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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att finna ett par olika förslag hur layouten i fabriken kan se 
ut vid en investering av en emballeringsutrustning och hur rullhanteringen kan fungera. Det 
finns även ett behov att förändra placeringen av en omrullningsmaskin för att förbättra dess 
rullflöde. 
 
Den nya rullhanteringen och emballeringsmaskinen ska kunna installeras under pågående 
produktion. De olika lösningar som tas fram för rullhanteringen ska också fungera vid 
framtida vidareutvecklingar av fabriken utan att man behöver utföra några större förändringar.  
En ungefärlig investeringskostnad för de olika förslagen ska tas fram. Denna 
investeringskostnad innehåller kostnader för emballeringsmaskin, rullhantering och eventuella 
nybyggnationer eller ombyggnationer av lokaler. 
 
För att få tillräckligt med underlag att bygga upp en ny layout och väga olika alternativ mot 
varandra behövdes information samlas in. Denna information har bestått av statistik, 
litteraturstudier, material och studiebesök hos andra företag med liknande produktion. 
 
Resultat av detta blev två möjliga placeringar av maskinerna. Alternativ 1 innebär att man tar 
en del av pappersmagasinet i anspråk och bygger en lokal i denna för detta ändamål. I 
alternativ 2 behöver en utbyggnad av dagens fabriksbyggnad ske.  
 
Den rekommendation som lämnas till Kappa Kraftliner är att placeringen av 
emballeringsmaskin och omrullningsmaskin i en ny byggnad är det bästa alternativet.  



 

   

Abstract 
The purpose of this Master thesis is to find a couple of different solutions for a new layout for 
the factory if investments for a roll wrapping machine and how the rollhandling should be 
carried out. There is also a need to change the location of a roll rewinding equipment to 
improve it´s flow of rolls.  
 
The new rollhandling and the roll wrapping machine should be able to install during 
production. The different solutions for this rollhandling skall also work in future 
developments of the factory without the need of any bigger adjustments. An approximately 
cost for the investment shall also be calculated. That shall include equipments and an 
eventually need for buildings. 
 
To get enough material to create a new layout there were information that needed to be 
collected. This information has been statistics, litterature study, material over different kinds 
of rollhandling and by visiting other companies with similar production. 
 
The result of this gave two possible locations. Alternative one is to take a part of the storage 
for rolls and create a new building inside this for the equipment. In alternative two there is a 
need to make an extension of the factory building.  
 
The recommendation to Kappa Kraftliner is that the alternative with roll wrapping machine 
and roll rewinding equipment in a new building is the best solution. 
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1. Inledning 
Här beskrivs examensarbetets bakgrund, dess syfte, mål och avgränsning. Här beskrivs även 

koncernen och företaget.  

1.1  Bakgrund 
Under ett flertal år har Kappa Kraftliner i Piteå utfört nyinvesteringar i fabriken i syfte att 
modernisera och öka sin produktionskapacitet. Den rullhantering som finns idag för att 
hantera de färdiga rullarna har dock inte förnyats i samma takt. Det finns därför ett behov att 
se över rullhanteringen och förnya denna för att möta den ökande produktionen av rullar. För 
att minimera de skador som ibland uppstår på rullar under transport finns funderingar på att 
investera i emballeringsutrustning.  

1.2  Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att finna ett par olika förslag hur layouten i fabriken kan se 
ut vid en investering av en emballeringsutrustning och hur rullhanteringen kan fungera. Det 
finns även ett behov att förändra placeringen av en omrullningsmaskin för att förbättra dess 
rullflöde. 
 
Den nya rullhanteringen och emballeringsmaskinen ska kunna installeras under pågående 
produktion. Varje år har fabriken en planerad stillestånds vecka då man bland annat utför 
större underhåll och det är vid ett sådant stopp man ska kunna koppla ihop de nya lösningarna. 
De olika utvecklingsmöjligheterna bör även kunna integreras i etapper. De olika lösningar 
som tas fram för rullhanteringen ska också fungera vid framtida vidareutvecklingar av 
fabriken utan att man behöver utföra några större förändringar.  
 
Det har vid tidigare projekt tagits fram vissa förändringar som behöver utföras av den 
rullhanteringen som sker nere i pappersmagasinet. Dessa förändringar är dock i nuläget inte 
påbörjade utan vid framtagningen av de nya layouterna ska dessa ändringar och behov av yta 
beaktas.  
 
En ungefärlig investeringskostnad för de olika förslagen ska tas fram. Denna 
investeringskostnad innehåller kostnader för emballeringsmaskin, rullhantering och eventuella 
nybyggnationer eller ombyggnationer av lokaler. 

1.3  Företagspresentation 

1.3.1 Koncernen Kappa Packaging 
Kappa Packaging grundades 1998 genom ett samgående mellan Bührmann-Tetterode och 
KNP (Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken). I mitten av 2001 hade Kappa Packaging 
fördubblat sin storlek genom att köpa packaging delen av Assi Domän och även stärkte sin 
marknadsposition. Idag är Kappa Packaging ett av Europas största företag inom produktion, 
utveckling, försäljning och tillverkning av emballage i wellpapp och kartong. Huvudkontoret 
finns i Eindhoven, Nederländerna och har över 120 olika enheter i Europa och sysselsätter 
cirka 17 000 personer. Omsättningen uppgår till 30 miljarder SEK. 
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Kappa Packaging är uppdelat i två områden, Paper & Board och Packaging. Dessa är sedan 
uppdelade enligt följande figur. 

(Hämtat från Kappas intranät.) 

1.3.2  Kappa Kraftliner Piteå 
Kappa Kraftliner i Piteå ingår i Kappa Packagings affärsområde kallat Containerboard och är 
Europas största tillverkare av kraftliner. Fabriken började byggas 1959 av ASSI och stod klar 
1962. Då hade fabriken en kapacitet på ungefär 100 000 ton. Tio år senare hade man utfört en 
utbyggnad av fabriken som innebar ytterligare en pappersmaskin och en fördubbling av 
kapaciteten.  
 
Idag består anläggningen av en sulfatfabrik med två barrmassalinjer och en lövmassalinje med 
blekeri, en returfiberanläggning och två pappersmaskiner. Kapaciteten uppgår till att 
producera 700 000 ton papper. Resultatet för år 2004 blev drygt 697 000 ton vilket betyder 
nytt produktionsrekord och att den budgeterade produktionen för året överskreds med ungefär 
3 000 ton. I Västeuropa är behovet av kraftliner ungefär fem miljoner ton per år och Kappa 
Kraftliner Piteå står för 13 procent av marknaden. 
 
Under ett dygn i fabriken produceras cirka 1 902 ton kraftliner. För att tillvarata de 
biprodukter som fås finns ett talloljekokeri och ett system för terpentinutvinning. Dessa ger 
cirka 54 ton tallolja och 2,5 ton terpentin per dygn. Den lågvärdiga värme som inte kan 
användas i processen levereras i form av hetvatten till PiteEnergi och täcker 85 procent av 
Piteå kommuns fjärrvärme behov.  
 
Företaget sysselsätter cirka 630 personer varav 280 arbetar i produktion, 230 i underhåll, 40 
stycken i process och utveckling och 50 stycken inom administration. Man omsätter ungefär 3 

Kappa Packaging 

Paper & Board Packaging 

Containerboard 

Solid board 

Graphic board 

Specialty board 

Corrugated Packaging 

Solid board Packaging Kappa Kraftliner Piteå 
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miljarder SEK. 85 % av all kraftliner som tillverkas vid fabriken går på export till framförallt 
kunder i Skandinavien och nordvästra Europa. 
 

 
Bild 1. Flygfoto över fabriksområdet. 

1.3.3  Produkter 
Kraftliner är ett baspapper som till största delen tillverkas av nyfiber och används för 
tillverkning av wellpapp (se bild 2). Hos Kappa Kraftliner Piteå tillverkas fem olika kvaliteter, 
dessa är Royal Brown, Royal Mottled, Royal 2000, Royal White och Royal Cote.  
                
 

                                                               
                               Bild 2. Wellpapp.                        Bild 3. Exempel på produkter där kraftliner ingår. 

1.4 Förklaring till läsaren av denna rapport 
I denna rapport kommer det inte att redovisas några siffror på investeringskostnader, 
produktionstider i olika maskiner, simuleringsresultat eller annan företagsspecifik 
information.  

   
 

Kraftliner 
 
Fluting 
 
Testliner 
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2. Metod 
I detta kapitel redovisas de olika tillvägagångssätt som legat till grund för att genomföra 

detta examensarbete. 

2.1  Insamling av data 
För att få tillräckligt med underlag att bygga upp en ny layout och väga olika alternativ mot 
varandra behövdes information samlas in. Denna information har bestått av statistik, 
litteraturstudier, material och studiebesök hos andra företag med liknande produktion. 

2.1.1  Statistik 
För att få en bra bild av det rullflöde som sker idag behövdes statistik över antal producerade 
rullar, utnyttjandegrader av utrustning och olika hanteringstider vid olika positioner samlas in. 
Detta för att i den flödessimulering som sedan ska utföras på valda layouter ska ge en så exakt 
bild som möjligt av hur det skulle kunna fungera i framtiden.  

2.1.2  Material 
Till en början inhämtades olika typer av rullhanteringssystem via Internet och broschyrer från 
olika leverantörer för att få en uppfattning om vilka olika möjligheter som fanns att tillgå. 
Kontakter med olika företag (se referensförteckning) har också bidragit till att få en så bra 
lösning som möjligt. Dessa olika lösningar på transport av rullar har sedan vägts mot 
varandra.  
 
Ritningar över de olika våningsplanen och pappersmagasinet samlades in både i 
pappersformat och i elektronisk form.  

2.1.3  Litteraturstudier 
I litteraturstudien har ett flertal böcker studerats. Dessa böcker har behandlat områdena 
lokalplanläggning, simulering och produktionsutveckling. 

2.1.4  Praktik och studiebesök 
Ett par dagars praktik i fabriken genomfördes för att få en djupare förståelse för hur 
rullhanteringen fungerar idag. Samt att studera de olika variationer som uppstår och 
problematiken kring detta. 
 
Tre studiebesök har genomförts på företag med liknande produktion för att studera deras sätt 
att lösa rullhanteringen och i vissa fall deras val av emballeringsmaskin. Detta har bidragit till 
att se de olika möjligheter som finns vid rullhanteringsutrustning.  
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2.2  Datorprogram 

2.2.1 Autocad 2000 
Idag används Autocad 2000 på företaget för de olika ritningar som finns över 
fabriksanläggning. De nya layouterna som tagits fram har sedan valts att ritas in i befintliga 
ritningar för att ge en bra övergripande bild av hur den färdiga planläggningen ser ut.  

2.2.2  Simulering 
Till simuleringen valdes programmet Enterprise Dynamics. Detta program ger en bra 
möjlighet att simulera rullflödet och har även möjlighet att visa simuleringsmodellen i 3D. 
Denna möjlighet att kunna visa modellerna tre dimensionellt har använts för att på ett 
tydligare sätt kunna visa de olika layouterna.  
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3. Teori 
Här presenteras de olika teorier som har legat till grund för arbetet. 

3.1  Förändringar av ett produktionssystem 
När man ska utveckla ett produktionssystem är det de valmöjligheter som finns tillgängliga 
när det gäller teknik, styrning, planering, arbetsmiljö och organisation som blir avgörande för 
vilka lösningar man väljer. Det man väljer blir oftast en kombination av de befintliga 
lösningarna och lösningar som tas fram speciellt för denna typ av produktionssystem.  
Inom styrning och planering gäller de metoder och verktyg som finns för materialstyrning, 
materialhantering och vilka möjligheter till uppställning av maskiner och utrustning som kan 
vara aktuella. Den teknik som existerar på marknaden avser maskiner och utrustning samt 
deras tillgänglighet och automationsgrad. Man ska heller inte glömma bort de valmöjligheter 
som finns när det gäller arbetsmiljön och arbetsorganisation (Bellgran et al). 
 
