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Förord 
 
Denna rapport är det avslutande momentet i utbildningen YH-träteknik vid Luleå 
Tekniska Universitet, institutionen i Skellefteå. Examensarbetet omfattar 10 poäng. 
 
Jag vill tacka 
 
Staffan Hällgren, Fredrik Nystedt samt övrig personal på SSC Klingan för svaren på 
mina frågor och den kunskap de bidragit med.  
Gunnar Nyberg på Brännhylte Handels AB som tog sig tid att svara på mina frågor. 
Micael Öhman, min handledare på LTU  
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Sammanfattning 
 
SSC Klingan har de senaste åren flyttat till nya lokaler, kompletterat sin maskinpark 
och ökat sin omsättning kraftigt. I den kraftiga expansionen har inte materialflöde och 
layout i fabriken prioriterats. Material samlas och ligger i vägen för flödet och skapar 
oreda. Det är nu ägarna intresserade av att rätta till för att få bättre flyt i produktionen 
och öka genomflödet genom snickeriet. En ny flödesorienterad layout för att öka 
ordning och genomflöde genom fabriken har varit ett mål med projektet. 
 

• En kartläggning av informations- och materialflöde har genomförts. 
• Huvudflödena i fabriken har identifierats och deras transportsträcka mätts upp 

i antal meter. 
• Jämförelser mellan fem layoutförslag över snickeriet har gjorts. 

 
Det andra målet med projektet har varit att bestämma lämplig placering och storlek av 
en planerad lagerhall. I lagret ska det finnas plats för virke, skivmaterial samt 
glasskivor.  
 

• Uppskattningar av hur mycket yta i snickeriet som upptas till förvaring av 
råmaterial har gjorts.  

• En översikt har sammanställts över hur mycket virke som köptes in i 
snitt/vecka under 2006  

• Jag har tagit reda på vilka dimensioner som är önskvärda att ha hemma och 
vilka som alltid måste finnas tillgängliga.  

• Olika förvaringssystem av virke och skivmaterial har undersökts.  
 
Jag anser att layoutförslag 4 är förslaget med flest fördelar. I layoutförslag 4 är den 
sammanlagda transportsträckan för de största produktflödena minskad med 168 
meter. Den gamla hyveln samt pluggborren bortplockade. Detta tar fram 
golvutrymme så det går att få en helt frilagd transportväg på två meters bredd. Det 
öppnar även upp så att det blir gott om arbetsutrymme och plats för material vid 
maskinerna. Detta leder till att material inte ligger i vägen för produktflödet genom 
fabriken. För att förbättra ordning och utrymme i fabriken bör man minska antal order 
ute i produktion samtidigt. Detta främst för att minska antal pallar ute på golvet. Ju 
mindre antal order som finns ute i produktion, desto mindre mellanlager bildas det. 
Mindre antal mellanlager leder till minskade ledtider och minskade kostnader.   
 
Ytterligare åtgärder för bättre ordning: 

• märka ut transportgångar och tillåten lagerplats 
• skylta var standarddimensioner av virke samt skivmaterial ska förvaras 
• rensa ut överblivet material 
• rensa i listförråd och producera mot kundförfrågan istället för mot lager 
• bättre rutiner för orderpärmen 
• städa arbetsplatsen efter färdigt arbete 
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Lagerhallen bör ha måtten 9*20 meter och höjden 4,5 meter. Lagret bör placeras rakt utanför 
snickeriet för att ha nära till både montering och snickeri. I kortändorna på lagret ska det 
finnas 5,5 meter breda portar för att kunna ta in virkespaket. Har man en port i vardera ändan 
av hallen är det nära till lagret för både montering och snickeri. I lagret finns det plats för ca 
45 m3 virke, minst 16 pallar skivmaterial samt ca fem glashäckar. Det finns plats för cellplast 
samt ett extrautrymme för extra stora skivor eller dylikt. Även i lagerhallen bör de märka ut 
platser för standarddimensioner och skivmaterial för att skapa ordning och reda.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
SSC Klingan är ett snickeri i Skellefteå som tillverkar glaspartier, dörrar och 
entrépartier. SSC Klingan flyttade årsskiftet 2003-2004 från Kåge till nya lokaler i 
Hedensbyn. Sedan dess har de investerat i nya maskiner och kraftigt expanderat sin 
omsättning. Layout och flöde genom fabriken har kommit i bakgrunden och de är nu 
intresserade av att rätta till det. När de nya maskinerna köptes in placerades de där det 
fanns plats och viss omstrukturering är nu behövlig för att skapa bättre genomflöde. 
Virke, skivmaterial och halvfärdiga produkter mellanlagras där det finns ledig 
golvyta. Dessa mellanlager blockerar antingen transportgångar, arbetsyta eller ligger i 
vägen för annat material. Får Klingan bort mellanlager och kan de öka genomflödet, 
minska ledtiderna och sänka sina kostnader. 
 
För att få bort virke från produktionslokalens golvyta finns det tankar på en lagerhall 
med fuktkvotsstyrning hos ägarna. I lagerhallen ska det även rymmas skivmaterial 
och glas till monteringen. Tanken med lagerhallen är att det ska vara lätt att snabbt 
ställa in och hämta virke när de behövs. Det ska vara överskådligt och finnas nog med 
svängrum för en truck med virkespaket.  
 

1.2 Projektets syfte och målsättning  
 

• Skapa en överskådlig arbetsplats och bättre genomflöde genom utformning av 
en ny layoutritning av fabrikens snickeriavdelning där transportvägar och 
plats för mellanlager är väl definierade. Listmaskinen som i dagsläget är 
placerad i monteringslokalen ska flyttas till snickeriet istället. 

• Underlätta materialförflyttningar genom att rita upp transportvägar som inte 
upptar samma utrymme som arbetsytorna. Transportvägarna ska göras så 
korta som möjligt mätt i meter.  

• Undersöka hur SSC Klingan ska lösa lagersituationen genom att räkna på hur 
stort materialtält de behöver samt var det bör placeras. 

• När man ökar genomflödet kan man även öka försäljningen och därmed 
generera högre vinst.1  

  

1.3 Avgränsningar  
 

• Layoutlösningen ska fokusera på maskinplaceringen i snickeriet. 
Ytbehandlingen och monteringen kommer bara att beröras av transportvägar 
genom avdelningarna.  

• Då en utökning av lokalerna kommer att ske i angränsning till ytbehandlingen 
blir transportsträckan därigenom en grov uppskattning. 

• Endast transportsträckorna inomhus kommer att mätas. 
• I beräkningarna av en lagerhall kommer jag inte att gå in i några ekonomiska 

aspekter eller undersöka hur det ser ut med bygglov. 
 
                                                 
1 Goldratt, Fox, 1986 
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2. Metod 
 
Jag har studerat informationsflödet och identifierat två huvudflöden för materialet 
genom fabriken. Informationsflödet har jag kartlagt genom att intervjua ägare och tre 
ur personalstyrkan på SSC Klingan. Jag frågade de båda ägarna till Klingan hur 
ordermottagning, beredning gick till samt hur informationen vidarebefordrades till 
personalen ute i produktionen. Personalen frågades om hur informationsflödet gick 
ute i fabriken. Se intervjufrågor i bilaga 6. För att identifiera huvudflödet av material 
har jag frågat ägarna och två ur personalen på Klingan vilka produkter som tillverkas 
till störst del. Jag har även studerat hur arbetet går till i snickeriet. Jag identifierade de 
två huvudflödena till dörrar och karmar. Jag undersökte vilka maskiner som 
passerades i vilken ordning och jämförde de olika flödenas likheter. För att få en bild 
över hur långt materialet färdas genom fabriken idag delade jag upp huvudflödena i 
mindre delar. Dörrarna delades upp i om de målades eller fanerades och karmarna 
sorterades i om de passerade CNC-maskinen, borren eller tappmaskinen. Sedan 
stegade jag upp avståndet som dessa produkter transporteras, från att de kommer in 
genom dörrarna fram tills det att de är klara för utleverans på monteringen. Avståndet 
som stegades upp var den kortaste möjliga transportvägen. Oftast så läggs dock 
material på närmaste lediga yta då det är färdigbearbetat i en maskin. För det mesta 
ligger det då i vägen för transporter så det måste flyttas vilket ökar den totala 
transportsträckan.  
 
Jag har mätt maskinerna i fabriken och ritat upp dem på en skalenlig ritning, där jag 
sedan ritat upp transportvägarna för de olika produkterna. Ett spagettidiagram har 
gjorts över flödena. Mätningar har sedan gjorts på fem olika layouterna för att se hur 
lång transportsträckan blir med de layouterna. Viss felmarginal kan förekomma på 
antalet transportmeter som mäts upp på ritningen. Jag har i mina mätningar räknat på 
att SSC Klingan får tillgång till utrymmen som för tillfället innehas av företaget 
TakTech AB. Dessa utrymmen ska när SSC Klingan får tillgång till dem användas till 
att utvidga måleri och torkutrymmen. Transportsträckan genom ytbehandlingen måste 
därför ses som en grov uppskattning. 
 
För att lätt kunna testa olika layoutlösningar har jag ritat upp fabriken i skala 1:40 på 
en plåt. Maskinerna som jag mätt upp har ritats upp på magnetpapper. Personalen på 
Klingan har tillfrågats över hur stor arbetsyta som behövs vid de olika maskinerna 
och denna yta har tagits med när jag klippt ut maskinerna. I arbetsytan ingår 
utrymmet de behöver för att utföra sitt arbete utan störningar från exempelvis 
transporter. Förutom maskiner har även arbetsbord, materialhyllor, skåp etc. tagits 
med på ritningen. För att få en bild över hur mycket de olika maskinerna används, har 
jag bett personalen uppskatta på ett ungefär hur många timmar per vecka de olika 
maskinerna används. Jag har frågat hur många timmar per vecka de använder sig av 
de olika maskinerna. I maskiner som används sällan har jag frågat när de använde den 
senast och hur många gånger de använt maskinen efter semestern. Jag har även frågat 
vad de för det mesta använder maskinerna till. Se bilaga 7.  
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Bedömningskriterier för layouterna är: 
 

• Antal sparade transportmeter 
• arbetsutrymme runt maskinerna, finns det utrymme för material 

samt plats att röra sig 
• är genomflödet anpassat utifrån huvudflödena 
• hur stort utrymme det finns för transportgång, går det ha en 2 

meters transportgång utan att den inkräktar på maskinernas 
arbetsytor 

• serviceutrymme kring maskinerna 
• placering av maskinerna i förhållande till användningsgrad  
• finns det tillräcklig plats för förvaring av material 

 
Förslagen bedöms med hjälp av ett poängsystem. Förslagen får mellan ett och tre 
poäng beroende på hur välanpassad placeringen av maskinerna är efter kriterierna.  
 

