kan minska 

cykeltid och öka fyllnadsgraden. Detta är värt att undersöka vidare och eventuellt 

genomföra verkliga experiment efter att utvärderat potentiella risker med 

förändringen. 

6.3 Utnyttjandegrad av sekvenslagerkranen 

Simuleringen av sekvenslagerkranen delades upp i flera olika experiment baserat 

på längdformatering och cykeltid på kranen. Längdformateringarna som 

simuleras är samma som tidigare experiment, 5,3/6,5 meter samt 5,9/5,9 meter 

samt 70 och 90 sekunders cykeltid på sekvenslagerkranen. Se bilaga 4 för 

uppmätta cykeltider på kranen. Experimenten delades även upp utifrån inputdata 

från ytbehandling in och rullformning ut. Under simulering av rullformning ut 

simuleras hela flödet från rullformning och bakändesanpassningen i modellen 

medan ytbehandling in flödet går rätt in till kittningslogiken. I det senare fallet är 

inte inmatningslogiken från mellanlagret en parameter som behöver tas i hänsyn 

under analysen. 

Format Antal balk/kit Format Antal balk/kit Format Antal balk/kit

Nutid 6,152 Nutid 6,135 Nutid 5,84

5,9/5,9 7,536 5,9/5,9 7,433

5,8/6,0 7,281 5,8/6,0 7,369

Data från Ytbehandling in Data från rullformning ut Verklig uppmätt data
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Tabell 4 Utnyttjandegrad och väntetid 

 

6.3.1 Input från rullformning in 70 sekunder cykeltid på kran 

Första experimentet kördes med input från 3651 stycken balkar från 

rullformning-ut data som samlats in under januari 2019.  

 

Figur 20 Sekvenslagret 5.3/6.5 70 sekunder cykeltid på sekvenslagerkranen 

Körningen med nuvarande längdformat 5,3/5,3 presenteras i figur 21. Ur 

diagrammet syns hur kranen både hinner fylla och tömma sekvenslagret på 

balkar. I körningen med det förändrade längdformaten 5,9/5,9 hinner kranen inte 

att lämna balkar i samma utsträckningar som tidigare. Detta resulterar i att 

sekvenslagret byggs till högre lagernivåer se figur 22. Puckel som byggs mot 

slutet av simuleringen beror på att ett stort antal fulla kit (sex stycken balkpar) 

anlände till sekvenslagret i följd. Denna sekvens av fulla kitt gav påföljden att 

sekvenslagerkranen inte hann transportera ut balk i samma takt längre. Vidare i 

figur 20 syns i diagrammet hur kurvan faller mot slutet av simuleringen, detta 

sker på grund av att modellen slutar köra in nya balkar och sekvenslagerkranen 

hinner nu istället skicka ut alla chassin som går att matcha i sekvenslagret. Den 

konstanta linjen som ses i slutet av diagrammet i figur 20 är antalet balkar i 

sekvenslagret som inte kan matchas ihop på grund av att flödet bröts mitt i en 

inlastningssekvens.  

 

Figur 21 Lagernivå sekvenslagret med längdrestriktion 5,9/5,9 och 70 sekunder cykeltid 

på kranen. 

Format 5.3/6.5 5.9/.5.9 Format 5.3/6.5 (min) 5.9/.5.9 (min)

Till sekvenslager 34% 41% Till sekvenslager 0,6 0,6

Till nitstation 6% 8% Till nitstation 1,2 1,9

Från nitstation 6% 7% Från nitstation 1,8 2,2

Till knäckning 29% 36% Till knäckning 2,4 3,7

Totalt 76% 93%

Utnyttjandegrad (70s cykeltid) Simulering med 70 sek cykeltid
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Resultatet av simuleringen visar att den totala utnyttjandegraden av 

sekvenslagerkranen ökar från 76,7% till 92,8% taget från ett snitt av åtta 

körningar. Högsta ökningen av utnyttjandegraden sker från ytbehandlingen och 

till knäckning och packning, se tabell 5.  

Tabell 5 Utnyttjandegrad 5.3/6.5 med data från rullformning in 

 

6.3.2 Input från ytbehandling in 70 sekunder cykeltid på kran  

Vid körning med indata från Ytbehandling-in simulerades 5194 stycken balkar 

från ett flöde under februari 2019. Resultatet av simuleringen visar att den totala 

utnyttjandegraden går ifrån 78,7% till 99,0% även här ökade utnyttjandegraden 

främst till sekvenslagret och till knäckning packning, se tabell 6. 

