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Förord
Detta logistikprojekt är vår avslutning på civilingenjörsprogrammet i Industriell
ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Lyckliga omständigheter gjorde att projektet
omfattande tjugo veckor genomfördes vid SCA Hygiene Products i Falkenberg.

Vi vill tacka de anställda vid företaget för att de har ställt upp och svarat på frågor
som har uppkommit under arbetets gång. Alla har varit måna om att hjälpa till och de
har gjort sitt bästa för att svara på de många frågorna. Vi vill rikta ett särskilt tack till
Joakim Dannberg, initiativtagare till projektet och handledare vid företaget. Vidare
tackas Rustan Andersson, Börje Eriksson och Bengt Johansson vilka har blivit hårt
ansatta vid informationsinsamling.

Vi vill även tacka vår handledare vid Luleå tekniska universitet, Hans Bylesjö.

Falkenberg den 21 januari 2003

………………… …………………….
Pär Engström Andreas Gustavsson
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Sammanfattning
SCA Hygiene Products i Falkenberg tillverkar barn- och inkontinensblöjor vid de
olika produktionsavdelningarna Baby och Inko. Produktion sker främst av de egna
varumärkena Libero och Tena. Under de senaste åren har produktionen av barnblöjor
förändrats genom att en större andel produceras för kunders egna varumärken, så
kallade private labels. Detta har fått till följd att antalet ingående material har
fördubblats under den senaste treårsperioden. Ökningen ställer högre krav på
utnyttjande av lager och rutiner vid hanteringen. Syftet med projektet är att ge förslag
på hur försörjningen av råmaterial vid SCA kan effektiviseras i framtiden. Projektet
har delats in i följande fem studieområden.

• Inko
• Inko, massa
• Baby, lagring av råmaterial
• Baby, strippning
• Baby, massa

Inom området Inko undersöks layout av lager för avdelningens råmaterial och ett
förslag tas fram där allt material samlas i omedelbar närhet till produktionen.
Resultatet blir något minskade körsträckor. En investering i ställage föreslås vilket
skulle rendera i en investering på 15 000 kr. Inko, massa resulterar i fyra förslag för
hanteringen av de två massasorterna Korsnäs och M-real. Genom att ändra platsen för
mottagning kan körsträckan minskas med upp till 69 procent. Detta innebär en
tidsbesparing på åtta timmar per vecka för truckförarna. Förslagen innebär även
förbättringar av säkerhet och arbetsmiljö. För att genomföra de mest lönsamma
förslagen krävs att Korsnäs massan levereras med lastbil istället för med tåg. Övriga
förändringar är av organisatorisk karaktär och medför inga investeringar.

Baby, lagring av råmaterial visar på förbättringsmöjligheter när det gäller lagerlayout
för råmaterial till Baby. För att genomföra layoutförändringen krävs att något av
förslagen för massahanteringen drivs igenom. Genom förändringen och utökad
lagring av råmaterial i ställage uppnås vinster både när det gäller körsträcka och
åtkomlighet av enskilda pallar. Tidsbesparingen för truckförarna beräknas bli cirka
två och en halv timmar per vecka. Materialgrupper samlas också i större utsträckning
vilket ger bättre kontroll på pallars placering i lokalerna. En eventuell investering av
ställage skulle kosta företaget 70 000 kr.