1 poäng = dåligt  
2 poäng = acceptabelt  
3 poäng = bra 

 
Totalt antal sparade transportmeter har bedömts på följande sätt: 
 

• mindre än 150 sparade meter = 1 poäng 
• 150 – 165 sparade meter = 2 poäng 
• Mer än 165 sparade meter = 3 poäng 

 
 
Jag har granskat 2006 års fakturor för att kontrollera vilka mängder virke de 
inhandlade, eftersom inköpt virke endast fanns specificerat som summor pengar och 
inte i m3. I fakturorna fanns uppgifter på vilka mängder virke de hade beställt i m3 
samt när det levererades. Jag har sammanställt siffrorna för att kunna se hur mycket 
de har tagit hem som mest under en vecka och vilken snittstorlek per vecka de haft på 
sina hemleveranser. Jag har mätt ytan i fabriken som i dagsläget utnyttjas till 
materiallagring och kontrollerat i lagerlistan hur mycket virke de har hemma. Jag har 
kontrollerat hur stor golvyta virkesställ och pallställ tar, för att kunna bestämma hur 
stor yta en lagerhall skulle behöva. För att se vilka sorts virkesställ som finns att tillgå 
på marknaden har jag gjort studiebesök hos tre virkeshandlare2, gjort sökningar på 
Internet samt talat med Gunnar Nyberg, försäljare av förvaringssystem. För att få 
information över hur lagerhallar kan se ut har jag sökt på Internet och även talat med 
Håkan Johnsson på NSS Sverige AB för att höra vilka möjligheter och begränsningar 
som det finns med de olika typerna av lagerhallar. 

                                                 
2 Jernbolaget, Byggmax och Norra Trä och Bygg 
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3. Resultat 

3.1 Nulägesbeskrivning av informationsflödet 
 
En nulägesanalys av informationsflödet har gjorts för att öka förståelsen för hur 
orderprocessen går till hos SSC Klingan. Se bild 1. På SSC Klingan går all försäljning 
via säljkontoret Skellefteå Snickericentral. Säljbolaget fördelar jobben till den inom 
SSC som jobbet passar till och som bäst kan möta tidskraven. Till SSC Klingan 
kommer främst order på dörrar, glaspartier och entrépartier. Hos säljkontoret görs en 
kalkyl över material och tidsåtgång och en offert lämnas till kunden. I kalkylen finns 
materialet specificerat som en summa pengar. Tiden i kalkylen är antingen 
specificerad som en summa pengar eller i antal timmar. Klingan ansvarar för att data i 
kalkylprogrammet är rätt.  
 
Beläggningen av fabriken planeras genom att man utgår ifrån antalet timmar som de 
har i snickeriet, ytbehandlingen och monteringen. Man räknar på hur många timmar 
som kommer att behövas på respektive område. Till varje order görs tidkort som visar 
hur många timmar som lagts ner på jobben. Eftersom alla order ser olika ut blir 
kalkylen en kvalificerad gissning och de kan på Klingan inte med exakthet säga hur 
lång tid en viss order tar. Kalkylerna är baserade på erfarenhet.  
 
Ordern registreras hos SSC Klingan, läggs in i planeringen och placeras i en pärm 
som sedan väntar på att beredas. Dessa pärmar sorteras efter leveransdatum. 
Beredningen görs ca 5-6 veckor före leverans. Det är två personer som arbetar med 
att bereda jobben. I beredningen går de igenom kontrakten och läser in sig i vad 
kunden efterfrågar och om det är några oklarheter i kontraktet får de lösa dessa. De 
kontrollerar ordern och letar rätt på eventuella felaktigheter. Exempelvis kan de se om 
beslagen är rätt eller om kunden efterfrågar en lösning som kanske inte är praktisk 
möjlig. Ritningar görs i CAD-programmet Solidworks och då ser man även 
eventuella fel i konstruktionen från arkitekten. Ritningen skickas sedan till kunden för 
godkännande. I det nyligen införda datasystemet bokas det material som behövs till 
ordern. När ritningen har godkänts av kunden görs en kapnota och det beställs beslag, 
träslag, faner och glas. Det är speciellt viktigt att glasens mått är godkända eftersom 
det specialbeställs alltid. Glas beställs så det levereras till monteringen en vecka innan 
planerad utleverans. Vid stora jobb kan glas levereras två veckor i förväg. 
Beställningar anpassas efter planeringen, så att lagren kan hållas någorlunda små. 
Fabriken har begränsat lagerutrymme.  
 
Orderinformationen hittar personalen i pärmar. Till varje order finns det en pärm med 
ritningar, kapnotor och egenkontroll som följer med jobbet genom fabriken. I 
egenkontrollen står information som är viktig, men som inte finns med på ritningen. 
Till de stora och komplicerade jobben tar det tid att läsa in sig och det behövs väldigt 
tydliga ritningar till tillverkningen. De stora jobben delas ofta upp. Om jobbet delas 
upp plockas papperna ut ur pärmen och följer med jobbet. Dörrar, lister och 
fönsterkarmar etc. tillverkas på olika platser och i och med att det endast är en pärm 
per order får man springa och leta pärmen om papperet inte följer med jobbet man 
håller på med. Olika order som liknar varandra kan vänta in varandra och utföras 
samtidigt. Istället för att limma och pressa ihop en dörr väntar de till exempel tills de 
har flera dörrar som ska pressas och gör det samtidigt. 
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Bild 1 Informationsflödet 

 
Orderkön i fabriken är enligt Staffan Hellgren en virtuell kö. De jobb som finns ute i 
fabriken är de jobb som är igång för tillfället. När personalen ute i fabriken är färdiga 
med ett jobb hämtar de ett nytt från en hylla med de färdigberedda orderna. Vid 
oklarheter om vilket jobb som ska påbörjas först frågas den planeringsansvarige, som 
ser i planeringen när de måste börja för att kunna hinna klart i tid. Förseningar beror 
ofta på att de har börjat för sent, men kan även bero på materialbrist pga. försenad 
leverans eller maskinfel. Blir något försenat kan de pressa genom ordern på kortare 
tid, men det kan enligt Staffan bero på att de då lägger ner mer timmar på jobben. Det 
händer varje vecka att orderkön bryts. Orderkön bryts när någon av delägarna säger 
till, annars görs jobben i den ordning som de kommer in i fabriken. Hur man ska 
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prioritera om orderkön ska brytas kan variera. Man kan dels se på vilken kund som
skriker högst, dels vilket jobb som lönar sig bäst. I sådana fall kan ett större jobb gå 
före ett med mindre pengar i omsättning.  
 

 

arje måndag klockan tre hålls ett personalmöte där både för- och eftermiddagsskiftet 

et 

3.2 Nulägesbeskrivning av materialflödet 
e idag. I grova drag kan man dela 

kan 

är materialet kommer in i fabriken följer det från början liknande vägar. Se bild 2 på 

ar 

an ur 
 

ika 

om 

de allra flesta fall ligger det material i vägen som man måste flytta på eller så läggs 

ande 

ålad dörr: 325 meter 
 

ter 

V
informeras om vad som ska göras under den kommande veckan och vad som bör 
prioriteras. De underrättar personalen om vad som gäller för olika order, t ex om d
tillkommit förändringar eller förskjutningar i leveransdatum.  
 

Materialflödet genom fabriken går inte på en rak linj
upp flödet i två delar, dörrar och karmar.  Dessa två flöden kan i sin tur delas in i 
mindre flöden. Dörrarna kan grovt delas in i om de målas eller faneras. Karmarna 
man dela upp i glaspartikarmar, dörrkarmar och ramvirke till dörrarna. Glasparti- och 
dörrkarmar tappas eller borras. De stående dörrkarmarna ska in till CNC-maskinen.  
 
N
följande sida. Materialet kapas in och hyvlas därefter. Sedan delas vägarna beroende 
på om det är dörrar eller karmar. I justerkapen kapas karmar till glaspartier och 
dörrar. Ramträ och skivmaterial till dörrar kapas också upp där. I limpressen fog
man ihop ramträ och skivor till dörrarna. Skivor till utsida av dörrarna limmas fast. 
Vid fanerade dörrar limmas fanering fast. I CNC-maskinen fräser man ur för 
gångjärn, beslag, glas och dylikt i dörrarna. De stående dörrkarmarna fräser m
för beslag. Karmar till glaspartier och liggande dörrkarmar bearbetas i tappmaskinen
för att sedan kunna tappas ihop. I borrmaskinen borras man hål i karmarna till 
glaspartierna som inte tappas. Efter att produktkomponenterna bearbetas i de ol
maskinerna så ska alla produkter igenom putsen för att egaliseras. Efter att de har 
putsats går de vidare till ytbehandlingen för att målas, lackas eller oljas. Dörrarna s
målas ska igenom putsen en gång till för att lackputsas innan de målas igen. Efter att 
produkterna har ytbehandlats monteras de. 
 