Tabell 6 Utnyttjandegrad med data från ytbehandling in 

 

I figur 23 visar ett diagram på hur sekvenslagerkranen fyller och tömmer 

sekvenslagret i relativ jämn takt under körningen. Den svarta linjen representerar 

medelnivån och den röda antal balkar i sekvenslagret. 

  

Figur 22 Format 5.3/6.5 krancykeltid 70s 

I figur 24 simuleras en körning med den förändrade längdrestriktionen, här syns 

som tidigare simulering också pekade mot att sekvenslagerkranen inte hinner 

tömma sekvenslagret på balk i samma takt som den fyller på. Sekvenslagret har 

här nått sin maxnivå på 560 balkar rätt tidigt i körningen.  

Position Format 5.3/6.5 Format 5.9/5.9

Till Sekvenslager 33,8% 41,1%

Till Nitstation 6,9% 7,7%

Från Nitstation 6,1% 7,3%

Till knäckning 29,9% 36,1%

Total utnyttjandegrad 76,7% 92,8%

Utnyttjandegrad sekvenslagerkran

Position Format 5.3/6.5 Format 5.9/5.9

Till Sekvenslager 33,8% 43,7%

Till Nitstation 6,5% 8,3%

Från Nitstation 6,5% 8,2%

Till knäckning 31,8% 39,1%

Total utnyttjandegrad 78,7% 99,0%

Utnyttjandegrad sekvenslagerkran
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Figur 23 Format 5.9/5.9 krancykeltid 70s 

Utifrån dessa experiment kan slutsatsen dras att kranen hinner med att hämta 

balkar ifrån ytbehandlingen men den hinner inte att skicka ut balkar i tillräckligt 

högt tempo för att hålla sekvenslagret på en stabil nivå. Sekvenskranen hinner att 

hämta och lämna från ytbehandlingen till sekvenslagret vilket innebär att det inte 

är några problem att tömma buffertzonerna efter ytbehandlingen. Om verkliga 

experiment ska genomföras på en förändrad längdrestriktion krävs det noga 

övervakning av lagernivåerna på sekvenslagret så man hinner stoppa inlastningen 

om kranen behöver utrymme att skicka ut balk. Ett alternativ för att avlasta 

kranen är att köra fler ghost kits eller i en högre frekvens. Detta skulle dock 

motverka syftet med att minska cykeltiden genom att öka fyllnadsgraden. Se 

bilaga 5 för diagram av sekvenslagernivå samt utnyttjandegrad av 

sekvenslagerkranen. 

6.4 Råvarulager och färdigvarulagret 

En stor del av den information som behandlas i rå och färdigvarulagret måste 

censureras på grund av sekretess. Detta innebär att resultatet av beräkningarna i 

detta avsnitt presenteras kortfattat med viss censur. 

6.4.1 Råvarulagret 

Resultatet av beräkningarna av råvarulagret visade att det fanns utrymme för ett 

råvarulager på max 4,6 dagar produktion i given takt samt att den yta som är 

tillgänglig idag räcker för att hantera det kommande kapacitetssteget. Figur 24 

visar hur upplägget av beräkningarna för råvarulagret. 

 

Figur 24 En av beräkningarna för råvarulagret 

Beräkningarna utfördes av råvarulagret baserades på uppskattad 

förstärkningsandel samt på statistik över hur profilfördelningen och skrotandelen 
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sett ut under 2018. I samråd med planeringsavdelningen anses det inte finnas 

några problem med att hantera det kommande kapacitetssteget med dagens ytor. 

6.4.2 Färdigvarulagret 

Resultatet från simuleringsexperiment av sekvensriktigheten visade en hög 

osäkerhet när resultatet validerades mot verklig information, se bilaga 6 för 

utdrag från körning av experiment. Beslutet togs att sekvensriktigheten inte går 

att simulera med nuvarande modell samt att beräkningarna för krav av ytor inför 

kommande kapacitetstegs utförs genom en utjämnad sekvensriktighet baserat på 

historik från tidigare år. Den buffertnivå i dagar som beräknas i detta projekt 

baseras på snittnivån färdigvarulagret byggs upp till i antal dagar över ett år. 