Utvecklingen av produktionssystem styrs i stor grad av de olika valmöjligheterna som finns 
tillgängliga och de allmänna uppfattningar som existerar vid just den tidpunkt de utformas. De 
olika valmöjligheterna som finns på detaljnivå ger en möjlighet att finna rätt lösning för varje 
specifik situation. Detta medför dock att komplexiteten blir en helt annan. Detta ställer krav 
på bra beslutsunderlag och en välplanerad utvecklingsprocess för att man ska kunna använda 
de möjligheter som finns till effektiva produktionssystem. 

3.1.1 Utformning och utveckling av produktionssystem 
Definition av skillnaden mellan utformning och utveckling av produktionssystem enligt 
Bellgran et al. 
 
Utformning av ett produktionssystem omfattar att definiera problemet, identifiera målen och 
ta fram alternativa lösningsförslag. Därefter ska lösningsförslagen utvärderas, systemlösning 
väljas och den valda lösningen utvecklas vidare på detaljnivå (beslutsfattande). Resultatet är 
en beskrivning av hur det tänkta produktionssystemet ska se ut (systemlösning). 
 
Utveckling av produktionssystem innefattar förutom utformningen av systemlösningen även 
nästa steg, att implementera förslaget. Detta innebär att konkret bygga och driftsätta 
produktionssystemet. Begreppet utveckling omfattar därmed en större del av 
produktionssystemets livscykel än begreppet utformning.  
 
En utformningsprocess resulterar i ett beslut om vilket produktionssystem som är mest 
lämpligt och som överensstämmer med uppsatta mål. De beslut som oftast tas under denna 
process är baserade på erfarenhet, intuitiva och sunt förnuft. Arbetsgången vid en 
utformningsprocess följer samma struktur som designcykeln utformad av Roozenburg och 
Eekels enligt Bellgran et al. Enligt Bellgran et al utförs inte de olika aktiviteterna som visas i 
figuren nedan så avgränsat som den visar. Analysen och utformningen har en förmåga att flyta 
ihop. Vidare gör Bellgran et al en hänvisning till Witte, 1972 att det är ett mänskligt beteende 
att människan inte kan samla information utan att på något sätt utveckla alternativ. När 
alternativ är utformade kan man inte heller undvika att utvärdera dessa och på grund av detta 
tvingas till att ta ett beslut.  



 

 12  

 
Bild 4. Den grundläggande designcykeln enligt Roozenburg och Eekels. 

3.1.2 Utvärdering 
Utvärdering utgör en viktig del i arbetet med att utveckla produktionssystem och behövs vid 
flera olika tillfällen. I det förberedande utvecklingsarbetet är det nödvändigt att utvärdera det 
befintliga produktionssystemet för att kunna dra nytta av tidigare erfarenheter och lärdomar 
inför utformningen av det nya systemet. Vid utvärdering av det befintliga systemet sker det på 
ett fysiskt produktionssystem och kunskapen om hur systemet fungerar eller inte fungerar 
finns hos dem som arbetar i systemet. Olika data om systemets prestanda kan finnas 
tillgänglig eller är möjlig att ta fram och vad man har för praktiska erfarenheter av systemet. 
 
Exempel på frågor som kan användas vid en utvärdering av ett befintligt produktionssystem, 
(Bellgran et al). 

• Hur bra är det befintliga systemet? 
• Vad kan förbättras och vad är tillräckligt bra? 
• Vilka för- och nackdelar finns med det befintliga systemet? 
• Vad gör andra företag? Hur gör andra? 
• Vilka förväntningar har vi på det nya/förändrade systemet i förhållande till det 

befintliga? 
 

Funktion 

Analys 

Kriterier 

Syntes 

Provisorisk utformning 

Simulering 

Förväntade egenskaper 

Utvärdering 

Värdet av föreslagen utformning 

Beslut 

Godkänd utformning 
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Hur mycket av tidigare erfarenheter som är användbart beror bland annat på vad som är orsak 
till förändringen samt hur och vad som ska förändras. Dessa utvärderingar är ett bra sätt att 
identifiera brister i ett gammalt produktionssystem. Bristerna kan vara på maskinnivå med 
brister i enskilda utrustningar och hjälpmedel eller vara på systemnivå där det är systemets 
principer i helhet som identifieras och som kan bli bättre. De resultat man får från 
utvärderingarna visar på bra och dåliga egenskaper i det befintliga systemet. Syftet är att dessa 
resultat ska vara vägledande vid val av nya lösningar i det nya eller förändrade 
produktionssystemet.  
 
Vid framtagningen av olika alternativa lösningar behövs en utvärdering utföras för att kunna 
jämföra de olika förslagen med varandra. Detta ger ett bra underlag för att kunna ta ett beslut 
vilket eller vilka alternativ som är de bästa att fortsätta med. Vid utformningen av olika 
lösningsförslag innebär bland annat att man har många krav och begränsningar att ta hänsyn 
till. Men det ger även många valmöjligheter på olika plan tillexempel manuellt eller 
automatiskt, koncept eller detaljnivå. Det finns dock vissa begränsningar i att utföra en 
utvärdering under pågående utformningsprocess eftersom det inte är ett fysiskt 
produktionssystem utan ett pappersförslag. Det innebär att det saknas en praktisk erfarenhet 
av vad olika tekniska lösningar innebär.  

3.1.3 Robusta produktionssystem 
Vid utvecklandet av ett produktionssystem finns en vilja att det ska vara så störningsokänsligt 
som möjligt. Mer övergripande kan det beskrivas som konsten att undvika störningar, när 
detta inte är möjligt ska de kunna hanteras. Ett produktionssystem som uppfyller detta kallas 
för ett robust system.  
 
Termen tillförlitlighet används för ett antal egenskaper som gemensamt handlar om 
driftsäkerhet. De faktorer som påverkar driftsäkerheten är funktionssäkerhet, 
underhållsmässighet och underhållssäkerhet. Det är viktigt att ställa höga krav på 
tillförlitlighet vid en förändring eller en nyutveckling av ett produktionssystem. Målet är att få 
ett robust system som klarar av att hantera både planerade och oplanerade händelser med 
bibehållen prestanda enligt Bellgran et al.  
 
Utformningen av ett produktionssystem har en avgörande inverkan på stabiliteten i 
produktionen. Detta både för känsligheten för störningar i systemet och för att skapa en layout 
som är överskådlig och lätt att hantera ur planeringssynpunkt. Det finns tre egenskaper som 
bidrar till att öka stabiliteten i systemet är enkla flödesvägar, driftsäker teknik och en 
störningstålig arbetsuppläggning enligt Agurén et al.  
 
Enkla flödesvägar minskar antalet planeringspunkter och skapar en mer överskådlig 
styrsituation. Desto högre mekaniseringsgrad och ju mer avancerad teknik som används desto 
större är risken för driftstörningar och produktionsstopp. En viktig faktor vid utformningen är 
att utrustningen konstrueras så att den fungerar tillförlitligt och säkert över tiden. Den ska 
även vara enkel att sköta för personalen, lätt att underhålla och att reparera. Man bör undvika 
att bygga samman störningskänsliga produktionsprocesser och om detta inte är möjligt bör 
man införa störningsutjämnande buffertar mellan de känsliga processerna. 
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3.1.4 Val av transportutrustning 
Det finns olika faktorer som påverkar valet av transportutrustning och utformningen av 
transportlösningen. Dessa faktorer kan bland annat vara produkten, transportfrekvensen och 
tekniska krav på transportssystemet. Det är dock egenskaperna hos produkten som har det 
största inflytandet på vilket transportsystem man väljer. Några av de viktigaste egenskaperna 
hos produkten som påverkar valet av utrustning är enligt Lumsden, produktens storlek, vikt, 
form och ömtålighet. Vid utformningen av transportssystemet är det produktens specifika 
kombination av egenskaper som styr dess hanterbarhet och transportsystemet kommer att 
präglas av en dominerande egenskap hos produkten.  
 
Med transportfrekvens menas här antalet transporter som förekommer under en viss tid. Vid 
en analys av transportfrekvensen bör dessa tre frågor ställas enligt Lumsden. 

• Är transportfrekvensen jämn? 
• Förekommer det svängningar i transportfrekvensen? 
• Är det ett engångsarbete? 

 
Är flödet av produkter enhetligt och regelbundet kan man noggrant anpassa 
transportutrustningen till det kapacitetsbehov som behövs. Dock är valet av utrustning 
besvärligare när frekvensen är av oregelbunden karaktär. Att dimensionera utrustningen efter 
maxvärdet blir dyrt och ger en dålig utnyttjandegrad av utrustningen och/eller personal. Vid 
användandet av ett medelvärde är inte heller tillfredsställande då det istället uppstår väntetider 
och förseningar.  
 
Vissa förhållanden och önskemål ställer tekniska krav på utrustningen. Dessa krav är 
tillexempel driftsäkerhet, miljöeffekter såsom ljudnivå eller finns risk för personskador, 
underhållsvänlighet och resistens mot miljön. 
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3.2  Lokalplanläggning 
I många tillverkande företag sker det variationer, i vissa perioder behöver man expandera och 
vissa tider upplever man en tillbakagång. Varje producerande miljö är väldigt dynamisk och 
en lokalplanläggning bör också behandlas som dynamisk. På samma sätt som företagen har 
långsiktiga affärsstrategier måste man ha en huvudplan för layouten. Denna huvudplan ska 
försöka förutse framtida behov och förbereda för att tillämpa ändringar i framtida 
resursbehov. Ofta är det tidigare beslut som medför svåra begränsningar vilket gör det svårt 
att skapa förändringar i layouten. Huvudplanen måste också ge möjligheter för att reagera 
snabbt på ändringar. 
 
Hos Kappa Kraftliner produceras produkter i linje och därför enligt Tompkins et al kallas 
detta för produktlayout.  Här beskrivs enligt honom dess fördelar och begränsningar. 
 
Fördelar: 

• Smidiga, enkla, logiska och direkta flödeslinjer 
• Mindre antal bearbetningsstationer för produkten. 
• Total produktionstid per enhet är oftast kort. 
• Hantering av material är minimal. 
• Mindre färdigheter behövs för personalen. 
• Enkel produktionskontroll är möjlig. 
• Specialutrustning kan användas. 

 
Begränsningar: 

• Vid stopp i maskinen så stoppas linjen. 
• Ändringar i produkt design förorsakar att layouten blir oanvändbar. 
• Stationen med lägst hastighet/kapacitet styr linjen. 
• Allmän övervakning behövs. 
• Högre investeringskostnad för utrustning behövs oftast. 

 
En lokalplanläggning kan delas in i två huvudkategorier, konstruktion eller förbättring. 
Konstruktion som består i planläggning från grunden och förbättring är olika layout alternativ 
i en existerande miljö. Layoutplanering kan beskrivas som en plan för ett optimalt 
arrangemang av industrifaciliteter som inkluderar personal, maskiner och utrustning för 
produktionsprocesserna. Det innehåller även förrådsutrymme, materialhanteringsutrustning 
samt annat som stödjer personalen. Ett antal olika metoder har utvecklats för att underlätta vid 
en planläggning. Dessa är bland annat Reed´s-, Apple´s plant layout procedure och Muther´s 
Simplified layout planning. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av Muther´s metod. 