I 
det som bearbetas i ett mellanlager, som i sin tur flyttas på då det ligger i vägen för 
något annat. I det absolut bästa möjliga scenariot utan mellanlager och onödiga 
förflyttningar ser antalet transportmeter från porten in till monteringen ut på följ
sätt för de olika produkterna:  
 
M
Fanerad dörr: 340 meter
Karm som tappas: 221 me
Karm som borras: 241 meter 
Stående dörrkarm: 236 meter 
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Bild 2 Materialflödet 
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Skiss av materialflödet hos SSC Klingan  
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3.3 Maskinlayout hos SSC Klingan 

3.3.1 Begränsningar av de nya layouterna 
 
Från SSC Klingans håll är det av ekonomiska skäl inte önskvärt att flytta CNC-
maskinen från rummet där den är placerad idag. Den skulle ta för lång tid att flytta. 
Detta påverkar layoutförslagen på det sätt att de produkter som ska bearbetas i CNC-
maskinen inte får ett rakt flöde utan får en längre transportsträcka än vad som skulle 
kunna åstadkommas om CNC-maskinen kunde placeras inne i snickeriet. Då skulle 
maskinerna kunna ställas på en linje och man skulle få en bättre överblick över 
produktionen. 
 
De båda hyvlarna och putsmaskinen måste placeras så att det är möjligt att serva dem 
från fram- och baksidan. 
 
Vid den nya limpressen måste det finnas plats på sidan för en pallyft att lasta ur 
dörrarna. Pallyften kräver minst 2,9 meter för att kunna vara hanterbar. Det betyder 
att man inte kan placera limpressen för nära en vägg. Man kan inte heller inte placera 
material under produktion där, utan det måste finnas en öppen yta. 
 
Maskiner som står på pall och är lätta att flytta är bandsågen, C-tappmaskinen, 
bordsfräsen, radialsågen och den stående limpressen. Dessa maskiner är det inte 
speciellt hög användningsfrekvens på och behöver därmed inte placeras i något 
huvudflöde. I och med att de står på pall kan man ta fram dessa maskiner vid behov 
och de kan stå på undanskymda platser. 
 
Listmaskinen ska flyttas in i snickeriet från monteringen. Listerna tar i dagsläget upp 
golvytan 1*6 meter. I de nya layouterna har jag minskat ner detta utrymme till 1*3 
meter.  
 
En tydlig och tillräckligt bred transportväg genom fabriken ska vara åtminstone två 
meter bred för att trucken ska kunna färdas med en pall. Denna transportväg ska inte 
inkräkta på maskinernas arbetsyta.  
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3.3.2 Layoutförslag  
 
Betygsättning av layouterna 
 

  
Layout 
1 

Layout 
2 

Layout 
3 

Layout 
4 

Layout 
5 

Transportsträcka  3 1 2 3 3
Arbetsutrymme vid maskinerna  2 3 3 3 3
Anpassning av genomflöde 3 2 3 3 3
Utrymme för transportgång 2 1 2 3 3
Serviceutrymme 1 1 3 3 3
Placering av maskiner i förhållande till 
användningsgrad 3 1 3 3 3
Materialförvaring 3 2 3 3 3
Totalt antal poäng 17 11 19 21 21
 
Betygsättning av transportmeter: 
 

• mindre än 150 sparade meter = 1 poäng 
• 150 – 165 sparade meter = 2 poäng 
• Mer än 165 sparade meter = 3 poäng 

 
Sammanställning av hur långt produkterna transporteras i de olika layouterna. 
 

  
Målad 
dörr 

Fanerad 
dörr 

Karm som 
tappas 

Karm som 
borras 

Stående 
dörrkarm 

Layout 
idag 325 340 221 241 236
Förslag 1 268 297 198 199 230
Förslag 2 262 323 202 200 234
Förslag 3 261 316 200 202 234
Förslag 4 261 308 200 196 230
Förslag 5 269 321 189 188 230
 
 
Antal meter man sparar in med de nya layouterna jämfört med dagens layout.   
 

  
Målad 
dörr 

Fanerad 
dörr 

Karm som 
tappas 

Karm som 
borras 

Stående 
dörrkarm 

Totalt antal 
sparade metrar 

Förslag 1 -57 -43 -23 -42 -6 -171 
Förslag 2 -63 -17 -19 -41 -2 -142 
Förslag 3 -64 -24 -21 -39 -2 -150 
Förslag 4 -64 -32 -21 -45 -6 -168 
Förslag 5 -56 -19 -32 -53 -6 -166 
 
 
 

 14



 
I de fem följande layoutförslagen som skissats upp (bild 3-7) är arbetsytan runt 
maskinerna snedstreckad. Transportväg är mellan de korta streckade linjerna.  
 

 
 
Bild 3 Layoutförslag 1 
 

Utvärdering, layout 1 
 
Antal meter produkterna transporteras genom fabriken: 
 
Målad dörr: 268 meter 
Fanerad dörr: 297 meter 
Karm som tappas: 198 meter 
Karm som borras: 199 meter 
Stående dörrkarm: 230 meter 
 
Antal poäng, 3 
 
Arbetsutrymme runt maskinerna: Antal poäng, 2 
Det är för lite utrymme mellan hyvel och justersåg. Det finns inte tillräckligt med 
utrymme för material under produktion. Vid CNC-maskinen är det lite plats att lägga 
material på. Vid övriga maskiner finns det gott om plats.  
 
Anpassning av genomflöde utifrån huvudflödena: Antal poäng, 3 
Layouten är mycket bra anpassad efter huvudflödena. För att minska 
transportsträckan in till CNC-rummet har jag tagit upp en öppning i väggen rakt efter 
den nya justersågen. 
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Utrymme för transportgång: Antal poäng, 2 
Transportgången går in mycket i arbetsytorna, speciellt vid putsen. Trucken kommer 
annars åt att köra vid de flesta maskiner, förutsatt att det inte ligger något material i 
vägen.  
 
Utrymme att utföra service: Antal poäng, 1 
Utrymmet mellan de två hyvlarna är endast ca 0,8 meter. Serviceluckorna blir 
svårtillgängliga. Putsens ena sida är blockerad.  
 
Placering av maskinerna i förhållande till användningsgrad: Antal poäng, 3 
De flitigast använda maskinerna står lättillgängligt och i närheten av varandra.  
  
Finns plats för två virkeshyllor och en hylla för skivmaterial: Antal poäng, 3 
Ja.  
 
Totalt antal poäng: 17 
 
 

 
 

Bild 4 Layoutförslag 2 
Utvärdering, layout 2 
 
Antal meter produkterna transporteras genom fabriken: 
 
Målad dörr: 262 meter 
Fanerad dörr: 323 meter 
Karm som tappas: 202 meter 
Karm som borras: 200 meter 
Stående dörrkarm: 234 meter 
 
Antal poäng, 1 
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Arbetsutrymme runt maskinerna: Antal poäng, 3 
Klyvsågen och rikthyveln är placerade för nära varandra. Vid övriga maskiner finns 
det gott om utrymme.  
 
Anpassning av genomflöde utifrån huvudflödena: Antal poäng, 2 
Anpassningen efter huvudflödena är acceptabel. Justersågen är placerad långt från 
CNC-rummet, vilket gör att transportsträckan för dörrar och dörrkarmar blir onödigt 
lång. 
 
Utrymme för transportgång: Antal poäng, 1 
Det är nära mellan maskinerna, vilket leder till att det inte finns tillräckligt med plats 
för en två meter bred transportgång genom fabriken.  
 
Utrymme att utföra service: Antal poäng, 1 
Den äldre hyveln går inte öppna från baksidan.  
 
Placering av maskinerna i förhållande till användningsgrad: Antal poäng, 1 
Den äldre limpressen hamnade långt från övriga maskiner. Klyvsågen och rikthyveln 
är placerade så att de tar mycket golvyta i förhållande till användningsgrad. 
 
Finns plats för två virkeshyllor och en hylla för skivmaterial: Antal poäng, 2 
Det finns plats för ett virkesställ och en hylla skivmaterial.  
 
Totalt antal poäng: 11 
 
 

 
 

Bild 5 Layoutförslag 3 
 
Utvärdering, layout 3 
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Antal meter produkterna transporteras genom fabriken. 

ålad dörr: 261 meter 
 (alternativ väg via hyveln 309 meter) 

ntal poäng, 2 

rbetsutrymme runt maskinerna: Antal poäng, 3 

npassning av genomflöde utifrån huvudflödena: Antal poäng, 3 
 den ordning 

trymme för transportgång: Antal poäng, 2 
rbetsyta och går även in på fräsens 

trymme att utföra service: Antal poäng, 3 
lla maskiner. 

lacering av maskinerna i förhållande till användningsgrad: Antal poäng, 3 
e 

inns plats för två virkeshyllor och en hylla för skivmaterial: Antal poäng, 3 

otalt antal poäng: 19 

 
M
Fanerad dörr: 316 meter
Karm som tappas: 200 meter 
Karm som borras: 202 meter 
Stående dörrkarm: 234 meter 
 
A
 
A
Det finns gott om utrymme runt maskinerna.   
 
A
Anpassning efter huvudflödena är bra. Maskinerna står placerade i
produktkomponenterna passerar dem.  
 
U
Transportgången sneddar över justersågens a
arbetsyta. I övrigt är det gott om utrymme. 
 
U
Det finns gott om utrymme för service vid a
 
P
Alla maskiner är lättåtkomliga och de som används mest frekvent är placerad
centralt och lättillgängligt. Sällan använda maskiner är undanställda. Dessa maskiner 
står på pallar och kan tas fram med palltruckar vid behov. 
 
F
Ja. 
 
T
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Bild 6 Layoutförslag 4 

 
Utvärdering, layout 4 
 
Antal meter produkterna transporteras genom fabriken. 
 
Målad dörr: 261 meter 
Fanerad dörr: 308 meter 
Karm som tappas: 200 meter 
Karm som borras: 196 meter 
Stående dörrkarm: 230 meter 
 
Antal poäng 3 
 
Arbetsutrymme runt maskinerna: Antal poäng, 3 
Det finns gott om utrymme runt alla maskiner.  
 
Anpassning av genomflöde utifrån huvudflödena: Antal poäng, 3 
Anpassning efter huvudflödena är mycket bra. Den nya justersågen som används vid 
tillkapning av skivor är placerad så att den står strax efter hyllan med skivmaterial.  
 
Utrymme för transportgång: Antal poäng, 3 
Det finns plats för en två meter bred transportväg genom fabriken utan att störa någon 
maskins arbetsyta. 
 