Denna nivå ska alltid vara minst två dagar men kommer att beräknas utifrån det 

medelvärde som räknas ut till 2,53 dagar, se bilaga 7. 

 

Figur 25 Exempel på lagernivå i förhållande till sekvensriktighet. 

I figur 26 ses till vänster ett diagram som beskriver hur färdigvarulagret påverkas 

av en förändrad sekvensriktighet. Y-axel representerar antal chassin i 

färdigvarulagret samt X-axeln visar sekvensriktigheten i procent. Den gröna 

linjen visar maxnivån av färdigvarulagret dag. Det röda korset beskriver ett 

exempel på var lagernivån hamnar vid 85 procents sekvensriktighet. Delar av 

beräkningar visas i bilaga 8. Det glapp som syns mellan den röda och den gröna 

linjen i diagrammet i figur 26 är det antal chassin som inte får plats i 

färdigvarulagret och eventuellt måste förlastas. Resultatet som kan dras utifrån 

diagrammen i figur 26 är att man i nuläget nästan klarar av att hålla sig under 

maxnivån på lagret vid 100 procent sekvensriktighet med en ökad lastbilstakt 

innebär att man är långt över maxnivån trots 100 procent sekvensriktighet.  

6.4.3 Layout 

För att undvika förlastning och skapa mer plats i färdigvarulagret har tre olika 

layoutförslag presenterades samt ett över nuläget, layouterna är inte skalenliga. 

Färdigvarulagret består idag av fyra stycken utlastzoner som ska innehålla 100 

procent sekvens samt en yta för målade balkar se figur 28 nuläget. Till höger i 

layouten över nuläget ses mätteknik samt två lagerutrymmen, under denna zon 

finns idag en traversbana som i princip står outnyttjad.  
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Figur 26 Layoutförslag 1 (höger) nuläget (vänster) 

Genom att flytta på det övre lagerutrymmet ökar kapaciteten på färdigvarulagret 

betydligt. Implementeras layoutförslag 1 kan sekvensriktighet ner till ungefär 75 

procent hanteras utan eventuell förlastning beräknat på givna parametrar. I 

kommande kapacitetssteg skulle istället motsvarande siffra för färdigvarulagrets 

förmåga att hantera sekvensriktighet vara 92 procent. 

  

Figur 27 Layoutförslag 2 (vänster) samt layoutförslag 3 (höger) 

För att skapa ytterligare utrymme i färdigvarulagret presenterades layoutförslag 

2 & 3, dessa layouter är inte heller skalenliga, se figur 28. 
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Figur 28 Lagernivå nuläge (vänster) layoutförslag 1 (höger). 

Layoutförslag 3 möjliggör mest utrymme för färdigvarulagret, detta betyder dock 

inte att layout 3 är det bästa alternativet. Samtidigt som det är bra att ha spelrum 

för en varierande sekvensriktighet anses det utifrån ett Lean perspektiv som 

slöseri att bygga för stora lager och säkerhetsmarginaler.  

Tabell 7 Lägsta sekvensriktighet innan maxnivå på färdigvarulagret 

 

Layoutförslag 1 är det absolut enklaste och billigaste förslaget att genomföra. I 

tabell 7 redovisas hur layoutförslagen hantera olika minimum nivåer på 

sekvensriktigheten i förhållande till maxkapacitet på färdigvarulagret. 
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7 Diskussion och slutsats 

Varje delmoment kommer här att kortfattat diskuteras samt ges förslag för 

fortsatt arbete. 

7.1.1 Ändrad längdrestriktion av kittformateringen 

Utifrån resultaten av simuleringarna verkar en ändrad längdrestriktion öka antalet 

balk per kit i relativ hög utsträckning. Logiken som simuleringsmodellen utgår 

ifrån är enbart baserad information från teknikavdelningen och har inte verifierats 

mot den verkliga koden. Det kan vara värt att undersöka om det är möjligt att 

verifiera systemet genom att ta ut och analysera om möjligt PLC-kod eller 

liknande från kittningen. 

En rekommendation är också att fortsätta validera denna simuleringsmodell mot 

ytterligare beräkningar eller simuleringar av samma experiment. I detta projekt 

har två olika flöden från olika tidpunkter simulerats och sammanlagt cirka 9000 

balkar vilket är en stor mängd data. Vidare är rekommenderas att undersöka 

eventuella risker med at implementera en ändring av längdrestriktionerna, finns 

det till exempel några risker med att mata in fler balkar med hänsyn till 

processerna i ytbehandlingen?  