3.3  Förenklad systematisk lokalplanläggning 
För att förenkla planläggningen finns det enlig Muther et al tre viktiga element som en layout 
baseras på. Dessa är: 

1. Samband mellan de olika stationerna. 
2. Vilket utrymme behövs och vilken form har de olika stationerna. 
3. Sammankoppling av de olika sambanden och dess behov av utrymme till en planskiss. 

 
Muther et al har utformat en sex stegs metod som bör följas vid framtagningen av en ny 
planläggning. Denna metod synliggör de faktorer påverkar layouten och vid val mellan olika 
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layouter får man fram den som bäst överensstämmer med de krav man ställer. Nedan följer en 
beskrivning på tillvägagångssättet som planläggning bör baseras på. 
 

Steg 1: Kartlägg sambanden 
Det första som behövs utföras är att kartlägga vilka stationer som berörs och uppskatta kraven 
på närhet. Vid uppskattning av kraven är det bättre att använda sig av bokstäver än av siffror. 
Siffror kan lätt sammanblandas med de olika stationernas numrering. Bokstäverna bör ha en 
anknytning till dess betydelse och blir på så sätt lättare att komma ihåg.  
 
A  –  Absolut nödvändig 
E   –  Extra inflytelserik 
I  –  Inflytelserik 
O  – Ordinär närhet 
U  –  Utan betydelse 
X  – Ej önskvärd närhet 
 
Ange alltid orsak/orsakerna till varje värdering som görs. Orsakskoden är alltid en siffra som i 
kanten på dokumentet talar om vad den betyder. Orsak till värdering kan vara tillexempel 
samma personal eller materialflöde. Allt detta sammanställs i ett såkallat sambandsschema. 
Detta ger ett bra systematiskt sätt att samla in och registrera data i en hanterlig form. 
Sambandsschemat ger ett enkelt sätt att komma fram till klara och logiska värderingar av 
önskad närhet. Det ger även en kontroll att man inte bortser från någon funktion som kan 
påverka planläggningen.  

Steg 2: Fastställ funktionskraven 
Här antecknar man varje station på en blankett för utrymmes- och servicebehov. De skall stå i 
samma ordningsföljd som i kartläggningen av sambanden. Specificera varje stations krav på 
yta och om det finns byggnadstekniska krav. Finns behov av särskild utrustning, service eller 
form ska detta också antecknas. Komplettering med kommentarer kan underlätta vid en 
totalbedömning av planskissen. 

Steg 3: Skissera funktionernas samband 
När man skisserar de olika funktionernas samband får man en visuell skiss över det teoretiskt 
bästa arrangemanget. Vid genomförandet låt varje station representeras av en cirkel. Starta 
sedan med alla som har ett A – samband och låt tillexempel sambandet mellan dessa stationer 
representeras av fyra linjer. Fyll sedan på sambandsskissen med E och representera dessa med 
tre linjer och så vidare. Vi de olika cirklarna anges sedan när skissen är klar dess behov av 
yta. Skulle det i sambandskartläggningen finnas vissa stationer som är märkt X kan dessa med 
fördel placeras in samtidigt som E. 
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Bild 4. Visar två av del stegen i funktionssambanden. 

Steg 4: Rita alternativa huvudplaner 
Bestäm en lämplig skala så att den kan visa hela planen. Kontrollera de olika stationernas 
utrymmesbehov och form Markera sedan olika byggnadstekniska förutsättningar som 
påverkar placeringen av utrustningen tillexempel pelare, portar, el-utrymmen och dylikt. 
Placera sedan in huvudplanen som framkommit och justera den så att den passar in i den 
existerande lokalen. Försök att skapa ytterligare några funktionsdugliga lösningar. Tre till fyra 
stycken brukar räcka. I detta skede brukar man inte rita in i minsta detalj för att spara tid. 

Steg 5: Värdera de olika alternativen 
Börja med att beteckna varje alternativ plan med en bokstav. Beskriv sedan de olika 
alternativen kortfattat i en blankett kallad värderingsschema se nedan. 
 
 Ta fram alla faktorer som påverkar vilket alternativ som är det bästa. Denna faktor ska sedan 
ges en vikt som motsvarar dess betydelse för att få fram det alternativ som är effektivast. Den 
faktor som är absolut viktigast ges siffran tio. Omvandla sedan bokstäverna till siffror som 
multipliceras med sin viktningsfaktor. När man har gått igenom alla faktorer för varje 
alternativ summeras värderingen och den som får högst poäng är då det bästa alternativet. 
Skulle två alternativ hamna nära varandra i poäng kan man göra en utökad värdering av dessa 
för att säkerställa rätt val. Den utökade värderingen kan innehålla mer preciserade faktorer. En 
annan metod är att låta någon annan utföra värderingen för att få in andra synpunkter. Vid en 
värdering är det viktigt att man gör värdering efter en faktor i taget och inte ett alternativ i 
taget. 

 1 

     3  5 

Steg 1: Insättning av samband A 

 1 

 3  5 

 4 

 2 

Steg 2: Påbyggnad med samband E 
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Steg 6: Detaljutforma den valda planlösningen 
Rita om den valda lösningen helst i skala 1:50 eller 1:100. Namnge funktionerna på dess yta 
och all nödvändig utrustning som krävs. Utrustning kan symboliseras med en bokstav och i 
kanten specificerar man dess betydelse i en lista. Detta för att undvika att ritningen blir 
överfylld med information och blir svår att överblicka.  
 
När allt detta är utfört kontrollerar man ytterligare en gång att allt kan fungera ihop 
tillexempel transportgångar, bra åtkomlighet vid underhåll och reparationer. Det är viktigt att 
skriva ut vilken skala man har använt och att alla huvudmått finns med. Detaljplanen behöver 
innehålla tillräckligt med uppgifter så att en arkitekt eller entreprenör enkelt kan ta över 
projektet och fullfölja sin del. 

Produktflöde 

Flexibilitet 

Underhåll 

Lagerförlust 

Totalsumma 

Vikt Alternativ A Alternativ B Alternativ C 

10 

 8 

 7 

 9 
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3.4  Produktionssimulering 
Den kortaste definitionen för simulering är experiment på modell. En mer detaljerad 
definition av ordet är: ”Simulering är en metod för att studera hur ett system som innehåller 
slumpmässiga egenskaper fungerar, utan att man behöver handskas med det verkliga 
systemet.” I en simulering ingår att bygga, köra och manipulera en modell, samt att analysera 
de resultat man får” enligt Savén.  
 
Produktionssimulering kan delas in i två huvudsyften. Dessa är systemutveckling och operativ 
styrning. Där det största användningsområdet har varit systemutveckling. I en 
systemutveckling finns både projektering av ett nytt produktionssystem och en 
vidareutveckling av den befintliga. Det finns ofta betydande begränsningar som förhindrar en 
konstruktion av det ideala produktionssystemet. Dessa hinder kan utgöras av olika objekt i 
systemet såsom befintliga byggnader och maskiner men även från omgivningen. De flesta av 
dessa begränsningar är påverkbara men kan medföra en betydande kostnadsökning. En 
simulering används för att pröva olika idéer och därigenom kunna vidareutveckla de bra 
idéerna och förkasta de dåliga. Detta för att på så sätt kunna komma fram till en bra lösning. 
Den är användbar i olika faser av projekt, tillexempel vid en grov utvärdering av alternativ, 
vid en detaljkonstruktion och vid installation och drift.  
 
Produktionssimulering anses av många vara ett oersättligt hjälpmedel för att analysera ett 
produktionssystem. Då de flesta produktionssystem är komplexa. Detta beroende på att det 
finns en mängd ingående variabler och begränsningar som gör det svårt att få en bra 
överblick. De resultat man får av förändringarna av dessa påverkbara variabler går därför inte 
att förutsäga. Vidare finns det i dessa system relationer som är olinjära samband. Det finns 
även slumpmässiga variationer som påverkar, dessa kan bland annat vara operationstider, tid 
till fel i utrustning och reparationstider av utrustningen.  
 
En simulering ger en strukturerad arbetsgång och en kunskap utan risker. Man ges möjlighet 
att prova idéer under realistiska förhållanden utan att behöva störa produktionen eller göra 
alltför stora förenklingar. Man kan alltså begå misstag i datorn istället för i verkligheten och 
på så sätt minskar simulering risktagandet.  
 
Enligt Savén kan produktionssimulering sammanfattas med sex nyckelord.  

• Produktionssystem. Är den anläggning, befintlig eller planerad som man vill 
simulera. 

• Målet. Är oftast att få beslutsunderlag för att få ett så effektivt och störningsokänsligt 
produktionssystem som möjligt.  

• Modell. En funktionell beskrivning av produktionssystemet i form av ett datorprogram 
och indata. Det är i praktiken omöjligt att exakt beskriva ett komplext 
produktionssystem. Alla de förenklingar man gör i modellen relativt verkligheten 
måste göras medvetet.  

• Simulerad tid. Är den tid som modellen existerar. 
• Dynamiken. Där samspelet mellan olika delar av produktionssystemet ofta 

kännetecknas av slumpmässiga variationer. Då en simulering ofta består av dessa 
slumpmässiga variationer kommer även resultatet att bli slumpmässigt. 

• Experiment. Syftar till att jämföra alternativ och förbättra eller förkasta dem. Genom 
att experimentera kan man också pröva systemets störningskänslighet.  
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Fördelarna med att utföra en simulering kan sammanfattas i följande: 
• Flexibilitet. Simulering medger en realistisk beskrivning av ett system utan teoretiska 

begränsningar av vare sig omfattning eller detaljrikedom. Man kan även analysera 
helheten med vald detaljrikedom. 

• Tid. En simulering skildrar förändringar över tiden. Det blir en dynamisk beskrivning 
av produktionssystemet. Eftersom den simulerade tiden går mycket fortare än den 
verkliga ger detta att man kan utföra flera experiment på kort tid. 

• Metod. En simulering ger en strukturerad arbetsgång som i ett tidigt skede visar 
centrala problem och behovet av indata innan modellen har byggts. Den underlättar 
även kommunikation och presentation av olika lösningar.  

 
Detta ger i slutändan möjlighet till att nå en lägre projektkostnad, inga onödiga 
investeringskostnader, mindre störningar vid installation och igångkörning och ett bättre 
fungerande system.  

3.4.1 Arbetsgång vid simulering 
Det finns två olika typer av arbetsgång vid en produktionssimulering. De skiljer sig åt efter 
valet av programvara. Detta beror på att det finns olika program för att utföra en 
produktionssimulering. Det finns de program som har enkla färdiga menyer för att fylla i olika 
hanteringstider vid till exempel olika maskiner och conveyors eller program som ger 
användaren möjlighet att programmera modellen. På nästa sida visas en bild över de olika 
stegen i ett simuleringsarbete. 
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Bild 5. Schematisk bild över arbetsgången i en simulering 
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Förarbetet i ett simuleringsprojekt startar med att man konstaterar ett problem eller en 
möjlighet som kan lösas eller utvecklas med hjälp av en produktionssimulering. Efter detta 
formuleras ett mål. Dessa mål bör helst vara kvantifierbara. Nästa steg i simuleringsprojektet 
blir att konstruera en grov skiss över produktionssystemet. Denna grova skiss underlättar 
senare vid en identifiering av de tänkbara problem som kan finnas i detta system. Utifrån de 
mål som satts upp för projektet och vilka problem man har identifierat görs en bedömning av 
vilken omfattning och detaljnivå som bör finnas med i simuleringsmodellen. 
 