Utrymme att utföra service: Antal poäng, 3 
Maskinerna står placerade så att deras serviceluckor är lättillgängliga. 
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Placering av maskinerna i förhållande till användningsgrad: Antal poäng, 3 
Alla maskiner är lättåtkomliga och de som används mest frekvent är placerade 
centralt och lättillgängligt. Sällan använda maskiner är undanställda. Dessa maskiner 
står på pallar och kan tas fram med palltruckar vid behov. 
 
Finns plats för två virkeshyllor och en hylla för skivmaterial: Antal poäng 3 
Ja. 
 
Totalt antal poäng: 21 
 
 
 

 
 

Bild 7 Layoutförslag 5 
Utvärdering, layout 5 
 
Antal meter produkterna transporteras genom fabriken. 
 
Målad dörr: 269 meter 
Fanerad dörr: 321 meter 
Karm som tappas: 189 meter 
Karm som borras: 188 meter  
Stående dörrkarm: 230 meter 
 
Antal poäng, 3 
 
Arbetsutrymme runt maskinerna: Antal poäng, 3 
Det finns gott om utrymme runt alla maskiner.  
 
Anpassning av genomflöde utifrån huvudflödena: Antal poäng 3 
Anpassning efter huvudflödena är mycket bra. Den nya justersågen som används vid 
tillkapning av skivor är placerad så att den står strax efter hyllan med skivmaterial. 
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Genom att man vänder på putsen blir transportsträckan några meter längre än i förslag 
4.  
 
Utrymme för transportgång: Antal poäng 3 
Det finns plats för en två meter bred transportväg genom fabriken utan att störa någon 
maskins arbetsyta. 
 
Utrymme att utföra service: Antal poäng, 3 
Maskinerna står placerade så att deras serviceluckor är lättillgängliga. 
 
Placering av maskinerna i förhållande till användningsgrad: Antal poäng, 3 
Alla maskiner är lättåtkomliga och de som används mest frekvent är placerade 
centralt och lättillgängligt. Sällan använda maskiner är undanställda. Dessa maskiner 
står på pallar och kan tas fram med palltruckar vid behov. 
 
Finns plats för två virkeshyllor och en hylla för skivmaterial: Antal poäng, 3 
Ja. 
 
Totalt antal poäng: 21 
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3.4 Virkeslagring hos SSC Klingan 

 
Bild 8 Ritning över fabriken i 
dagsläget 

3.4.1 Lagringsutrymme av virke i snickeriet 
Virkeslagret hos SSC Klingan är i dagsläget inne i snickeriavdelningen. Se de rutade 
områdena på bild 8. Virke förvaras innanför porten, på grenställ och på golvet. Virket 
staplas även på höjden, genom att paketen läggs på varandra. Vid mycket stora 
mängder virke ligger det utanför portarna.  
 
Golvyta som används till virkesförvaring i snickeriet: 
 

Grenställ 1 1,43*6m 9 
Yta mellan justersåg och 
klyv 10*4,5m 45 
Transportväg mellan såg 
och klyv 1,4*6m 8 
Grenställ 2 1,43*6m 9 
Yta framför grenställ 2 1,5*4m 6 
Extrayta framför grenställ 
2 2*4m 8 
Totalt, m2    85 

 
Räknar man bort grenställen upptar förvaringen på golvytan ca 67 m2. 
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3.4.2 Lagringsutrymme av skivmaterial i snickeriet 
Golvyta som används till lagring av skivmaterial i snickeriet: 
 

Grenställ, 7 hyllplan 1,43*2,7m  3,9 
Pallställ, 4 hyllplan 1,43*3 m 4,3 
Skivmaterial på golvet 1,35*2,5m 3,4 
Totalt, m2   12 

 
Inne i CNC-rummet lagras skivmaterial på pallar. Pallarna staplas i vissa fall på 
varandra. Det är cirka tio pallar med skivmaterial som förvaras vid limpressen.  
 
Golvyta som används till förvaring av skivmaterial i CNC-rummet: 
 

Utrymme vid CNC 3,2*5,1m 16,3 
Pall vid trapp 1*2 m  2 
Pall innan limbord 1,1*2,1m 2,3 
Ytterligare en pall vid 
limbord 1,1*2,1m 2,3 
Total yta i CNC-rummet, 
m2   23 

 
Golvyta som används till förvaring av skivmaterial på entresollplan: 
 

Hylla, med faner 1,3*2,6m 3,4 
Pallställ, med faner 1,3*3m 3,9 
Linspån, 1 pall 1,22*2,44m 3 
Linspån, 2 pallar   6 
Totalt, m2   16 

 
Cellplast brukar också förvaras uppe på entresollplanet, eftersom det är lätt att lyfta 
upp. Cellplast tar upp golvyta 1,2*2,4 meter. 
 
Räknar man enbart golvytan som upptas till skivmaterial blir det ca 38 m2 inklusive 
cellplasten. 
 
 
Total förvaringsyta i m2 för virke och skivmaterial: 
 

Ytan i snickeri och entresollplan 135 
 
Av den totala förvaringsytan i snickeriet som är 135 m2 upptas ca 105 m2 av dessa till 
material som ligger på golvet istället för att vara placerade i ställ eller hyllor.  
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3.4.3 Leverans av material 
Det kommer minst en virkesleverans i veckan. Leveranstiden på ädelträ varierar 
mellan tre och nio dagar beroende på när de beställer. Lastbilen kör från Småland på 
onsdag förmiddag och då kan man göra beställningar fram tills dess att den åker. 
Leveransen av ädelträ är framme på fredagar. Ädelträ levereras ofta i längden 10 fot, 
vilket motsvarar drygt 3 meter.  
Leveranstiden på furu är minst sju arbetsdagar och den ökar på grund av ökad 
efterfrågan av furuvirke. Furuleverantören är osäker och de efterfrågade 
dimensionerna saknas ofta. Beställer man virkespaket till olika veckodagar samma 
vecka slås dessa leveranser samman. Paket med furu kan vara runt 1,10 meter höga 
och 5,40 meter långa.3  
 
Glas levereras två gånger i veckan, på måndagar och torsdagar. Glas levereras i 
glashäckar eller emballerat i trälådor. De största glashäckarna är ca 1*2 meter. När 
glaset inte ryms inne på monteringen står det ute på gården. Glas går bra att förvara i 
lagerhall, men man kan dock inte förvara brandglas i temperaturer under -10 grader 
Celsius. Efter diskussioner med monteringspersonal och Staffan har en uppskattning 
gjorts att det i lagerhallen bör det rymmas ca fem glashäckar. Det är svårt att bedöma 
hur många glashäckar som behövs med tanke på de skiftande storlekar av jobb de gör 
idag.  
 
Skivmaterial levereras ofta bandat beroende på hur mycket som kommer. Sågade 
skivmaterial kommer på pallar. Standardstorlekar kommer buntade med klossar eller 
strön under. Vid limpressen finns det tio olika pallar med skivmaterial till 
dörrtillverkning. Skivor som de har hemma är linspånskivor, porös board och olika 
typer av MDF eller HDF. Linspån tar de hem så mycket de kan när de kan på grund 
av svårigheter att få tag i det. Det kommer då 4-5 pallar, ofta innan det tagit slut i 
lager. De beställer ca två pallar av de olika skivsorterna var tredje eller fjärde månad 
beroende på hur många som går åt. Leveranstiden är en till två veckor. De har inte 
räknat med något säkerhetslager utan de har gjort en visuell kontroll med jämna 
mellanrum. Skivmaterial kan lagras ute i en lagerhall.  

 

3.4.4 Inkommande virke under 2006 
Virket som de har hemma är virket de tar hem till de pågående orderna. Mängden 
virke kan variera mycket beroende på hur stor ordern är, med tanke på att de tar hem 
allt virke till en order på en gång. Det gör de dels för att undvika materialbrist, dels 
för att de ibland bearbetar allt material på en gång.  

                                                 
3 Ulf Johansson, Kåge såg 
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Förbrukning i m3 vid 20 miljoners omsättning (2006) 

  
Furu i 
paket 

 Furu 
(+gran) 
m3

Ädelträ, 
m3

m3/månad 
totalt 

200601 5 pkt  14,3 13,0 27,3 
200602 2 pkt 5,1 8,6 13,7 
200603 12 pkt 38,7 20,6 59,3 
200604 6 pkt 12,3 33,6 45,9 
200605 10 pkt 30,1 6,9 36,9 
200606 14 pkt 41,3 6,7 48,0 
200607 Lpm4 1,2 0,1 1,3 

200608 
14 
pkt+lpm 27,3 22,5 49,8 

200609 13 pkt 38,2 7,3 45,5 
200610 9 pkt 28,0 17,8 45,8 
200611 11 pkt 35,8 3,5 49,7 
200612 3 pkt 13,9 16,3 30,2 
 Totalt   286,2 156,9 443,0 
 
Siffrorna för antal kubikmeter per vecka är ett snitt. Som mest levererades det under en 
och samma vecka 39,4 m3 virke till SSC Klingan under 2006. Se diagram. I snitt 
levererades det 10 m3 virke per vecka.  
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4 Lpm står för löpmeter. När det står lpm har SSC Klingan köpt in furu från Norra Trä och Bygg istället för 
paketvis från Norra Skogsägarna. 
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Förbrukning i m3 vid 20 miljoners omsättning (2006) 

År 2006 
Furu 
(+gran) Ädelträ 

Virke, 
totalt 
m3  

Per år 286,2 156,9 443,0 
Snitt/månad 26,0 14,3 40,3 
Snitt/vecka  6,5 3,6 10,1 
Max 
inleverans/månad 41,3 33,6 59,3 
Max 
inleverans/vecka 26,4 30,1 39,4 
 
Förbrukning i m3 vid 25 % ökning av 2006 års omsättning 

År 2006 + 25 % 
Furu 
(+gran) Ädelträ 

Virke, 
totalt 
m3  

Per år 357,7 196,1 553,8 
Snitt/månad 32,5 17,8 50,3 
Snitt/vecka 8,1 4,5 12,6 
 
 
I och med att SSC Klingan har infört ett nytt datasystem anser Staffan Hällgren att de 
rimligtvis bör kunna samordna inköpen på ett effektivare sätt. Med bättre planering 
bör de kunna hålla nere den maximala inleveransen på en vecka till 30 m3 på en 
vecka, även vid ökat virkesbehov.  
 