7.1.2 Utnyttjandegrad sekvenslagerkranen 

Genom att öka flödet av balkar från ytbehandlingen till sekvenslagret belastas 

sekvenslagerkranen i väldigt hög utsträckning. Resultatet pekade på att kranen 

fick betydligt mindre tid att skicka ut balkar till knäcken och packningen. Något 

som påverkar resultatet kraftigt är förändringar av kranens cykeltid vilket också 

var en av förenklingarna i denna modell. Tiderna för kranen utgick från egna 

mätningar så min rekommendation är att undersöka kranens cykeltider mer 

utförligt och eventuellt utveckla sekvenslagerkranens rörelser mer detaljerad i 

simuleringsmodellen. Det kan också vara värt att undersöka alla möjligheter för 

kranen att ha kapacitet att hämta och lämna två balkpar åt gången istället för ett. 

Ytterligare en idé kan vara att placera nitbalkar så nära nitningsstationen som 

möjligt för att minska kranens cykeltid.  

Finns det möjlighet att mäta kranens utnyttjandegrad kan den informationen 

användas för att ytterligare validera denna simuleringsmodell.  

7.1.3 Yta rå och färdigvarulager 

Råvarulagrets yta är som tidigare nämnt tillräckligt för att hantera kommande 

kapacitetssteg, detta har diskuterats i samråd med planeringsavdelningen så 

utifrån råvarulagret har jag inga vidare rekommendationer att ge. 

Färdigvarulagret påverkas däremot av en svängande sekvensriktighet och 

behöver gärna lite spelrum för minska riskerna med att lagernivån når i taket. 

Layoutförslag 1 är en bra start att utöka färdigvarulagret med men eftersom 

ytorna inte kommer räcka riktigt till i kommande kapacitetssteg rekommenderas 

vidare undersökningar om till exempel layoutförslag är möjlig att implementera. 

En av riskerna som upptäcktes i alla layoutförslagen var att från utlastningszonen 

vid mätteknik står två pelare med endast 12 meters mellanrum, dom längsta 
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balkarna är närmare 12 meter vilket ger små marginaler vid in och utlastning av 

stuv i det området. Detta kan motverkas genom att vaddera in pelarna samt måla 

en centrumlinje i golvet som trucken kan linjera efter vilket minskar risken att 

komma in mot utlastningszonen snett.  
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Bilaga 1 

Sorterade data i Excel från MES för att beräkna cykeltid i Livmaskin 1. 

 

 

 

 