Modellen har till syfte att visa en viss typ av produktionssystem i ett datorprogram. Denna 
modell ska beskriva de viktigaste egenskaperna i systemet utan att kopiera det i alla detaljer. 
Vid modelleringen av produktionssystemet kan denna ske på två olika sätt antingen med eller 
utan programmering. Vid val av ett program utan programmering måste man dock vara säker 
på att programmet klarar av att visa systemet med den omfattning och detaljnivå som man 
tidigare har bestämt. Vidare ska den även klara av att ge de resultat man önskar få från 
experimenten. Oberoende av vilken programtyp man väljer krävs en mängd av indata. Vid en 
mer detaljrik och omfattande modell krävs inte bara mer indata utan ställer också högre krav 
på datakvalitet. Vilken kvalitet som fås på resultaten beror på vilken kvalitet man har på 
indata. Svårigheten med att få en korrekt datainsamling är ofta ett skäl som används mot 
simulering. Vid datainsamlingen är operationsföljder, kapaciteter, tider och variationer det 
som behövs i första hand för att kunna utföra en modelltest. 
 
Testningen av själva modellen kallas för validering. Denna test av modell syftar till att man 
ska kunna lita på modellen. Skulle det vara så att modellen inte beskriver det verkliga 
systemet på ett trovärdigt sätt behöver man ändra på indata eller ändra förutsättningarna för 
modellen. 
 
Själva kärnan i simuleringsprojektet är experimenten. Ett experiment kan vara en eller flera 
körningar av en simuleringsmodell med en viss typ av indata. När man utför ett experiment 
med mer än en körning är syftet att studera slumpens inverkan på systemet. En körning är en 
viss tids exekvering av programmet och bör uppdelas i inkörningstid och produktionstid. Med 
inkörningstid menas att under denna tid som är den första delen i simuleringen samlas ingen 
statistik. Detta för att systemet ska uppnå jämviktsläge. Efter inkörningen under det som 
kallas produktionstid startar insamlingen av statistik.  
 
Varje experiment som genomförs bör dokumenteras med dess förutsättningar och resultat. 
Efter att alla experiment är genomförda och man har analyserat dess resultat avslutas projektet 
med en rekommendation. Denna rekommendation baseras på simuleringsresultaten men kan 
även vara ett samspel mellan simuleringsresultat och andra påverkande faktorer.  
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4.  Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs den del av produktionen som kallas rullhanteringen. Den startar vid 

rullmaskinerna och avslutas vid utlastningen.  I bilaga 1 finns en layout över placeringen av 

maskiner och de olika transportbanden. 

4.1   Rullmaskinerna 
Pappersbruket har idag två stycken pappersmaskiner som förser de två rullmaskinerna med 
papper på tambourer. Dessa tambourer kallas för moderrulle och innehåller ungefär 40 ton 
papper. Pappersmaskinerna har varsin rullmaskin placerade rakt efter sig och dessa kallas i 
dagligt tal RM 1 och RM 2. När en tambour är färdig i pappersmaskinen lyfts den via travers 
över till rullmaskinen.  
 
Rullmaskinen är utrustad med roterande skärknivar som automatiskt ställs in från 
operatörshytten att skära papperet i de bredder som kunderna beställt. Rullarna tillverkas i set, 
där varje set kan variera mellan två till åtta rullar. Dock är set storlekar med tre till fyra rullar 
vanligast. De rullar som beställts kan beställas med olika diameter, vanligast är rulldiametern 
125 centimeter och 145 centimeter. Vid en rulldiameter på 125 centimeter kan sex set fås från 
en tambour och vid diametern 145 centimeter fås fyra set.  
 
I våningsplanet under rullmaskinerna finns en automatisk hylskap som via en beställning från 
operatörshytten vid respektive rullmaskin kapar hylsor som passar de olika rullbredderna. 
Dessa hylsor levereras sedan upp till ett avlämningsbord vid rullmaskinen som operatören 
sedan hämtar och placerar i rullmaskinen vid varje ny set tillverkning. Hylsor som har en 
bredd under 150 centimeter behöver pluggas för att förbättra stabiliteten och även detta sker 
automatiskt i hylskapen.  
 
Då ett set är färdigt i rullmaskinen limmas kanterna manuellt och en etikett sätts fast. Denna 
etikett talar om vilken rullmaskin den kommer ifrån, körställning, setnummer, vilken bana den 
kommer ifrån, dess kundorder, rullbredd och ytvikt. Rullsetet ska sedan transporteras vidare 
mot den station som i dagligt tal kallas vågstationen. Varje rullmaskin är bemannad med tre 
operatörer och dessa arbetar i sexskift.   

4.2   Transport fram till vågstation 
Transportbanden som är placerade framför rullmaskinen startas manuellt av operatören när ett 
rullset är färdigt för att transporteras vidare. Vid de andra transportbanden finns fotoceller 
placerade i skarvarna mellan banden som startar banden när ett rullset kommer. För att inte 
någon av misstag ska trampa på fotocellerna och starta banden finns ett varningsmönster 
målat i golvet vid de känsliga områdena. Varje transportband fram till transportband T7 har 
utrymme för ett helt rullset. 
 
Rullmaskin 1 har längre transportsträcka fram till åkvagnen T5 detta gör att set som kommer 
från rullmaskin 2 prioriteras då denna ligger intill T5 och annars kommer att blockera 
produktionen av rullset i rullmaskinen. Åkvagnen T5 är ett transportband placerad på räls som 
i dag har tre positioner den stannar vid. När T5 har stannat i rätt position för att hämta ett 
rullset från transportband T4 eller T19 startar inmatningen på bandet. Först när den bakre 
fotocellen känner av att det finns rullar på bandet startar åkvagnen. Åkvagnen tömmer sedan 
sin last på transportband T6 om den får signal att detta band är tomt. Vid skarven mellan 
transportbanden T6 och T7 finns en fotocell som sedan stannar bandet.  
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4.3   Vågstation 
Vågstationen är ett samlingsnamn på den vägning, märkning och etikettering av rullen som 
sker här. Den sköts av en operatör från ett manöverrum som är placerat intill transportband T7 
och T11. I detta manöverrum har operatören en bra kontroll över de rullar som har lämnat 
rullmaskinerna och deras väg mot vågstationen. Manöverrummet är utrustat med fyra 
övervakningskameror som finns placerade i pappersmagasinet. Dessa kameror visar bilder 
över sänkstolen och utlastningsramperna.  
 
I det fall man redan vet vid rullmaskinen att rullarna ska till omrullningen kommer den 
informationen att finnas på den etikett som sätts på vid rullmaskinerna. När rullen då anländer 
till vågstationen kommer denna information att visas på datorn. Operatören kommer då att 
välja att inte gavelmärka och sätta etiketter på rullarna. Om det inte är fullt på transportbanden 
T14 och T15 som leder fram till omrullningsmaskinen skickas rullarna direkt vidare dit. För 
att operatören ska kunna sända rullen eller rullarna vidare måste han lämna manöverrummet 
och gå ut till den manöverpanel som finns placerad utanför. Därifrån kan man starta 
transportbandet T12 för att skicka rullarna till omrullningen. För rullar som har en bredd 
under 2,30 meter och som inte kan ges plats direkt på banden måste då följa flödet av rullar ut 
till den så kallade järnvägsrampen (se kap 4.5). För att sedan därifrån hämtas med truck och 
lagras i pappersmagasinet. 

4.3.1 Vägning och dimensionskontroll 
Inmatningen till vågen det vill säga från transportband T6 till T7 kommer att ske automatiskt 
om det redan finns ett rullset som är påbörjat men inte avslutat. Finns inget set inne systemet 
kommer operatören vara tvungen att starta inmatningen. Denna funktion har till syfte att inget 
rullset ska komma in i vågen ifall manöverrummet är obemannat.  
 
När en rulle anländer till T7 börjar identifikationen med att en streckkodsläsare läser av den 
etikett som fästes fast av operatören vid rullmaskinen. Skulle operatören av misstag ha 
placerat etiketten utanför det område där den ska sitta får operatören i vågstationen läsa av  
etiketten med en handläsare.  
 
Vid starten av transportband T7 sitter en dimensionsmätare som med hjälp av tre laserstrålar 
utför dimensionskontrollen. Denna dimensionskontroll baseras på bredden av rullen. Dessa 
laserstrålar påbörjar breddmätningen när rullen kommer in på bandet och sedan har passerat 
läshuvudet. Av de tre laserstrålarnas mätvärden beräknas ett medelvärde som sänds till en 
dator som finns inne i manöverrummet. Där kontrolleras bredden mot vissa uppsatta 
toleransgränser. Samtidigt som rullen transporteras på detta band sker en vägning av rullen 
och den uppmätta vikten skickas också till datorn för kontroll.  

4.3.2 Gavelmärkning och etikettering 
När mätning och vägning av rullen är klar och godkänd av operatören ska den gavelmärkas. 
Gavelmärkningen påbörjas redan då rullen fortfarande är placerad på T7. Denna 
gavelmärkning sker med en märkrobot som först sänks ner vid den främre gaveln och med 
bläckstrålar anger rullens bredd, vikt, vilken produkt det är och att den tillverkats av Kappa 
Kraftliner. När det är klart matas rullen in på transportband T11 och roboten märker den bakre 
gaveln. 
 
Längst fram på T11 finns två stycken etikettskrivare placerade på varsin sida. Dessa etiketter 
skrivs ut automatiskt när rullarna har kontrollerats och godkänts. De fästs automatiskt på 
rullens mantelyta. För att förenkla avläsningen av etiketterna sätts två stycken och även 
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streckkoderna är placerade i olika riktningar. Syftet med att placera streckkoder i flera 
riktningar ger en möjlighet att identifiera rullen med någon av de koder som finns på etiketten 
oberoende av rullens läge. Det har även den fördelen att om det i en av riktningarna haft 
problem med utskriften så att något streck blivit otydligt kan rullen ändå identifieras med 
någon av de andra streckkoderna.  

4.3.3 Sänkstolen 
När rullen har fått sina etiketter sänds den vidare till transportband T12 som är placerad 
framför sänkstolen. När rullarna kommer in på detta band sätts automatiskt ett avstånd på 
cirka åtta centimeter mellan dom. Detta för att rullarna lättare ska kunna rulla in i sänkstolen. 
Vanligtvis när ett set är färdigt i vågstationen kommer operatören att tippa setet in i 
sänkstolen. Dock finns ett problem ifall seten innehåller rullar som är fler än fem. Då gör det 
avstånd som sätts mellan varje rulle att ett helt set inte kan fraktas samtidigt i sänkstolen utan 
måste delas. Sänkstolen har idag en maxkapacitet på sju meter. Detta behöver dock inte 
operatören själv sitta och kontrollera utan längst fram på transportband T12 finns en trampcell 
placerad som förhindrar att för stora set tippas in i sänkstolen. Även datasystemet är utrustat 
så att för varje rulle som passerar adderas den till de föregående så att operatören enkelt kan 
avläsa den totala rullängden som passerat. Rullar som har en rullbredd under 61 har för dålig 
balans och klarar inte av att rulla in i sänkstolen på ett bra sätt. 
 
I kanten på T12 sitter en avpuffare som ger rullarna fart att rulla in i sänkstolen och inne i 
sänkstolen finns mottagare som dämpar inrullningen. Sänkstolen är utrustad med fotoceller 
som är placerade på varsin sida om den övre grinden. När de känner av att ett rullset har 
tippats in sänks grinden och sänkstolen går ner mot pappersmagasinet. När rullsetet når 
pappersmagasinet börjar en lampa blinka som talar om att ett set är på väg. När rullarna 
lämnar sänkstolen passerar de också fotoceller som sänder en signal att den är tömd och kan 
åka upp igen. Skulle det av någon anledning vara stopp nere i pappersmagasinet kommer inte 
grinden till sänkstolen att öppnas.  
 
När rullarna är tippade in i sänkstolen och sänks ner till pappersmagasinet gör systemet en 
uppdatering av rullhanteringens order- och produktionsstatistik. Vidare överförs även rulldata 
i en så kallad logglista som sköts av produktionsplaneringen.  