På SSC Klingan räknar de med att omsättningen de hade 2006 (ca 20 miljoner) 
kommer att öka med 25 % de närmaste åren. Inleveranserna skulle då i snitt öka till 
12,6 m3 per vecka. 2006 var den största inleveransen av virke under en vecka 39,4 m3. 
2006 var det 8 inleveranser över 20 m3. Räknar man med en 25-procentig ökning av 
större inleveranser än 20 m3 kan man räkna med minst 10 inleveranser per år över 20 
m3. 

3.4.5 Material i lager 
I början av maj 2007 hade de hemma ca 45 m3 virke i snickeriet. Se bilaga 2. Enligt 
Staffan Hällgren är det ovanligt mycket furu i lager beroende på virkessituationen 
som råder för tillfället. De köper hem det som finns för att inte riskera att bli utan. 
Utifrån dessa siffror bör man kunna ha hemma 60 m3 virke vid en omsättningsökning 
med 25 %. Räknar man med att det ryms ett virkespaket, ca 5 m3, på ett hyllplan så 
behövs det 4 ställ med tre hyllplan för att rymma 60 m3. Ser man i lagerlistan på antal 
olika virkessorter och dimensioner de hade hemma då kommer man upp i 16 stycken 
olika sorter inklusive emballagevirke. Vissa av dessa dimensioner kan dock lagras i 
samma hyllplan. Emballagevirke används till monteringen och ska aldrig in i 
snickeriet. Det bör dock finnas plats för ett paket emballagevirke, då det endast ryms 
ett paket inne i monteringen och det inte får förvaras virke ståendes öppet utomhus. 
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Standardvirke som alltid bör finnas i lager är: 
 
Virke som ska finnas tillgängligt inomhus 
Furu  

- 50*125, ett paket 
- Ramträvirke, ett paket inne 
- 50*100, ett paket 

Ek 
- 52 mm, ett paket 

 
Detta är virke som används till ett flertal produkter och kan därför räknas till 
standarddimensioner. Furu används till dörrar, karmar, poster etc. Då detta material 
används ofta ska det vara lätt att komma åt utan att behöva hämta i ett lager. På 
Klingan tillverkar de så pass mycket i ek att det är bra att ha hemma en 
standardstorlek. Ska det tillverkas en dörr i ek behöver man inte beställa hem material 
utan kan snabbt färdigställa dörren. Det är bra då kunder behöver en extradörr eller 
vid eventuella reklamationer.  
Detta virke skulle ta upp fyra ställplatser av de sex som finns tillgängliga inomhus 
med den nya layouten.  
 
Virke som ska finnas hemma, ej nödvändigtvis inomhus. 
Furu  

- 25*125, listmaterial, ett paket 
Björk 

- 26*100 
- 52 mm 

 
Anledningen till att detta virke inte behöver finnas tillgängligt inomhus är att 
materialet inte används lika ofta som virket ovan. Till listtillverkningen behöver man 
oftast inte ta in så mycket virke och det är då onödigt att det ligger ett helt virkespaket 
inne när man bara behöver några brädor. För björk gäller samma sak som för ek 52 
mm. Björkjobb är dock inte lika frekvent förekommande. Tillsammans tar dessa 
paket upp tre hyllplatser. Annat virke som finns hemma är: 

- ytterligare ramträ 
- ytterligare 50*125 
- 19*75, emballage till monteringen 
- Orderbeställt virke 

 
 
Skivmaterial som ska finnas hemma 
 
Skivor till innerdörrstillverkning 
 

• MDF 4x297x1815 Medite 
• MDF 4x347x1815 Medite 
• MDF 4x595x1815 Medite 
• MDF 4x695x1815 Medite 
• MDF 4x850x2070 Medite 
• MDF 4x950x2070 Medite 
• MDF 4x814x2070 Medite 

• MDF 4x914x2070 Medite 
• Porös 12mm 297x1815 
• Porös 12mm 347x1815 
• Porös 12mm 595x1815 
• Porös 12mm 695x1815 
• Linspånskiva  
• Linspånskiva 610x1820 
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MDF 4x297x1815 Medite och MDF 4x595x1815 Medite kommer på samma pall. 
MDF 4x347x1815 Medite och MDF 4x695x1815 Medite kommer på samma pall. 
Porös 12mm 297x1815 och Porös 12mm 595x1815 kommer på samma pall. 
Porös 12mm 347x1815 och Porös 12mm 695x1815 kommer på samma pall.  
 
Totalt sett tar standardskivorna till innerdörrstillverkning upp 10 pallplatser. Andra 
skivor som finns hemma: 

- Aluboard ska finnas hemma i tre storlekar i tio skivor av varje storlek. 
- Det finns fem MDF-sorter i storlek 1220x2440 som brukar finnas hemma.  
- Cellplasten har storlek 1200x2400. 

 
Skivorna som är 4 mm tjocka kommer i pallar om 180 i varje. MDF-skivorna till 
innerdörrstillverkning väger i de största storlekarna 1060 kg/pall. Porös-skivorna väger 
ca 940 kg/pall i de största storlekarna.  

3.4.6 Förvaringshall med luftavfuktare 
Storleken av lagringshallen hos Klingan styrs av ytan mellan produktionsbyggnaden 
och tomtgränsen. Denna yta är ca 63*21 meter. Denna yta utnyttjas idag till förvaring 
av pallar, containrar, en friggebod med diverse målningsutrustning samt ett kallförråd 
som är som 14*9 meter. Rakt utanför snickeriavdelningen finns det spånutsug och 
spånficka som går ut ca 7,5 meter från väggen.  
 
 

 
Bild 9 S-hall till vänster och 
sektionshall till höger 

Det finns främst två olika lagringshallar att välja på sett från Klingans behov och 
begränsningar, S-hall eller sektionshall. Se bild 9. Den tydligaste skillnaden mellan S-
hallen och sektionshallen är utformandet av dem. Sektionshallen har ett mer välvt tak 
medan S-hallen har ett rakare tak. Detta medför att sektionshallen har större volym. 
Enligt Håkan Johnsson hos NSS Sverige AB är den är lite billigare än S-hallen, men 
volymen luft som ska avfuktas blir större så man får ta med det i 
kostnadsberäkningarna.  
 

• S-hallens minsta möjliga bredd är nio meter.  
• Sektionshallens minimumbredd är 12 meter. 
• Längden byggs upp av moduler på tre eller fyra meter.  
• Sidohöjden kan vara 3,5 meter, 4,5 meter eller 5,4 meter.  

 
Som underlag till tältet kan man ha antingen grus eller asfalt och ytan man placerar 
det på bör vara plan. Främst med tanke på att materialställen i tältet bör ha en stadig 
grund.  
 



Placeringen av lagringshallen bör vara så att man inte får onödigt långa 
transportsträckor. Det som ska rymmas i tältet är virke och skivmaterial till snickeriet 
och glas till monteringen. Tältet bör vara lättillgängligt från både monteringen och 
snickeriet. Transportsträckor till lagret bör hållas så korta som möjligt. Placeringen av 
hallen är på bilden satt så att portarna till hallen är i närheten av antingen 
monteringsingången eller porten till snickeriet. Det är då nära att både hämta glas till 
monteringen och virke eller skivmaterial till snickeriet.  
 
En lastbil är ca 2,60 meter och ska kunna ta sig förbi mellan spånfickan (de streckade 
linjerna på bild 10) och lagringshallen. De minsta möjliga bredderna på lagringshallen 
är 9 eller 12 meter. Sträckan mellan spånfickan och lagertältet är inte skalenlig på 
denna bild. 
 

 
 

Bild 10 Skiss över förvaringshall 
utanför snickeriet. De streckade 
linjerna är spånutsug och spånficka 
 

Standardporten för hallarna är 4*4 meter. För att kunna ta in ett virkespaket på 
längden krävs det minst 5,5 meter breda portar.  
 
Luftavfuktaren brukar enligt Håkan Johnsson på NSS Sverige AB placeras direkt till 
vänster om porten, då det utrymmet kan vara svårt att utnyttja till lagring. 
Luftavfuktaren upptar ett utrymme om ungefär en kubikmeter.  
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3.4.7 Förvaringsställ 
 
De vanligaste virkesställen är grenställ som man lyfter in virket i eller virkesställ med 
rullar som virket lätt rullas in i. Sedan finns det vanliga pallställ som man bara lyfter 
in SJ-pallar i. De flesta förvaringssystem finns i ett flertal olika storlekar så man kan 
välja det som passar bäst i lagret. 
 
Grenställ 
De grenställ som Klingan använder sig av idag har en höjd på 3850 mm, 
fotbalkslängderna är 1200 mm och totaldjupet är 1430 mm. Det finns olika sorters 
höjder och längder på markanden men det är dessa siffror jag har räknat med. 
Grenstället har tre plan man kan förvara virke på men man kan sätta dit fler armar och 
skapa fler hyllor. Det går snabbt och lätt att lyfta in virket på sin plats. Med en truck 
går det snabbt att lägga in virket. De finns som enkel- eller dubbelsidiga. Enkelsidiga 
grenställ kan man placera vid väggar medan dubbelsidiga måste placeras så att man 
kan komma åt båda sidor utan problem. De passar bra där det finns stora ytor att lagra 
på.  
 
Virkesställ med kullagrade stålrullar 
I virkesställ med rullar förvaras virket med kortsidan utåt. På det sättet sparar man 
utrymme och kan rymma mycket virke på liten yta. Man kan antingen ha förvaring i 
hel- eller halvpaket. För att lasta in virket i facken måste man använda sig av en truck. 
För att lasta in virke kan man använda sig av en brygga och enkelt rulla in virket på 
rullarna. Det krävs mycket utrymme framför virkesställen och de är lämpligast till 
större förvaringsbehov. 
 