ÄmnesID Liv 1 in Liv 1 ut Tidslogg Cykeltid Cykeltid minuter

2

81659 2019-01-17 22:39 2019-01-18 07:46 09:07:22 32842 2,2

97272 2019-02-20 20:22 2019-02-21 01:37 05:15:10 18910 2,4

95338 2019-02-15 19:05 2019-02-15 22:22 03:17:47 11867 2,6

78334 2019-01-11 05:33 2019-01-11 08:18 02:45:06 9906 2,8

97272 2019-02-20 22:55 2019-02-21 01:37 02:42:26 9746 3

87998 2019-01-30 10:27 2019-01-30 12:48 02:20:49 8449 3,2

77972 2019-01-10 15:37 2019-01-10 17:43 02:05:53 7553 3,4

79621 2019-01-14 08:39 2019-01-14 10:34 01:54:47 6887 3,6

95400 2019-02-16 06:31 2019-02-16 08:25 01:53:33 6813 3,8

88723 2019-02-01 03:22 2019-02-01 05:09 01:47:13 6432,999999 4

80176 2019-01-15 04:55 2019-01-15 06:39 01:43:56 6236 4,2

97062 2019-02-19 19:19 2019-02-19 21:01 01:41:51 6111 4,4

95442 2019-02-16 10:46 2019-02-16 12:26 01:39:49 5989 4,6

92588 2019-02-10 06:55 2019-02-10 08:26 01:31:18 5478 4,8

97894 2019-02-21 21:16 2019-02-21 22:45 01:28:29 5309 5

92332 2019-02-08 20:19 2019-02-08 21:46 01:27:06 5226 5,2

83896 2019-01-22 15:59 2019-01-22 17:24 01:25:16 5116 5,4

93160 2019-02-11 12:16 2019-02-11 13:40 01:24:38 5078 5,6

77776 2019-01-10 05:25 2019-01-10 06:46 01:20:54 4854 5,8

92364 2019-02-09 06:45 2019-02-09 08:02 01:17:32 4652 6

83543 2019-01-21 23:04 2019-01-22 00:17 01:12:32 4352 6,2

91378 2019-02-07 02:00 2019-02-07 03:06 01:05:26 3926 6,4

86884 2019-01-28 11:23 2019-01-28 12:27 01:03:59 3839 6,6

93126 2019-02-11 10:01 2019-02-11 11:04 01:02:37 3757 6,8

79915 2019-01-14 21:02 2019-01-14 22:02 01:00:30 3630 7

80270 2019-01-15 07:34 2019-01-15 08:31 00:57:21 3441 7,2

97434 2019-02-21 05:30 2019-02-21 06:27 00:56:43 3403 7,4

88383 2019-01-31 14:59 2019-01-31 15:55 00:56:26 3386 7,6

93676 2019-02-12 07:57 2019-02-12 08:53 00:56:15 3375 7,8

95434 2019-02-16 09:44 2019-02-16 10:39 00:55:24 3324 8

86186 2019-01-27 05:10 2019-01-27 06:06 00:55:12 3312 8,2

88008 2019-01-30 12:52 2019-01-30 13:47 00:54:49 3289 8,4

87964 2019-01-30 08:18 2019-01-30 09:12 00:54:23 3263 8,6

78023 2019-01-10 17:56 2019-01-10 18:49 00:52:52 3172 8,8

95426 2019-02-16 08:44 2019-02-16 09:37 00:52:45 3165 9

91166 2019-02-06 17:50 2019-02-06 18:42 00:52:00 3120 9,2

81603 2019-01-17 20:59 2019-01-17 21:50 00:50:52 3052 9,4

97560 2019-02-21 11:00 2019-02-21 11:50 00:50:30 3030 9,6

93538 2019-02-12 03:19 2019-02-12 04:08 00:49:45 2985 9,8

98050 2019-02-22 02:39 2019-02-22 03:28 00:49:16 2956 10

77010 2019-01-08 18:09 2019-01-08 18:58 00:49:02 2942 10,2

78705 2019-01-11 18:14 2019-01-11 19:03 00:48:38 2918 10,4

85948 2019-01-26 06:06 2019-01-26 06:54 00:48:28 2908 10,6
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Bilaga 2 

Simuleringsresultat av inmatningslogik 

 

 

Bilaga 3 

Delar av utdrag från simuleringsresultat av kitformatering 

  

 

Avg length Max length Avg length Max length Avg length Max length

410,8179765 663 386,165889 608 6% 8%

408,166092 665 383,924683 604 6% 9%

409,537792 664 375,169978 609 8% 8%

410,052102 663 385,151789 608 6% 8%

409,24141 664 379,924711 604 7% 9%

Ingen logik Logik Differens
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Bilaga 4 

Datainsamling på tider och hastighet av stackercrane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02:31 03:30 01:01 11:16 12:30 01:24

03:30 04:39 01:09 12:30 13:35 01:05

04:39 Stopp 13:35 Stopp

Tid att tömma buffertzon på kit

Kit 1 Kit 2
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Bilaga 5 

Simulering med 5,3/6,5 och 90 sekunders cykeltid på kran 

 

Simulering med 5,9/5,9 och 90 sekunders cykeltid på kran
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Simulering med 5,3/6,5 och 70 sekunders cykeltid på kran 

 

Simulering med 5,3/6,5 och 90 sekunders cykeltid på kran
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Simulering med ytbehandling in data 5.9/5.9 45s cykeltid 

 

Simulering ytbehandling in data 5.3/6.5  70s cykeltid 
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Simulering med ytbehandling in data 5.9/5.9 70s cykeltid 
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Bilaga 6 

Exempel på resultatrapport från simulering av sekvensriktighet 
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Bilaga 7 

Beräkning av olika buffertnivåer utifrån varierande sekvensriktighet. 
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Bilaga 8 

Visar lagernivån av färdigvarulagret från layoutförslag 2 

 

Visar lagernivån av färdigvarulagret från layoutförslag 3 

 