4.4   Omrullningen 
Det finns olika orsaker till att rullar hamnar i omrullningsmaskinen. Det kan bland annat vara 
att kunden vill ha en annan diameter på hylsan än den som är standard vid rullmaskinerna, att 
den blivit för löst rullad eller att den har fått någon sorts skada.  
 
De rullar som ska till omrullningsmaskinen kan antingen komma direkt via transportbanden 
T14 och T15 men ibland fraktas de via en hiss från pappersmagasinet om rullbredden inte 
överstiger 2,30 meter. Denna hiss saknar automatisk öppning av dörrar vilket gör att den 
operatör som hämtar rullarna måste ge rullen en knuff för att öppna dörren. Vidare stannar 
inte alltid hissen i nivå med golvytan utan något lägre och det gör det tyngre för operatören att 
knuffa på rullen. Skulle rullbredden överstiga 2,30 meter måste rullen lyftas upp via det 
lyftschakt som finns vid rullmaskin 1 och sedan därifrån placeras på transportbandet T14. När 
rullen når slutet av T15 finns en avpuffare som puffar av rullen från bandet ut på en rullramp. 
Efter rullrampen finns det ett transportband T1 som kan användas till buffert eller för att 
förflytta någon rulle ifall man vill förändra turordningen för de rullar som ligger på 
rullrampen.  
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Hylsorna som ska användas i omrullningsmaskinen kapas till manuellt i hylskapen som är 
placerad vid operatörshytten för rullmaskin 2. Inställningar av knivar i maskinen sker också 
manuellt. När rullen är klar och tippas ur maskinen måste operatören själv rulla upp rullen på 
en vändskiva. Härifrån ansluter transportband T2A och vid dess slut finns en remtipp som 
puffar av rullen. Vid denna del av transporten rullar rullen över golvet i ett gulsvart markerat 
område ner mot transportband T2B som är placerad vid rullmaskin 1.   
 
Operatören från omrullningsmaskinen delar etikettskrivare med rullmaskin 1 och fäster här 
sina etiketter på rullarna. När detta är klart kommer rullarna att färdas vidare på transportband 
T3och sedan T4. Eftersom rullarna från omrullaren och rullmaskin 2 båda använder T4 
kommer rullarna från omrullningsmaskinen att stanna vid slutet av T3 och matas in manuellt 
på T4. Detta för att förhindra att inmatning av rullar på T4 sker innan rullarna från rullmaskin 
2 har lämnat bandet.  
 
Personalen vid omrullningsmaskinen arbetar i tre skift, vilket innebär att under helgerna sker 
ingen omrullning. 

4.5   Pappersmagasinet 
När rullarna avlämnats från sänkstolen transporteras de vidare på två transportband för att 
sedan komma till en rullidentifikation. Denna läser av kundetiketterna som fästs vid 
vågstationen och på denna finns information om vilken av ramperna den ska till. Sedan 
kommer rullen att nå rullresaren som har till uppgift att resa rullen så att den blir stående och 
blir lättare att hantera. I rullresaren kan även parning ske. Denna parning går till så att när en 
rulle med kortare rullbredd placeras i rullresaren kommer denna att invänta nästa rulle för att 
kontrollera om den också är kort och ska på samma utlastningsramp. I så fall kommer dessa 
rullar att paras ihop för att minska på utrymme. Skulle det inte gå att para rullarna kommer 
rullresaren att resas och avlämna rullen på transportbandet. Här kan rullen nu antingen åka till 
järnvägsrampen eller mot någon av de automatiska utlastningsramperna. Dessa 
utlastningsramper lastar automatiskt lastbilarna med rullar för vidare transport mot hamnen i 
Haraholmen. Den ramp som kallas för järnvägsramp lastas av med hjälp av truck.  Rullarna 
som hamnar på järnvägsrampen kan placeras i någon av de lagringsytor som finns i 
pappersmagasinet eller körs till järnvägsvagnar placerade inne i pappersmagasinet för 
lastning. 
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5. Problemdiskussion 
I detta kapitel diskuteras olika problem som finns för att kunna finna en bra lösning för 

rullhanteringen.  

5.1 Rullflödet 
Idag har pappersbruket två pappersmaskiner och rullmaskiner placerade i linje. Dessa två 
mynnar ut i det som kallas rullhanteringen. Rullhanteringen idag kan ses som fabrikens 
flaskhals. Det är därför viktigt att den är rätt dimensionerad för rullflödet från de båda 
linjerna. Eftersom det är via denna som rullarna slutligen ska passera igenom för att i 
slutändan kunna levereras till kunderna.  

 
Bild 6.  Schematisk bild över flödet till rullhanteringen. 
 
För att sammanfoga de båda linjerna till enda är det dessutom viktigt att finna en bra 
knutpunkt för dessa. Denna knutpunkt bör inte innebära något konstlat moment vid 
rullhanteringen för något av flödena från maskinerna.  

5.1.1 Flödet till omrullningsmaskin 
Vid en förändrad placering av omrullningsmaskinen bör flödet till och från denna ske på ett 
mycket enklare sätt än vad som sker idag. Då dagens flöde till och från denna kräver ett flertal 
manuella ingrepp och även onödiga moment för olika operatörer. Där operatören vid vågen 
måste lämna sitt manöverrum för att gå ut till den manöverpanel som finns utanför och starta 
transportbanden som leder till omrullningsmaskinen. Operatören vid omrullningsmaskinen 
måste manuellt rulla ut rullarna från hissen till transportbandet som sedan transporterar rullen 
vidare mot omrullningsmaskinen. När rullen är klar och tippas ur maskinen måste operatören 
själv rulla upp rullen på en vändskiva. (se kapitel 4.4). Det förekommer även att den personal 
som arbetar vid utskottshanteringen hjälper till att förse omrullningsmaskinen med rullar från 
hissen. 

Pappersmaskin 1 Pappersmaskin 2 

Rullmaskin 1 Rullmaskin 2 

        Rullhantering 

   Utlastning 
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5.2 Utrymmesbrist 
Den rullhantering som finns idag är inklämd på en väldigt liten yta på grund av 
utrymmesbrist. Detta medför att den är känslig för störningar som kan uppstå vid dagens 
vågstation. De stopp som främst idag sker vid vågstationen har sitt ursprung i problem nere i 
pappersmagasinet. Där järnvägsrampen lätt blir full och leder till att det blir en kö av rullar 
från sänkstolen. Ytterligare ett problem är vid eventuella driftsproblem hos sänkstolen ger 
även detta en påverkan på dagens rullhanteringssystem. Detta kan vid ett längre stopp leda till 
att främst rullmaskin 2 inte kan producera rullar. Att rullmaskin 2 påverkas mest beror på att 
den har kortare tranportsträcka för sina rullar till vågstationen än rullmaskin 1 (se bilaga XX). 
Det krävs dock mycket längre tid innan det påverkar pappersmaskinerna då möjlighet att lagra 
några färdiga tambourer finns bakom varje rullmaskin. 
 
Eftersom ytan i fabriken idag är väl använd och ingen outnyttjad yta finns att tillgå för att 
placera en emballeringsmaskin och förändra placeringen av omrullningsmaskinen behövs 
alternativa placeringar för dessa hittas. Det finns även ett behov i framtiden att ersätta dagens 
rullmaskin 2 och vid ett byte av rullmaskin är det brukligt att uppsättningen av denna sker på 
ny yta mot dagens placering. Detta för att inte produktionen av färdiga rullar vid denna 
maskin ska stoppas under den tid det tar att montera den nya rullmaskinen. Idag finns ingen 
möjlighet att finna en lämplig placering av denna i fabrikslokalen utan att göra stora 
förändringar i rullhanteringen.  

5.3 Sänkstol eller andra alternativ 
För att lösa transporten av rullar ned till pappersmagasinet har man idag en sänkstol. Den 
totala rullbredden som sänkstolen kan ta är sju meter. I dessa sju meter ingår då det 
mellanrum på cirka åtta centimeter som sätts mellan varje rulle. Det innebär att vid set som 
innehåller fler än fem rullar måste skickas ned i två omgångar. Vid körning av många set som 
innehåller små rullar bildas därför en kö av rullar. Sänkstolen kan inte heller hantera 
rullbredder under 61 centimeter då dessa har för dålig balans och inte kan rulla ut på ett 
tillfredsställande sätt utan lätt hakar fast i rullen bredvid. Det är även utrymmeskrävande att 
hantera rullarna setvis. Denna sänkstol har även funnits i anläggning en längre tid och det 
börjar bli dags att byta ut den.  

5.3.1 Lutning av transportband 
För att minska det tryck som uppstår med en rullhiss då ett flertal små rullar produceras i 
rullseten är att placera transportbanden lutande tills det når nedre planet. Vid lutning av 
transportbanden krävs dock en större yta för denna än för en rullhiss. Detta för att lutningen 
på transportbanden inte ska bli för brant. Denna lutning innebär även att det i vissa positioner 
i pappersmagasinet blir dubbla transportband för att lösa flödet ner och för att sedan 
återanslutas till de befintliga transportbanden i pappersmagasinet som leder till utlastningen. 

5.3.2 Rullhiss 
En vanlig rullhiss utrustad med ett transportband inuti eliminerar de problem som finns med 
en sänkstol. Då in- och utmatning från denna hiss sker med transportband och på så sätt 
slipper man att vissa rullbredder har svårt att rulla och lätt fastnar i rullen bredvid. En rullhiss 
kan levereras med olika mått på det transportband som finns inuti. Detta ger en möjlighet att 
själv utreda hur många rullar man vill frakta ned per resa.  
 
Väljer man då att tillexempel frakta två rullar i taget finns det en nackdel detta då rullbredden 
hos Kappa Kraftliner har ganska stora variationer. Då behöver man med denna lösning 
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försöka göra en parning vid varje inmatning. Det vill säga kontrollera om rulle nummer två 
har korrekt bredd för att få plats i hissen med rulle 1. Är det inte möjligt att para de två 
rullarna går hissen ned med endast en rulle. Denna metod medför att i de lägen det inte går att 
para rullar komma man att förlora tid.  

5.4 Transportgång för upptag av maskindelar 
Idag finns en tranportgång i dagligt tal kallad A1 som används för att bland annat ta upp stora 
maskindelar. Denna transportgång sätter en begränsning i vart en framtida placering av 
rullmaskin 2 är möjlig eftersom det kräver ett utrymme under rullmaskinen för 
kantremsupplösare.  
 
Det finns ytterligare en öppning upp till fabrikslokalen som skulle kunna användas för att ta 
upp stora maskindelar. Dock är transportvägen på nedre plan bland annat blockerad av 
sänkstolen och av automatiska hylskaparen. Den nackdel som finns med att nyttja detta 
upptag om man tar bort denna utrustning är att den är placerad direkt vid väggen som skiljer 
fabriken och pappersmagasinet (se bilaga 1). 
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6 Emballering 
I detta kapitel beskrivs två olika metoder för emballering av rullar. 

6.1 Varför bör man emballera rullarna 
Det är förenat med kostnader att inte emballera och att emballera. Väljer man att emballera 
finns kostnader i anskaffning av utrustning och emballeringsmaterial. När man inte emballerar 
finns kostnader som är förenade med att rullar kasseras eller att andelen användbar kraftliner 
på rullen minskar. 
 
Omslagspapperet som används till rullen har som uppgift att skydda rullen mot bland annat 
fukt och smuts vid hantering och transport. Den ska även förhindra att rullen rullas upp. En 
fukt- eller kantskada ger kostsamma konsekvenser. En rulle som har en diameter på 100 
centimeter får vid en skada på 25 millimeter djup en förlust av rullvikten med cirka 10 
procent. Skulle skadan uppgå till 100 millimeter har förlusten stigit till 36,40 procent. Se 
nedanstående figur. 
 