Pallställ  
Vanliga pallställ som man lätt lyfter in pallar i. De finns i gaveldjup 500, 800 och 
1100 mm. Vill man lagra på djupet i pallställ kan man ta två stycken pallställ och 
placera framför varandra.  
 
Pallställen finns i att beställa i olika höjder, bredder och längder. Beroende på vilka 
balkar man väljer har de olika bärandemöjligheter. 
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4. Slutgiltiga förslag  
 

4.1 Layout 
Jag anser att layout 4 är den mest lämpliga för Klingan att införa. Layoutförslag 4 och 
5 fick samma poäng. Det enda som skiljer dem åt är att putsens flöde går mot 
transportvägen istället för från den i layout 5. Layout 5 fick då några meter längre 
transportsträcka i och med den ändringen och därför rekommenderar jag layout 4. Se 
tabell. 
 
Antal meter man sparar in med de nya layouterna jämfört med dagens layout.   
 

  
Målad 
dörr 

Fanerad 
dörr 

Karm som 
tappas 

Karm som 
borras 

Stående 
dörrkarm 

Totalt antal 
sparade metrar 

Förslag 1 -57 -43 -23 -42 -6 -171 
Förslag 2 -63 -17 -19 -41 -2 -142 
Förslag 3 -64 -24 -21 -39 -2 -150 
Förslag 4 -64 -32 -21 -45 -6 -168 
Förslag 5 -56 -19 -32 -53 -6 -166 
 
I layout 4 är den äldre hyveln samt pluggborren bortplockade från produktionen.  
 
I och med att Klingan har införskaffat en ny hyvel används den gamla hyveln endast 
någon timme per vecka i dagsläget. Den nya hyveln används idag inte till 100 % och 
skulle inte ha några problem med att hyvla det som ändå hyvlas i den äldre hyveln. 
Den äldre hyveln har under större delen av våren 2007 varit ur funktion utan att det 
utgjort några störningar för produktionen. Om den förväntade produktionsökningen 
på 25 % sker finns det utrymme för att hyvla de mängder som kommer att behövas i 
den nya hyveln. Se bilaga 1 för antal produktionstimmar i hyveln sedan den köptes in. 
 
För att pluggborren ska vara effektiv bör den stå i närheten av borrmaskinen. 
Pluggborren Klingan har nu måste antingen stå vid en vägg eller så måste man ordna 
ett stativ åt den vid placering ute på golvet. För att spara utrymme bör man investera i 
en mindre portabel pluggborr.  
 
Listmaskinen har flyttats in i snickeriet från monteringen. Listernas 
förvaringsutrymme har minskats från 1*6 meter till 1*3 meter. Listerna är idag en 
lagervara. All annan produktion sker mot kundorder och det borde då rimligtvis även 
listernas produktion göra. Genom att städa i listhyllan och få bättre kontroll över 
listerna bör man åtminstone kunna halvera listernas utrymme. I och med att liststället 
är placerat just bakom hyveln, kan man lätt ta listerna och bara ställa upp dem utan att 
först transportera dem genom fabriken. Transportsträckorna blir korta och man spar 
tid.  
 
Man vill ofta gruppera de nyare maskinerna tillsammans. Anledningen till att den 
äldre justersågen står efter hyveln är att den nyare justersågen då hamnar närmare 
hyllan med skivmaterial. På Klingan använder de den nya justersågen till att såga till 
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skivor. Skivorna är ofta stora och för att få bättre resultat när man sågar till dem är det 
bättre att använda den nya justersågen som är större.  
 
I layouten finns det gott om utrymme för en två meter bred transportväg genom 
fabriken. Vid behov av bredare transportväg är maskinerna placerade så att det är 
möjligt. Man måste i så fall flytta på material under produktion eftersom 
transportgången skulle inkräkta på arbetsytan. För att underlätta transporter till och 
från CNC och limpress har dörröppningen flyttats så den är just efter justersågen. 
Man får då ett rakare flöde och kortare transportväg.  
 
Utrymmesmässigt finns det gott om plats på detta layoutförslag. Tappmaskinens 
arbetsyta ska kunna vara fyra meter men sträcker sig sällan mer än två meter, vilket 
betyder att den kan samsas om arbetsyta med borren. I övrigt har de maskinerna de 
utrymmen de kräver för att man ska kunna utföra arbetet utan störningar. 
Servicearbeten går att genomföra utan att serviceluckor är blockerade.  
 
Genomflödet genom fabriken är anpassat på bästa möjliga sätt utan att CNC-
maskinen flyttas från sitt nuvarande rum. Maskinerna är placerade i den ordning de 
passeras av produkterna. De maskiner som utnyttjas ofta har en central placering i 
fabriken. Se bilaga 7 för utnyttjandegrad av maskinerna. Bordsfräsen och C-
tappmaskinen används ytterst sällan. Dessa maskiner står på pallar, vilket betyder att 
de kan ställas undan i hörn som annars kan vara svåra att utnyttja. När man behöver 
maskinerna kan man enkelt ta fram dem med hjälp av en palltruck och sedan ställa 
undan dem igen där de inte tar någon värdefull golvyta.  

 

4.2 Ordning  
För att hålla ordning med den nya layouten behövs fasta rutiner för hur ska sköta 
arbetsplatsen. En metod för detta beskrivs av Pascal Dennis som 5-S metoden5. 
Tillämpat på Klingan betyder det främst att de måste sortera undan materialet som 
ligger överallt och är i vägen. Mycket av detta material kommer att försvinna i och 
med att de införskaffar en lagerhall, men det finns ändå vissa rutiner man kan ändra 
på för att skapa ytterligare ordning. Med bättre ordning följer större översikt över vad 
som ska göras, mindre störningar och genomflödet ökar. 
 
För att skapa ordning och utrymme bör SSC Klingan tänka på att: 
 

• Minimera antal order ute i produktion samtidigt, för att minska ledtider 
och material ute på golvet. 

 
Det man bör se över på Klingan är hur många jobb man tillåter att det finns ute på 
fabriksgolvet samtidigt och tänka över hur man planerar och lägger ut arbete i 
fabriken. Det man skulle kunna tänka på är att försöka utgå från hur mycket kapacitet 
man har i exempelvis ytbehandlingen, som räknas som en flaskhals, och utgå från att 
inte lägga ut mer jobb är den klarar av. Eftersom alla produkter ska igenom 
ytbehandlingen spelar det ingen roll om de arbetar för fullt i snickeriet om 
ytbehandlingen ändå inte har kapacitet att hinna med arbetena som kommer från 

                                                 
5 Pascal Dennis, 2002, kapitel 3 
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produktionen. 6 Jag är medveten om att det är ett väldigt omfattade och komplicerat 
arbete att se över orderstyrningen, men vinsterna med det skulle kunna bli betydande. 
Ju fler jobb som ligger ute på golvet desto mer fler mellanlager av material samlas 
det. Dessa mellanlager ökar ledtiden för tillverkningen och därmed även kostnaderna 
för produktionen. Ledtider ska hållas så korta som möjligt. Det kunderna är beredda 
att betala för är arbete som tillför värde till produkten. Material som ligger och väntar 
tillförs inte något värde utan blir istället en kostnad i form av uppbundet kapital och 
lager. Mycket material på golvet skapar dessutom oordning och hindrar 
produktionsflödet.   
 

• Städa undan överblivet material som ligger och tar upp utrymme. 
 
Material som blivit över och man inte ser någon användning för inom en snar framtid 
bör rensas bort med jämna mellanrum. Material som ligger utan funktion i fabriken 
blir ett störningsmoment för produktionsflödet. Det tar dessutom upp förvaringsyta 
som bättre kan användas till annat och kostar pengar i form av extra lagerutrymme.  
  

• Rensa ur listförrådet och försöka att producera lister mot efterfrågan 
istället för mot lager. 

 
Listerna är idag en lagervara. All annan produktion sker mot kundorder och det borde 
då rimligtvis även listernas produktion göra. Denna åtgärd kan minska listernas 
lageryta betydligt. Lister är utrymmeskrävande om de samlas på lager och kan bli ett 
stort störningsmoment. Behövs ändå ett lager av lister ska det hållas så litet som 
möjligt.  
 

• Märk ut transportgången tydligt.  
 
För att tydligt signalera till personalen var transportvägen går bör den målas/tejpas 
upp på golvet. Detta visar var personalen inte får placera material om det inte ska 
transporteras någonstans. Läggs det material i transportgången stör det flödet genom 
fabriken eftersom det då måste flyttas på när annat material ska förbi. Lägger man 
material i transportgången motverkar man själva idén med att skapa ett smidigare 
genomflöde. Måste man flytta material som ligger i vägen ökas transportsträckorna 
igen. 
 

• Märk ut platserna för standarddimensioner i virkeshyllorna 
 
Märks platserna som man ska förvara standarddimensionerna på ut hjälper det till att skapa 
ordning. Det blir lättöverskådligt var man hittar de olika dimensionerna och man kan snabbt 
se hur mycket som finns kvar i lager. Genom att märka ut platserna där man ska förvara virket 
skapar man tydlighet och ordning för personalen. Virket ligger på en bestämd plats utan att 
annat material förvaras framför hyllorna, vilket gör att det blir lättåtkomligt. 

                                                 
6 Goldratt, Fox, 1986, 
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• Märk ut platserna där man får mellanlagra 
 
Genom att märka ut platser där man får mellanlagra säger man samtidigt var man inte 
får mellanlagra. På så sätt undviker man att det skapas mellanlager av material 
överallt i fabriken som hindrar arbetet. Material som är färdigbearbetat i en maskin 
ska därefter flyttas till nästa maskin där det ska bearbetas. Vid denna maskin finns det 
utrymme för placering av material under produktion och detta material ska alltså inte 
placeras någon annanstans. Det är viktigt att det inte är ute för många jobb i fabriken 
samtidigt. Är det för mycket material ute i arbete kan operatörerna tvingas placera 
material där det finns plats och därmed bryta mot reglerna.  
 
 

• Rutiner för orderpärmar ute i produktionen  
 
En fast plats orderpärmar skulle göra att de är lätt att hitta när personalen behöver kolla upp 
något. I och med att order delas upp och tillverkas på olika ställen i snickeriet kan 
informationen ibland vara svår att hitta snabbt. Behöver personalen kolla upp något i pärmen 
måste de oftast först leta rätt på den vilket tar tid. Tiden det tar att leta rätt på pärmen bidrar 
inte till att tillsätta värde till produkten. Detta är inte kunderna beredda att betala för och 
kostar således pengar för företaget. Med en fast plats för pärmarna skulle alla veta var de 
förvaras och de skulle vara snabbt och lätt att hitta åt informationen. En annan lösning för 
orderpärmar vore att ha mappar till de olika delarna i ordern. Exempelvis kan man ha en mapp 
till dörrar och en annan mapp till glaspartierna. Man kan då lätt dela upp informationen till 
olika order.  
 

• Se till att städa av arbetsplatsen efter arbetet är klart 
 
Vid en städad arbetsplats kan man direkt börja att arbete. Är det rent är det även 
lättöverskådligt att se vad som ska göras. Man får en daglig översyn av utrustning och 
är något fel ser man det snabbt och rätta till det. Städade arbetsplatser är bra för 
arbetsmoralen. 
 
Det är mycket viktigt att man håller dessa rutiner och inte bryter dem. Om någon 
börjar lägga material någon annanstans än vad det är tänkt så fortsätter detta beteende 
och då går det snabbt att det återigen ligger material i vägen och orsakar störningar. 
Det är vikigt att man tydligt informerar alla om vilka regler och rutiner som gäller och 
att man hjälps åt att hålla dem. Följer man rutinerna och håller ordning på 
arbetsplatsen minskar man antalet störningar i arbetet, material blir mer lättåtkomligt 
och det dagliga arbetet underlättas. Man sparar tid och energi till det verkliga arbetet 
istället för det onödiga arbetet runt omkring orderna.  
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4.3 Lagerhall  
Avståndet mellan produktionsbyggnaden och tomtgränsen är 21 m. För att avstånden 
till lagret inte ska bli så långa är mitt förslag att placera lagerhallen mitt utanför 
snickeriet på detta sätt. Med en port på vardera sidan om lagerhallen är det nära till 
både montering och snickeriet.  
 

 
 

Bild 11 Ritning över layout förslag 
och placering av lagerhall 

 
Bredd på hallen 
Spånutsug och spånficka går ut ca 7,5 meter från väggen. En lastbil är ca 2,60 meter 
bred.  
 
7,5 + 2,6 + 12 = 22,1 meter 
7,5 + 2,6 + 9 = 19,1 meter 
 
Väljer man hallen som är 12 meter kan man inte köra med en lastbil utan vägen 
blockeras för bilen. Detta begränsar hallens bredd till 9 meter och då är alternativet 
för Klingan en S-hall. Utrymmet mellan lagerhallen och spånfickan blir då 4,5 meter 
som en lastbil kan passera på. Inne i hallen går virkesställen ut ca 1,5 meter från 
väggarna. Med ett nio meter bred hall lämnar det en transportväg på sex meter i 
mitten av lagret. Det finns då svängutrymme för trucken när den ska lämna eller 
hämta virkespaket.  
 
Höjd på hallen 
Höjden på hallen bör vara 4,5 meter. Virkesställen de använder sig av idag har höjden 
3,85 meter och man kan då fortsättningsvis använda sig av dessa. Truckens lyfthöjd 
är 3 meter. För att kunna använda sig av en tillräckligt bred port måste hallen ha en 
viss höjd. Detta bör diskuteras med en säljare innan man införskaffar en hall. 
Lagerhallens port bör vara minst 5,5 meter för att man ska kunna ta in hela 
virkespaket på längden.  
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Längd på hallen 
Längden på hallen bestäms av hur mycket som ska lagras i hallen, hur länge det ska 
lagras samt längderna på modulerna. Det ska rymmas tre virkesställ, fyra pallställ 
med skivmaterial samt ca fem glashäckar. Den förväntade virkesomsättningen är ca 
13 m3 per vecka vid en 25-procentig ökning från 2006 års omsättning. Längden på 
lagringshallen bör vara 20 meter, vilket motsvarar fem stycken fyra-metersmoduler. 
 
Mängd virke som ska förvaras 
Virket de hade i lager i början av maj var ca 45 m3, se bilaga 2. Uppskattningsvis 
ligger snittet för vad de har hemma i lager runt den nivån. Till produktionen fanns det 
hemma ca 36 m3 virke i lager. I snitt förbrukar de drygt 10 m3 per vecka. Grovt sett 
betyder det att de hade hemma 3,5 veckors virkesförbrukning i lager. De får 
virkesleveranser varje vecka. En anledning till att de har hemma så mycket virke för 
tillfället är att det är svårt att få tag på furu i rätt dimension och de hamstrar därför de 
virkesdimensioner de behöver. Klingan har idag ett ganska stort råvarulager. Enligt 
Eliyahu Goldratt7 bör man sträva efter att minimera alla lager för att minska 
kostnaderna. Ju mindre man har i lager, desto mindre kapital binder man upp. Med 
tanke på att de på Klingan har virke för drygt tre veckor hemma, anser jag att de inte 
ska behöva något större lager även om de ökar omsättningen med 25 %. Vid en 
ökning med 25 % skulle de förbruka ca 13 m3/vecka. Lagret skulle då räcka i ca tre 
veckor.  
 
I den nya layouten är de två virkeshyllorna inne i snickeriet är fem och sex meter 
långa med tre hyllplan vardera. Virke som ska lagras i snickeriet: 
 
Furu  

- 50*125, ett paket 
- Ramträvirke, ett paket inne 
- 50*100, ett paket 

Ek 
- 52 mm, ett paket 

 
Order 

- 2 paket 
 
 
Virke som ska finnas hemma i lagerhallen: 
 
Furu  

- 25*125, listkval, ett paket 
Björk 

- 26*100 
- 52 mm 
 

Virke som finns hemma större delen av tiden: 
- 50*125 
- Ramträ 
- Emballagevirke 

                                                 
7 Goldratt, Fox, 1986 
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Jag har räknat på att varje grenställ har tre hyllplan. Dessa sex dimensioner tar då upp 
två virkesställ sammanlagt. Jag har räknat med ett ställ på 6 meter, ett ställ på 3,5 
meter, samt ytterligare ett ställ på 6 meter med tre hyllplan där orderbeställt virke ska 
förvaras. Tillsammans med två hyllplan inne i snickeriet blir det fem hyllplan eller 25 
m3 som reserverats till orderbeställt virke.  
 
Förvaring av virke 
 
Inne:  50*125 
 50*100 
 ramträ 
 
 Ek, 52 mm 
 Order 
 Order 

Ute: 25*125 
 50*125 
 Ramträ 
 
 Björk, 52 mm 
 Björk, 26*100 
 Order 
 
 Emballage 
 Order 
 Order  

 
Maximala inleveransen bör kunna styras så att den inte överstiger 30 m3. Med det nya 
datasystemet ska man kunna kontrollera att det inte köps in för mycket virke en och 
samma vecka. Den maximala inleveransen/vecka av orderbeställt virke bör inte 
överstiga 25 m3. Köps det in större volymer än 25 m3 bör det vara för att fylla upp de 
hyllor som reserverats åt standarddimensioner.  
 
Dimensioner som ska finnas hemma eller finns hemma så pass ofta har fasta platser. 
För att hålla ordning i virkesstället med de fasta platserna bör man ha skyltar på 
virkesställen som tydligt visar vilken dimension som ska förvaras var. Detta för att 
skapa ordning även ute i lagret och inte enbart inne i snickeriet. Ex.  
 
 

25x125  
 

Ramträ  
 

50x125  
 
Förvaring av skivmaterial  
I pallställen för skivmaterial ska det rymmas 10 olika pallar till skivor för 
innerdörrstillverkning. Skivorna som är 4 mm tjocka kommer i pallar som är 720 mm 
höga exklusive SJ-pallen skivorna levereras på. Längden på skivorna är i längsta fall 
2440 mm. 
Pallställen är placerade så att de står med långsidan mot väggen. Ett pallställ är inte 
tillräckligt djupt för att lagra skivmaterial med kortsidan mot väggen. För att skivorna 
ska rymmas med kortsidan mot väggen placerar man ett ställ framför det andra så att 
man kan rymma skivorna. Se bild 12.  

 37



 
 

Sk
iv

or
 

Sk
iv

or
 

Pallställ 

Pallställ 
 
 
 
 

Bild 12 Placering av pallställ 
 
Placerar man pallställen på detta vis kan man lagra skivmaterial med kortsidan mot 
väggen istället för med långsidan mot väggen som är betydligt mer utrymmes-
krävande. Jag har diskuterat olika lösningar med Gunnar Nyberg på Brännhylte 
Handels AB. För att kunna lagra material på detta sätt föreslog Gunnar ett pallställ 
med påbyggnadssektioner som man kan ställa på detta sätt. Balken är 2300 mm och 
gaveln 90 mm bred. Längden på en hyllsektion blir då 2480 mm. Väljer man 
gavelhöjd 3500 ryms tre balkar. Man placerar balkarna med en meters mellanrum så 
att pallarna får plats. Med tanke på att truckens lyfthöjd är tre meter kan man inte ha 
någon hylla högre än tre meter. I en hyllsektion ryms det 8 pallar. Det krävs minst två 
sektioner för att skivmaterialet Klingan använder sig av ska få plats. För att få extra 
lagringsutrymme finns det påbyggnadssektioner som man sedan hakar dit. Med en 
påbyggnadssektion blir längden 4870 mm och det skapas 16 hyllplatser i pallstället. 
Se teknisk information i bilaga 3.  
 
Skivmaterial som används relativt frekvent till dörrtillverkning bör ha en tydlig 
märkning så alla lätt ser vilken sorts skiva som ligger var. Det kan man lösa genom 
att sätta upp skyltar på tvärbalken som tydligt talar om var skivsorterna är placerade. 
 