 
Bild 7. Visar procentuell rullförlust vid olika djup på skadan hos en rulle med 1000 millimeters diameter. (Ibid 
IGP informationsmaterial) 

6.2 Konventionell emballering 
Vid en konventionell emballering sätts först en inre ändrondell. Denna ändrondell skall ha 
samma diameter som rullen för att fungera tillfredställande. Sedan lindas ett pappersomslag 
runt rullen som skall vara minst 30 centimeter bredare än rullen. Rullen ska centreras i 
pappersomslaget och kanterna ska sedan vikas över rullens gavlar och slutligen fästs 
ytterrondeller. Dessa ytterrondeller har ett tunt plastskikt som genom värmning smälts fast på 
rullens gavel.  
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6.3 Sträckfilmsemballering 
Vid emballering med sträckfilm sätts först en inre ändrondell och sedan används en 
genomskinlig plast som omslag. Denna maskin består av flera plastrullar som genom att viras 
i olika riktningar lindar in rullen, (se bild nedan). Denna typ av utrustning är billigare och tar 
mindre plats än en konventionell emballeringsutrustning.  
 

 
 
Bild 8. Visar hur en emballering med sträckfilm utförs. (Ibid IGP informationsmaterial) 
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7. Simulering 
I detta kapitel beskrivs de simuleringar som utförts för de två olika planlösningarna. 

7.1 Enterprise Dynamics 
För simuleringen användes datorprogrammet Enterprise Dynamics Logistics suite. Detta 
program har ett flertal färdiga objekt att tillgå som tillexempel olika typer conveyor modeller, 
hissar, vändbord och robotar. Vissa inställningar finns redan i programmet för att enkelt 
kunna utföra en simulering såsom hastigheter för hissar, conveyorsystem, tid för produkter i 
maskiner och robotar. Utöver detta finns möjlighet för användaren att skapa egna koder i 
programspråket 4D script för att få modellen att utföra olika moment i syfte att likna den 
verklighet man vill återskapa. 
 
En fördel med detta program är att modellerna som byggs kan visas i 3D. Där möjlighet att 
lägga in väggar, golv, tak med mera gör att det är lättare att visuellt visa hur en ny layout kan 
bli. 

7.2 Varför bör man simulera 
I rullmaskinerna sker en variation av hur lång tid ett rullset tar att produceras som beror på 
dess rulldiameter och att processen följer en viss statistisk fördelning. Variation finns även för 
hur många rullar som ingår i setet då set storleken varierar mellan två till åtta rullar. Detta gör 
det mera invecklat att teoretiskt bestämma hur de framtida lösningarna kommer att fungera. 
För att få en bra uppfattning om hur de nya layouterna kommer att fungera är att simulera 
dessa. Det är även ett bra verktyg för att fastställa att de nya lösningarna på rullhanteringen 
inte innebär att man skapar en flaskhals någonstans i systemet. Det vill säga att inte någon del 
är underdimensionerad i fråga om kapacitet.  

7.3 Insamling av data till modellerna 
I de modeller som simulerats har hastigheten hos bandtransportörer och deras olika längder 
tagits från de digitala ritningar som insamlats. Variationen av produktionstider i 
rullmaskinerna har tillhandahållits från ett tidigare examensarbete som utfördes under våren 
2004. Dessa tider ansågs fortfarande vara giltiga då ingen ändring i produktionen har skett.  
 
Tider för hiss och emballeringsutrustning har beräknats med hjälp av de kapacitetskrav som 
ställdes. Hastighet och kapacitet för de nya bandtransportörerna har antagit samma värden 
som de befintliga. Då de nya bandtransportörerna enligt dess specifikation har möjlighet att 
anta samma hastighet och kapacitet. Bandtransportörerna i modellerna har antagit den 
standardlängd som finns för dessa och endast vid ett fåtal positioner kortats ner för att 
överensstämma med de nya layouterna.  
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7.4 Uppbyggnad av modellerna 
För de två olika layouter som valdes skapades tre modeller för vardera layouten. Modellerna 
varierade för hur många rullar som ingick i de olika rullseten som lämnade rullmaskinerna. 
Här valdes att simulera två troliga kombinationer och en enligt ”Worst Case”. I tabellen nedan 
visas de olika produktionsvariationerna. 
 
Tabell 1. Visar antal producerade rullar vid rullmaskinerna i simuleringsmodellerna. 
Produktion rullmaskin 1 Produktion rullmaskin 2 
3 rullar 3 rullar 
4 rullar 8 rullar 
8 rullar 8 rullar 
 
Vid uppbyggnaden av de två olika layouterna som ska simuleras har transportbanden som 
använts haft den egenskapen att inget nytt rullset kan förflyttas på bandet innan det 
föregående har lämnat bandet. I rullmaskinerna har produktionstider med variation enligt 
uppmätta värden använts.  
 
Mätning av väntetid vid hissen har tagits fram för att kontrollera hur lång tid en rulle i 
genomsnitt får vänta på bandet innan den förflyttas med hissen. Vid ett stopp i denna punkt 
har även tiden uppmätts för att se hur lång tid det tar innan det påverkar rullmaskin 2. Att just 
tiden för denna rullmaskin uppmätts har sin orsak i att dess transportsträcka är ett par 
transportband kortare (se bilaga 2 eller 3). Denna tid har tagits fram i syfte att man idag inte 
vet vilka som kommer att vara de vanligast förekommande felen hos hissen eller hur lång tid 
det tar att åtgärda dessa.  
 
Vid simuleringen har två olika typer av hissar simulerats. De två olika hissarna har haft olika 
kapacitet på antal rullar som kan transporteras per timme. Detta för att kunna göra en 
jämförelse av rullarnas väntetider vid hissen mellan en hiss av standard modell och en med en 
lite mer avancerad konstruktion som ger en högre kapacitet. Detta har utförts i syfte att se 
vilken skillnad det blir på rullarnas väntetid vid hissen för de olika kapaciteterna.  
I simuleringen har alla rullar emballerats även om det i dagsläget inte är aktuellt med detta. 

7.5 Avgränsningar i modellerna 
I de modeller som simulerats har den lägre rulldiametern på 125 centimeter använts eftersom 
denna har en kortare produktionstid i rullmaskinerna och på så sätt har en större påverkan på 
systemet. Simuleringen har även avslutats vid dagens rullresare då problem som finns efter 
denna redan idag är kända och vilka förändringar som behövs utföras för att förbättra detta.  

7.6 Simuleringstid 
För att få så exakta väntetider för rullarna vid hissen har produktionen i modellerna körts 100 
dygn och 100 gånger. Detta ger att de tider som erhållits kan anses trovärdiga. Den variation 
som finns av produktionstiden för rullar har på så sätt kunna ske i modellerna när 
simuleringen utförts.  
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8. Resultat 
Här presenteras två layouter som slutligen valdes.  Dessa har legat till grund för 

flödessimulering i Enterprise Dynamics och vad resultaten av detta blev. Här återfinns även 

lagerförluster och investeringskostnader. 

8.1 Omrullningsmaskin och emballering i pappersmagasinet 
En möjlig placering av omrullningsmaskin och emballering är att ta en del av 
pappersmagasinet i anspråk (se bilaga 2). I denna del av magasinet skulle väggar för detta 
utrymme behöva byggas och isoleras eftersom pappersmagasinet är ett kallutrymme.  
 
För rullhanteringen och dess färd via transportband uppe i fabrikslokalen påverkas endast vid 
att transporten via transportbanden T6, T7, T11, T12 och sänkstol inte används. 
 
För att lösa transporten av rullar ned till pappersmagasinet byggs en transportgång med 
bandtransportörer. Transportgången löper längs väggen som delar fabriken och 
pappersmagasinet och ligger på en höjd av sex meter. Bredden på gången är fem meter för att 
möjliggöra att både rullar och en persongång ska kunna ske genom denna. 
Bandtransportörerna placeras en meter från väggen för att det enkelt ska gå att komma åt delar 
från båda sidor vid reparation eller underhåll av dessa.  
 
Denna transportgång startar vid att man öppnar upp väggen bakom åkvagnen T5 och dess räls 
förlängs. Åkvagnens färdsträcka förlängs på detta sätt ett antal meter. Att öppna upp bakom 
T5 innebär att man i pappersmagasinet kommer att komma ut rakt ovanför rullresaren. Dock 
visar en specialframtagen ritning för detta ändamål att det finns marginal för att genomföra 
detta. Avlämningen från T5 sker på så sätt att transportbandet på T5 töms till vänster för 
transport vidare längs ett flertal bandtransportörer. Där alla transportband utom den sista är av 
standardlängd för att överrensstämma med längden på transportgången och de är placerade 
ovanför golvnivån. När rullarna når fram till den sista bandtransportören sker separation från 
att behandla rullarna setvis till att hanteras styckevis. På den sista bandtransportören kommer 
en rulle i taget att matas in. När denna rulle har förflyttats in i hissen kommer nästa rulle att 
matas in på det sista transportbandet och så vidare. Detta förenklar frakten av rullar ned och 
eliminerar det problem som finns idag vid sänkstolen (se nulägesbeskrivning). Hissen som ska 
frakta ned rullarna är av paternoster modell det vill säga att den kan lasta på en rulle uppe 
samtidigt som den lastar av en rulle nere. Denna modell används för att skapa en hög 
kapacitet hos hissen. 
 
När hissen ska avlämna rullen nere i pappersmagasinet puffas den ur sin position med hjälp av 
en avpuffare eller en bandtipp. Den bandtransportör som är placerad rakt utanför hissen är 
utrustad med mottagare för att kunna dämpa rullens hastighet och på så sätt se till att rullen 
hamnar rätt på bandet. De bandtransportörer som finns inne i pappersmagasinet är placerade i 
golvnivå. Rullen transporteras sedan vidare med hjälp av bandtransportör ett antal meter för 
att sedan rulla vidare längs en rullramp. Denna rullramp kan antingen vara av en enklare 
modell med lutning och mottagare för att dämpa rullarnas hastighet eller så kan en mer 
avancerad ramp med matning och mottagning av rullen användas. Strax före slutet på 
rullrampen placeras en identifieringsstation. Denna identifieringsstation identifierar rullen 
med bredd-, vikt- och diameter mätning. Efter denna identifiering finns två alternativa vägar 
för rullen. Den ena är att transporteras via ett transportband till vänster in bakom 
omrullningsmaskinen och den andra vägen är att rulla fram ytterligare en bit på rullrampen 
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fram till gavelmärkningen. Därefter följer den ett transportband till höger för att passera 
genom emballeringsmaskinen.  
 
Vid installerandet av denna typ av emballeringsutrustning behövs utrymme under maskinen 
för att enkelt kunna reparera och underhålla maskinen. Detta utrymme behöver för att ge bra 
arbetsmiljö för underhållspersonalen en takhöjd på två meter. Detta innebär att om installation 
av emballeringsutrustningen sker på det befintliga golvet i pappersmagasinet behöver 
transportbandet som ansluter in till denna förses med lutning eller möjlighet att höja rullen till 
rätt nivå. 
 
För de rullar som transporteras till omrullningsmaskinen finns möjlighet att lagra ett antal 
rullar i direkt anslutning till maskinen. De rullar som passerar genom omrullningsmaskinen 
kommer att ansluta till ett av transportbanden som är placerade strax utanför hissen. Då 
antalet rullar som passerar genom omrullningsmaskinen per timme inte är av betydande 
kvantitet ska detta inte vara något problem. Det enda som krävs är lite uppmärksamhet av 
operatören vid maskinen när han ska tippa rullen ut på bandet så att det inte är någon rulle på 
väg på transportbandet. I denna position behöver även detta rullband en mottagare för att 
kunna dämpa rullens hastighet och placera denna på ett tillfredställande sätt på bandet. 
 