 
 

  Bild 13 Bild av förvaring av skivpallar8

MDF 4x850x2070

Porös 12mm 347x1815

 
 

                                                 
8 Bild från http://www.brannehylte-lager.se/lagersystem_pallstall_barbalk.asp 
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Förvaring av övriga material 
Cellplast ska också förvaras i lagerhallen. Golvytan den tar upp är 1,2*2,4 meter. 
Cellplasten kan staplas på höjden utan någon hylla. Till vänster om pallställen för 
skivor finns det ett extrautrymme för skivor som inte ryms i pallstället eller glas, 
beroende på vad som behövs för tillfället. Det finns även plats för fem glashäckar 
längs väggarna. Se bild 14. Måtten för de olika hyllorna anges i meter. Lagerhallens 
yttermått är 9*20 meter. Observera att skissen inte är skalenlig. 

50*125, ramträ, list. 
Mått: 1,5*6 

19*75, 2 hyllplan order 
Mått: 1,5*6 

2 björk, order 
Mått: 1,5*3,5 

Cellplast 
1,2*2,4 

Glas 
1*2 

glas

Extraplats

glas glas glas 

Plats för skivor 
16 platser 
Mått: 2,5*4,87 

 
Bild 14 Skiss över layout i lagerhall. 
OBS! Ej skalenlig 

 
Sammanfattningsvis bör lagerhallen placeras rakt utan för snickeriet för att ha så korta 
transportsträckor som möjligt mellan snickeri/montering och lagerhallen. Klingan bör välja en 
S-hall med måtten 9*20 meter och höjd 4,5 meter. Det bör finnas en port på 5,5 meter i 
vardera kortände för att underlätta flödet genom lagret.  
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Bilagor 
Bilaga 1, Antal produktionstimmar i hyveln 
 Vecka Timräknare timmar/vecka

2006       
 v 26 13,5   
 v 27 info saknas   
 v 28 info saknas   
 v 29 info saknas   
 v 30 info saknas   
 v 31 info saknas   
 v 32 info saknas   
 v 33 36,5 23
 v 34 43,4 6,9
 v 35 50,2 6,8
 v 36 59 8,8
 v 37 65,8 6,8
 v 38 75,6 9,8
 v 39 79,4 3,8
 v 40 94,8 15,4
 v 41 103,6 8,8
 v 42 107,8 4,2
 v 43 111,2 3,4
 v 44 117,3 6,1
 v 45 126,3 9
 v 46 133,4 7,1
 v 47 139 5,6
 v 48 145,5 6,5
 v 49 152,4 6,9
 v 50 157,6 5,2
 v 51 163 5,4
 v 52 info saknas   

2007 Vecka Timräknare Timmar/vecka
 V 1 177,4 14,4
 V 2 info saknas   
 V 3 187,4 10
 V 4 info saknas   
 V 5 205,7 18,3
 V 6 215,16 9,46
 V 7 222,3 7,14
 V 8 227,6 5,3
 V 9 236,8 9,2
 V 10 240,3 3,5
 V 11 245,2 4,9
 V 12 248,7 3,5
 V 13 255,4 6,7
 V 14 261,8 6,4
 V 15 264,9 3,1
 V 16 267,1 2,2
 V 17 info saknas   
 V 18 275,7 8,6
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Bilaga 2 
 
Lager i m3, början av maj 2007 
 

 

 
Björk 26x100 Extra prima 

Furu Emballage 19x75 8,02
Furu 25x125 Listkval 0,50
Furu 25x125 Listkval 1,05
Furu 50x100 O/S 4,07
Furu 50x125 O/S 14,96
Furu 50x150 Kvistren 2,15
Furu Bygg 45x120 4,99
Furu 63x100  O/S 0,12
Ramträ Furu 42x120x2150 0,76
Ramträ Furu 42x120x2450 0,26

0,65
Björk 26x125  Prima 0,56
Björk 52x125  Extra Prima 2,26
 
Ek 52mm 3
Ramträ 1x ekkant 50x130 L=1800 0,02
Ramträ 1x ekkant 50x130 L=3000 0,16
Ramträ ekpålim 8x145  L=2700 0,05
Ekämnen dörrkarm 58x119  L=2700 0,32

 
 
Totalt,  m3 43,9

 42



Bilaga 3 
 
Pallställ 
 
Teknisk information om pallstället för skivmaterialet 
 
Gavel 

 
 
 
Bärbalk 
 

 
 
Prisuppgift 
Gavel, höjd 3500 kostar 727 kr/st 
Bärbalk, längd 2300 kostar 322 kr/st  
 
Tabellerna tagna från 
http://www.brannehylte-lager.se/lagersystem_pallstall_barbalk.asp
http://www.brannehylte-lager.se/lagersystem_pallstall_gavel.asp
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Bilaga 4 
 
Materialflödena för de största produktgrupperna 
 
 
Målad dörr 
 
 
 
 

justerkap limpress CNC montering puts måleri hyvel 

 
Fanerad dörr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klyvsåg limpress hyvel justerkap limpress 

puts måleri montering 

CNC Inkap 

 
Karm till glasparti 
 
 
 
 
 
 
 
 

måleri montering 

borr 

tapp 

justerkap hyvel Inkap puts 

 
Stående dörrkarm 
 
 
 
 

puts justerkap CNC måleri montering hyvel Inkap 
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Bilaga 5 
 
Inkommande virke i m3 2006 
 
Jan v.1 2,1  
 v.2 6,3  
 v.3 0,5  
 v.4 0  
Feb v.5 17  
 v.6 3,3  
 v.7 0  
 v.8 5,1  
 v.9 8,5  
Mar v.10 15,7  
 v.11 15  
 v.12 7,7  
 v.13 13,6  
Apr v.14 2,2  
 v.15 3  
 v.16 39,4  
 v.17 1  
Maj v.18 3,8  
 v.19 2,1  
 v.20 27,2  
 v.21 0  
  v.22 2,1  
Jun v.23 2,6  
 v.24 0  
 v.25 13,5  
 v.26 23,2  

 
 

Jul v.27 0,1  
 v.28 0  
 v.29 0  
 v.30 0  
Aug v.31 1,2  
 v.32 9  
 v.33 9,9  
 v.34 9,5  
Sep v.35 22,4  
 v.36 22,8  
 v.37 1,3  
 v.38 9,8  
 v.39 11,5  
Okt v.40 20,5  
 v.41 0,5  
 v.42 2,2  
 v.43 20,3  
Nov v.44 2,5  
 v.45 0  
 v.46 5,8  
 v.47 13,7  
Dec v.48 34,6  
 v.49 0,1  
 v.50 5,2  
 v.51 3  
 v.52 2,8  

Totalt   423,6 
exkl 
emballagevirke 
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Bilaga 6 
 
Intervjufrågor – informationsflöde 
 

1. Vem/vilka tar emot ordern? 

2. Hur går det till vid mottagandet av order? 

3. Hur planeras hur order läggs ut i fabriken? 

4. Vad utgår ni ifrån när ni räknar på vilka jobb ni kan ta emot? 

5. Hur prioriteras vilka jobb ni tar emot? 

6. Hur går beredningen till? 

7. Hur läggs order ut i fabriken? 

8. Hur vet personalen i fabriken prioriteringen på jobben? 

9. Är orderkön fast eller bryts den ofta? 

10. Hur ofta händer det att orderkön bryts? 

11. Hur följer informationen till orderna med genom fabriken? 

12. Hur tycker ni det fungerar med sättet informationen följer med jobben genom 

fabriken? 

 
Intervjufrågor - materialflöde 
 

1. Vilka är era huvudprodukter? 

2. Hur stor andel av tillverkningen är dörrar respektive glaspartier? 

3. Hur ser tillverkningsprocesserna ut för ramvirke och glaspartikarmar?  

4. Är det samma typ av hyvlig till de olika karmarna? 

5. Vilka maskiner passerar dörrarna? 

6. Hur skiljer sig tillverkningsprocessen åt för fanerade och målade dörrar? 

7. Hur stor andel av tillverkningen är tappade dörrar? 
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Bilaga 7 

 
Maskin användningsområde användningsfrekvens 
Inkap All furu, de flesta produkter 5-10 timmar/vecka 

Klyvsåg 
Ramträ och karmar som ska limmas, allt över bredden 
120 mm  ca 5 timmar/vecka 

GA justersåg 
används till att kapa ramträ och karmar när den nya är 
upptagen ca 5 timmar/vecka 

rikthyvel 
riktning av det som ska hyvlas eller klyvas, riktning av 
okantat virke 1-2 timmar/vecka 

Planhyvel provbitar, vid hyvling av väldigt grova bitar 1-2 timmar/vecka 

Nya hyveln dörrämnen, karmar, fogar, allt som hyvlas 
7-8 timm/ vecka exkl. ställtid, 
se bilaga 1 

GA hyveln fyrkantshyvling, enstaka grejer, hobbyjobb ca 1 timme/vecka 
Ny justersåg tillkapning av ramträ, karmar och skivmaterial 15-30 timmar/vecka 
GA limpress fogar, allt som ska hyvlas igen, stolpar, fyllningar 5-25 timmar/vecka 
Ny limpress dörrar, fanering minst 20 timmar/vecka 
stående 
limpress hoplimning av träskivor, ramträ och karmar någon gång i veckan 
CNC dörrar, dörrkarmar, välvda partier, annorlunda former 35-40 timmar/vecka 
Tappmaskin Karmar, till glaspartier och dörrar 2-8 timmar/vecka 
borr karmar 2-8 timmar/veckan 
fräs fogar, poster till glaspartier, dörrspeglar  ca 5 timmar/vecka 
bordsfräs specialjobb 1 gång varannan månad 
C-tapp specialjobb ca 10-20 timmar sen i aug 
bandsåg till mallar, frigolit, snabb tillkapning något max 1 timme/vecka 
putsmaskin alla produkter innan ytbehandling, lackslipning 10-20 timmar/vecka 
putsbord används om karmen är högre än 160 mm ca 1 timme/månad 
pluggborr  borra plugg ca 1 timme/månad 
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