När rullarna passerar genom emballeringen består denna av ett flertal olika delmoment. I 
första positionen sätter roboten de inre skivorna för gavlarna på plats och sedan matas 
omslagspappret på. I nästa position får rullarna sina etiketter påsatta. Sedan transporteras 
rullen vidare för att få de yttre gavelskydden fastsatta. Dessa består av både kraftpapper och 
en del plast. Här är det också en robot som placerar skivorna och sedan smälts de fast av en 
maskin som har värmeskivor monterade i ändarna. För en mer detaljerad bild av hur 
emballeringen ser ut se bilaga 5.  
 
Alla rullar är tänkt att passera via emballeringsmaskinen även de rullar som inte ska 
emballeras. Denna lösning ger ett enklare rullflöde och att endast en etiketteringsutrustning 
behövs för de färdiga rullarna. Dessutom ger det att om det i framtiden skulle visa sig att fler 
rullar ska emballeras finns kapacitet redan i den anskaffade utrustningen. 
 
Efter att rullarna blivit etiketterade rullar de vidare på en rullramp och vid slutet av denna 
ansluts det till dagens befintliga transportband som leder till utlastningen. 
 
En gemensam operatörshytt för operatören av omrullningsmaskinen och operatören av 
emballeringsmaskinen placeras mellan de båda utrustningarna för att enkelt kunna sköta och 
övervaka pågående processer. 
 
Två truckportar placeras på den vägg som leder mot pappersmagasinet. Den ena porten 
placeras bakom omrullningsmaskinen och har till uppgift att enkelt kunna ta ut och in rullar 
från omrullningen. Den andra porten används för att transportera in det material som behövs 
till emballeringen och placeras därför bakom denna. 
 
Lokalen behöver även utrustas med en travers för att sköta påfyllningen av 
emballeringsomslag. Den manuella hylskap som idag är placerad på sidan om rullmaskin 2 
flyttas även ned till denna lokal. 
 
De planer som redan idag finns för att förändra järnvägsrampens längd och placering kommer 
inte att påverkas av denna layout. Idag löper en väg genom pappersmagasinet och som 
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används för truckarna. Denna väg kommer inte heller att påverkas av uppförandet av dessa 
väggar. 
 
Nedan finns en mer överskådlig bild över hur transporten av rullar kan se ut. Dock finns inte 
operatörshytten med i bilden. Emballeringsutrustningen i sin helhet finns ej heller med utan 
endast de två robotarna som ingår i själva emballeringen. En maskinmodul får representera 
den omrullningsmaskin som är tänkt att finnas på denna yta. Väggen till transportgången har 
minskats ner och hisschaktet lämnas helt öppet för att lättare kunna följa rullflödet. 
 

 
Bild 9. 3D modellen från Enterprise Dynamics över emballering och omrullning i pappersmagasinet och 
transportgången. 

8.2 Ny byggnad för omrullningsmaskin och emballering 
Placeringen av den nya byggnad som ska innehålla omrullningsmaskin och emballering 
projekteras på sidan av dagens utskottshantering, se bilaga 3.  
 
Rullhanteringsflödet uppe i fabrikslokalen påverkas på samma sätt som föregående layout 
(kap 8.1) och den har också en transportgång för att transportera rullarna. Vid denna 
planlösning blir dock transportgången betydligt längre. Det är även tänkt att sista 
transportbandet och hissen har samma funktion som i den föregående presenterade layouten. 
 
Vid avlämnandet av rullen från hissen kommer rullen att puffas ut på en rullramp. Denna 
rullramp är av en betydande längd vilket innebär att den behöver utrustas med en eller två 
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stycken positioneringsstationer. Dessa har till uppgift att kontrollera att rullarna ligger i rätt 
position på rullrampen, om rullen ligger i ett felaktigt läge centreras denna rulle innan den 
rullar vidare längs rampen. Denna positionering är speciellt viktig ifall någon rulle är oval och 
på så sätt inte rullar rakt. Vid slutet av rullrampen ansluter transportband som är nedsänkta i 
golvnivå. Dessa transporterar rullarna vidare till en identifieringsstation. Denna identifiering 
är av samma modell som beskrivs i kapitel 8.1. Efter identifieringen kan rullen puffas i två 
olika riktningar. Den ena vägen är på en rullramp mot omrullningsmaskinen och andra vägen 
är en rullramp mot gavelmärkning och sedan in mot emballeringen.  
 
Mot omrullningsmaskinen transporteras rullen på en rullramp på sidan om maskinen. Vid 
slutet av rullrampen finns ett transportband som löper bakom omrullningsmaskinen. När 
rullen har passerat genom omrullningsmaskinen kommer den att tippas ut på det 
transportband som löper mellan den första rullrampen och identifieringsstationen. Detta 
innebär ett liknande förfarande som i kapitel 8.1 att operatören måste vara uppmärksam vid 
avlämnandet av rullen att ingen rulle är på väg. I denna position behöver även detta band 
utrustas med en mottagare för rullen. 
 
För de rullar som ska passera genom emballeringen sker detta som tidigare beskrivits i kapitel 
8.1. När rullarna lämnar emballeringen följer de först en kortare rullramp som sedan följs av 
ett antal bandtransportörer tills de ansluter till de befintliga transportbanden i 
pappersmagasinet som leder till utlastningen. Om dessa ska byggas med en svag lutning för 
att sedan uppnå höjden vid de befintliga eller om de ska vara i golvnivå och att den sista 
transportören har möjlighet att höja rullen till rätt nivå lämnas öppet. 
 
Genom denna lokal placeras även en truckgång. Vid hissen finns en truckport för att trucken 
enkelt ska kunna ta sig in via pappersmagasinet och sedan kunna köra ut via en annan port 
längst ner i lokalen se bilaga 3. Denna truckgång är tänkt att användas för att bland annat 
förse emballeringen med emballeringsmaterial. Den ska även ha till uppgift att ta ut rullar från 
omrullningsmaskinen för lagring i pappersmagasinet och för att kunna förse 
omrullningsmaskinen med rullar som finns lagrade ute i pappersmagasinet.  
 
En gemensam operatörshytt för de båda maskinerna placeras mellan dessa för att enkelt kunna 
sköta och övervaka de pågående processerna. Lokalen behöver även utrustas med en travers 
för att sköta påfyllningen av emballeringsomslag. Den manuella hylskap som idag är placerad 
vid rullmaskin 2 flyttas ned och placeras i anslutning till omrullningsmaskinen. 
 
Nedan finns en mer överskådlig bild över hur transporten av rullar kan se ut. Dock finns inte 
operatörshytten med i bilden. Emballeringsutrustningen i sin helhet finns ej heller med utan 
endast de två robotarna som ingår i själva emballeringen. En maskinmodul får representera 
den omrullningsmaskin som är tänkt att finnas på denna yta. Väggen till transportgången har 
minskats ner för att lättare kunna följa rullflödet. 
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Bild 10. 3D modellen från Enterprise Dynamics över emballering och omrullning i en nybyggnad. 

8.3 Placering av ny rullmaskin  
Vid en ny anskaffning av rullmaskin i syfte att ersätta dagens rullmaskin finns två olika 
möjligheter för att placera denna.  

8.3.1 Framflyttning av rullmaskin 2 
Vid en framflyttning av rullmaskin 2 rakt fram ett antal meter med position att ligga till höger 
om lyftschaktet (se bilaga 4) påverkas flödet uppe i fabrikslokalen enligt följande.  
 
Rullmaskins 2 rullar kommer att avlämnas till transportband T 19 och därifrån transporteras 
till åkvagnen T5. Detta innebär att rullmaskin 2 tar sista transportbandet som används i 
rullflödet från rullmaskin 1. Detta innebär att rullflödet från rullmaskin 1 behöver förändras. 
Denna förändring sker genom att förse rullmaskin 1 med en sorteringsramp vid rullstället och 
via denna puffas ner till transportband T14 och T 15. För att sedan därifrån transportera 
rullarna vidare till T12, T11, T7 och till sist på T6. Vid denna position hämtas sedan rullarna 
av åkvagnen T5. 
 
Vid en framflyttning av rullmaskin 2 kan transportbanden T2B, T3 och T4 tas bort. I övrigt 
påverkas inte rullhanteringen i layout 7.1 eller 7.2 av detta. 
 
Denna lösning innebär dock att transportgången A1 som bland annat används för upptag av 
stora maskindelar blockeras.  

8.3.2 Förflyttning av rullmaskin 2 i sidled 
Om det i framtiden visar sig att man av olika anläggningsbehov behöver utöka fabrikens yta 
är en bra placering av denna utökning till höger om rullmaskin 2. 
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Rullmaskin 2 kan vid en sådan ombyggnad placeras till höger om sin placering idag. Detta 
medför att den travers som förser rullmaskinen med tambourer behöver kompletteras med en 
tambourvagn som förflyttas via räls. För avlämningen av rullar från rullmaskin 2 sker detta till 
ett nyanskaffat transportband som placeras i golvnivå. Detta transportband ansluter sedan till 
åkvagnen T5 från dess högra sida. Denna placering av rullmaskinen medför att 
transportbanden T2B, T3 och T4 blir outnyttjade och kan tas bort. I övrigt har denna lösning 
ingen påverkan på layout 7.1 eller 7.2. 
 
Vid denna placering av rullmaskinen sker ingen påverkan av transportgången A1. 

8.4 Simuleringsresultat 

8.4.1 Simulering av placering i pappersmagasinet 
Simuleringen av denna planlösning visade att inga trånga sektioner hade skapats i den nya 
planlösningen. Dock kommer hissen att vara den svagaste länken i systemet precis som i 
dagsläget. Men skillnaden är att vid driftproblem hos hissen har tiden innan det påverkar 
produktionen i rullmaskinerna ökat avsevärt. Detta på grund av transportgången som med alla 
transportörer ger en möjlighet att lagra flera rullset.  

8.4.2 Simulering av placering i ny byggnad 
Denna simulering gav samma resultat som kapitel 7.3.1. Den enda skillnaden blev att tiden till 
påverkan för rullmaskinerna blev längre än i ovanstående modell. Detta har sin orsak i att 
transportgången är ett par transportband längre i detta fall.  

8.4.3 Jämförelse mellan de olika hissarnas kapacitet 
En simulering av två hissar med olika kapaciteter per timme genomfördes. Vid denna 
jämförelse visades att väntetiden vid hissen blev som mest kännbar då åtta rullar producerades 
i seten vid båda maskinerna. Vid denna produktion och den lägre hisskapaciteten blev det att 
flera rullset blev liggande på transportbanden i transportgången. Detta på grund av att 
väntetiden vid hissen per rulle blev så pass lång att nya rullset från rullmaskinerna 
producerades i nästan samma takt som väntetiden vid hissen.  

8.4.4 Åkvagnen T5 
Simuleringen visade att åkvagnen T5 har kapacitet att klara av en längre transportsträcka. 
Detta behövde kontrolleras då de båda layouterna som är framtagna innebär en förlängning av 
åkvagnens räls och därmed ett högre nyttjande av dess kapacitet.  

8.5 Lagerförlust 
Vid en placering av emballering och omrullningsmaskin i pappersmagasinet kommer en 
betydande del av lagerytan att försvinna. Enligt de beräkningar som utförts så är denna 
lagerförlust kännbar. Vidare ska även beaktas att en del av den lageryta som kvarstår måste en 
del av denna avsättas till att förvara emballeringsmaterial. Hur stor denna yta skulle behöva 
vara har inte beräknats. Då den yta som krävs bland annat beror på hur många olika storlekar 
som behövs på emballeringspapperet och hur mycket emballeringsmaterial man vill ha 
hemma i lager. 
 
Vid en nybyggnation för emballering och omrullningsmaskin fås en smärre lagerförlust. Detta 
på grund av de transportörer som behöver installeras för att transportera rullar från denna nya 
lokal tills dess att de ansluter till de befintliga transportbanden. Här behöver också en lageryta 
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avställas för emballeringsmaterial. Den totala lagerförlusten i detta sammanhang kan dock 
anses som mindre kännbar. 

8.6 Investeringskostnad 
Vid beräkningen av investeringskostnaden för de olika förslagen har prisuppgift på 
rullhanteringsutrustningen givits med ett uppskattat pris från en tänkbar leverantör. I 
rullhanteringsutrustningen ingår då transportörer, hiss, rullramper, mottagare, avpuffare 
etcetera. Den elektriska utrustning som krävs för att driva dessa har också fått ett uppskattat 
pris. För den valda emballeringsmaskinen gavs ett exakt pris som även inkluderade montage, 
igångkörning och intrimning. 
 
För att beräkna kostnaden för att uppföra de nya väggar som behövs nere i pappersmagasinet 
har en offert från ett tidigare projekt legat till grund. Denna offert har samma väggtyp som 
kan vara aktuell att använda för detta. Offerten har sedan räknats upp med en viss procentuell 
ökning för att motsvara dagens pris. Vid beräkningen av den investering som krävs för en ny 
byggnad har även här en äldre offert används. Den byggnad som denna offert avser är till ytan 
densamma och av samma karaktär. Här har offerten beräknats med två olika procentsatser för 
kostnadsökningen. Offerten för byggnaden är mycket bra specificerad och innehåller bland 
annat pålning, markarbeten, bygg, el, vatten och avlopp. 
 
För den transportgång som ska transportera rullarna längs väggen i pappersmagasinet har ett 
ungefärligt pris per kvadratmeter erhållits. Det som inte är beräknat för denna del är de 
bärande balkar som behövs. Detta på grund av den mer djupgående hållfasthetsberäkning som 
då behöver utföras på balkarna med avseende på transportörernas vikt och vikten för rullarna 
som kan bli om alla transportband är fulla etcetera. 
   
Vid en jämförelse av investeringskostnaden för de olika förslagen innebar naturligtvis en ny 
byggnad en större kostnad. Dock var skillnaden i pris på rullhanteringsutrustningen mellan de 
två olika förslagen inte av betydande storlek. Transportgången blev även den av naturliga skäl 
dyrare vid en nybyggnation eftersom denna är något längre än vid en placering i 
pappersmagasinet.  
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9. Analys 
Här sker en analys av de olika förslagen och dess resultat. 

9.1 Analys och jämförelse mellan de olika layouterna 
De två layouterna som är framtagna för placeringen av emballeringsmaskin och 
omrullningsmaskin har båda två en bra potential att fungera tillfredsställande. I många 
avseenden skulle det vara önskvärt att kunna generera ett flertal olika vägar att transportera 
rullarna för att alltid ha en reserv väg vid haveri i någon punkt. Här har dock produkternas 
storlek och vikt samt den betydande höjdskillnaden som finns mellan fabrikslokal och 
lageryta satt begränsningar att på ett enkelt sätt finna alternativa transportvägar för 
produkterna vid eventuella fel i transportutrustningen. Produkternas storlek och vikt medför 
även att en större yta skulle behöva tas i anspråk för att lösa alternativa transportvägar. Det är 
också förenat med en större investeringskostnad att kunna lösa alternativa transportvägar i alla 
tänkbara positioner.  
 
Den största förändringen i dessa förslag innebär att man endast transporterar en rulle i taget 
istället för som idag setvis i hissen. För att minska risken att störningar vid hissen ska påverka 
rullmaskinerna och då främst rullmaskin 2 skapades en transportgång. Syftet med denna 
transportgång är att alla dessa transportörer är tänkt att fungera som en buffert vid ett fel hos 
hissen. 
 
Vid en placering av omrullningsmaskin och emballeringsmaskin i pappersmagasinet kommer 
man att tappa en betydande del av sin lagerkapacitet. För den förlorade lagringskapaciteten 
behöver man då finna en lämplig placering av ett nytt lager. Detta lager behöver då placeras i 
nära anslutning till dagens lager för att inte skapa ett onödigt eller konstlat transporterande av 
rullar och på så sätt skapa en högre kostnad av interna transporter. En ny lageryta kräver 
dessutom ytterligare en investeringskostnad som behöver läggas till den ekonomiska kalkylen 
för pappersmagasinet  
 
Ser man till villkoret att uppbyggnaden av den nya rullhantering ska kunna genomföras utan 
att störa pågående produktion är alternativet med en ny byggnad det som bäst motsvarar detta.  
Detta på grund av att vid uppförandet av väggarna och transportgången kommer stora delar av 
magasinet behöva upplåta utrymme för byggnadsarbetarna och deras utrustning. Det innebär 
att om ingen alternativ lagringsyta för färdiga rullar har tagits fram kommer den totala 
lagringsvolymen att vara ännu mindre under denna period. Under denna tid behövs även att 
ett bra samspel mellan byggarbetarna och truckföraren. Då det verkar lite väl optimistiskt att 
uppbyggnaden av väggarna och transportgången skulle kunna genomföras under den 
planerade stilleståndsveckan. Under den period som åtgår för att bygga upp emballeringen 
och omrullningen i pappersmagasinet kommer även intaget av delar till detta påverka 
truckföraren då denna lokal ligger i direkt anslutning till utlastningen. Vid en nybyggnation 
kommer inte intaget av delar till emballering och omrullningen att påverka truckföraren i 
samma utsträckning då denna lokal är belägen i andra ändan av pappersmagasinet. 

9.2 Olika placering av rullmaskin 2 
Vid en framflyttning av rullmaskin 2 kommer transportgången A1 inte att kunna användas. 
Då behöver man frigöra ytan under den öppning som finns längst fram i fabrikslokalen. 
Eftersom sänkstolen är ersatt med en hiss och kommer att placeras på utsidan av väggen sett 
från fabriken kan dess schakt rivas. Att finna en ny placering för hylskapen och genomföra 
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denna förändring innebär inga stora problem. Vidare behöver det truckgarage som är beläget i 
detta område flyttas.  
 
Vid förflyttning av rullmaskin 2 i sidled sker ingen påverkan av transportgången. Den enda 
förändring av större betydelse är att framkörningen av tambourer till denna förändras genom 
att det behövs anskaffas en tambourvagn.  
Båda placeringarna av rullmaskinen innebär att möjligheten att transportera tambourer mellan 
de båda maskinerna bibehålls. Detta är speciellt viktigt då det annars skulle försvåra 
möjligheten av att frakta tambourer mellan rullmaskinerna vid ett eventuellt längre haveri hos 
någon av rullmaskinerna.  
 
Vilken placering man än väljer för rullmaskin 2 kommer det inte att påverka de framtagna 
förslagen för emballeringsmaskinen och omrullningsmaskinen. Utan den kan lätt integreras i 
systemet vilket var ett av kraven vid framtagningen av en ny rullhantering.  
 
Kostnader för de olika placeringsalternativen har inte tagits fram då en ny placering är sett ur 
ett längre framtidsperspektiv.  

9.3 Simuleringsresultatens betydelse 
Oberoende vilken av de två placeringarna man väljer för emballering och 
omrullningsmaskinen kommer det att fungera tillfredsställande. En skillnad är dock tiden vid 
fel hos hissen innan det påverkar rullmaskin 2 är något längre vid placering av maskinerna i 
en ny byggnad. Det på grund av att den är ett par transportband längre.  
 
Simuleringen för de två olika hissarnas kapacitet ger en ungefärlig bild hur systemet påverkas 
av de olika rullantalen som kan ingå i ett rullset. Det är dock inte fullständigt utrett vilken 
kapacitet hissen bör ha. Eftersom antalet rullar som kan ingå i rullseten varierar mellan två till 
åtta rullar och produceras vid två rullmaskiner och det ger ett flertal olika möjligheter av 
kombinationer vid produktionen. Det man dock kan avläsa i skillnaden i väntetid vid hissen 
för de två hissarna är att den av standardmodell har lite för låg kapacitet vid produktion av 
många rullar i rullseten. Denna simulering visar även vikten av en bra produktionsplanering 
så att ”Worst Case” aldrig inträffar. En bra produktionsplanering ger ett bättre rullflöde och 
minskar risken för köbildning vid hissen.  

9.4 Jämförelse av kostnader för de olika förslagen 
Vid en nybyggnation fås en högre investeringskostnad än vid en placering i 
pappersmagasinet. Det som bör observeras är att vid en placering i pappersmagasinet är 
lagerförlusten kännbar. Denna lagerförlust bör medföra att en utbyggnad av pappersmagasinet 
behövs. Det ger att i slutändan kommer investeringskostnaden för emballering och 
omrullningsmaskin i pappersmagasinet att öka. Exakt vilken skillnad i investeringskostnad det 
skulle bli mellan de båda förslagen är svårt att avgöra eftersom detta arbete inte har inkluderat 
att finna alternativa placeringar för ett nytt lager och vilken kostnad det skulle bli för denna 
byggnad.   
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10. Diskussion och rekommendation 
Här sker en diskussion kring resultaten och en rekommendation av layout. 

10.1 Layoutalternativen 
I kapitel 1.2 fastställdes examensarbetets syfte och mål. Dessa var att finna hur layouten i 
fabriken kan se ut vid en investering av en emballeringsutrustning och hur rullhanteringen 
kunde fungera. Det fanns även ett behov att förändra placeringen av en omrullningsmaskin för 
att förbättra dess rullflöde. Vidare skulle den nya rullhanteringen och emballeringsmaskinen 
kunna installeras under pågående produktion. De olika utvecklingsmöjligheterna bör även 
kunna integreras i etapper. De olika lösningarna som togs fram för rullhanteringen skulle 
också kunna fungera vid framtida vidareutvecklingar av fabriken utan att man behövde utföra 
några större förändringar. 
 
De olika layoutalternativen som tagits fram i detta examensarbete stämmer väl överens med 
det syfte och mål som sattes upp. De alternativa placeringar av rullmaskin 2 är sett ur ett 
längre tidsperspektiv och genom att ta fram dessa lösningar har problem som följer med en 
flyttning belysts. De olika alternativa placeringarna har även använts för att säkerställa att de 
framtagna layouterna för rullhantering skulle fungera vid en framtida förändring av placering 
av rullmaskinen. 
 
Den simulering som utfördes visade att de båda layoutalternativen skulle fungera 
tillfredsställande. Resultaten av en rulles genomsnittliga väntetid vid hissen för olika antal 
rullar i seten och hissens kapacitet gav en bra vägledning inom vilket område kapaciteten på 
hissen bör ligga. Det är dock inte fullständigt utrett vilken exakt kapacitet hissen borde ha för 
att balansera behov och kapacitet. För att erhålla rätt hisskapacitet finns ett behov av att utreda 
hur transportfrekvensen av rullar ser ut under ett längre tidsperspektiv. Detta för att inte 
investera i överkapacitet som skulle innebära ett slöseri med resurser.  
 
Skulle man välja att placera omrullningsmaskin och emballeringsmaskin i pappersmagasinet 
bör man utreda vilken lagervolym som optimalt skulle svara mot det behov som finns idag 
och vilka behov man anser sig behöva i framtiden.  

10.2 Rekommendation 
Den rekommendation som lämnas till Kappa Kraftliner är att placeringen av 
emballeringsmaskin och omrullningsmaskin i en ny byggnad är det bästa alternativet.  
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