Baby, strippning undersöker hanteringen av råmaterial i avsnittet från lager till
produktion. Det stora momentet är strippning av material då skyddande emballage tas
bort. Det undersöks huruvida all strippning ska ske centralt eller vid varje enskild
maskin. Resultatet blir förslag på utformning av utrustning och alternativa placeringar
i anläggningen. Kostnaden för det intressanta förslaget uppgår till närmare en halv
miljon. Baby, massa behandlar dagens sätt att hantera massan från Weyerhaeuser och
ger förslag på hur flödet kan förbättras. Genom att utföra arbetet med rangering av
containrar i egen regi kan ett steg i flödet tas bort vilket även leder till att lageryta
frigörs. I kombination med anläggning av en ny mottagningsplats ges fyra förslag på
hur systemet kan utformas. Besparingar på upp till 870 000 kr kan göras årligen.
Payoff-tiden för investeringen blir cirka ett och ett halvt år. Även i dessa förslag fås
förbättringar i säkerhet och arbetsmiljö.
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Abstract
SCA Hygiene Products in Falkenberg produces baby- and incontinence diapers at the
two production units Baby and Inco. A major part of the production is the own labels
Libero and Tena. During the last years, the production has become more private label
oriented which means customer specific products. The result is an increase of
components from 200 to 400 over the last three years. The increase of components
makes it even more important to have an efficient storing and well developed
handling routines. The purpose of the project is to give suggestions of how to secure
the supply of raw materials in the future. The project has been divided into five areas.

• Inco
• Inco, fluff
• Baby, storing of raw materials
• Baby, production supply
• Baby, fluff

For Inco, the warehouse layout is investigated. A proposition is made to concentrate
the warehouse localisations nearby the actual production. The result is slightly shorter
transportation routes and the investments for the suggestion are low, approximately 15
000 SEK. The second part, Inco, fluff, generates four propositions for the two kinds of
fluff used, Korsnäs and M-real. By changing the place where the fluffs arrive, savings
in transportation routs can be up to 69 percent. Other effects such as increased safety
and better work conditions are hard to quantify. To achieve this, the fluff from
Korsnäs has to be delivered by truck instead of train. Other changes are organizational
and do not require investments.

Baby, storing of raw materials, present improvements in warehouse layout. In order
to implement the idea, at least one of the propositions regarding fluff handling has to
be carried out. Improvements in both transportation routes and availability can be
achieved by moving articles in the warehouse and use pallet racks. Articles within the
same group of material are also gathered tighter to each other, which will make it
easier to get an overview of the system. Investments in pallet racks will be necessary
to an amount of 70 000 SEK. Baby, production supply, investigates the flow of
materials from warehouse to production. The major part of this flow is the step when
the plastic folio around the material is removed. It is being examined weather or not
this process can be done at a special workstation. The result is a proposition of
equipment and alternative localisations of the workstation. Investments for the
workstation are calculated to an amount of approximately 500 000 SEK. At last,
Baby, fluff deals with the handling operations associated with fluff from
Weyerhaeuser. By including parts of the external handling operations into the
responsibilities of SCA, one step in the logistical chain can be eliminated. The
advantages will be less surface used in warehouse, more efficient handling operations
and increased safety. Four propositions are given where a combination with building
of a new place for arriving goods is included. An annual saving of 870 000 SEK is
calculated, which will give a pay-off time for the investments associated of one and a
half year.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
SCA Hygiene Products i Falkenberg tillverkar barn- och inkontinensblöjor. Företaget
har under de senaste åren genomgått stora förändringar i sin produktflora när det
gäller produktionen av barnblöjor. Tidigare producerades nästan uteslutande det egna
varumärket Libero. Idag tillverkas dock blöjor för andra kunders räkning, så kallade
”private labels”, i allt större utsträckning. Av den totala produktionsvolymen utgör
private labels omkring 45 procent och denna andel väntas öka. För produktionen av
barnblöjor, även kallad Baby, spås en ökning av produktionen med 20 procent under
de närmaste tre åren. Den ändrade produktfloran för med sig ett större antal ingående
material då olika kunder vill ha olika utseende på produkterna. Under en treårsperiod
har antalet ingående material fördubblats från cirka 200 till 400. Detta medför ökade
krav på effektiv lagerhållning.

Tillverkningen av inkontinensblöjor, även kallad Inko, förväntas inte ha samma
produktionsökning men omfattas likväl av problematiken i flödena av råmaterial.
Flödena av gods som ska passera genom fabriken från godsmottagning till färdiga
produkter växer med tiden. Företaget upplever idag att kapaciteten för hantering av
råmaterial närmar sig det maximala. Redan i dagsläget används externa lager i stor
utsträckning. Företaget vill ha hjälp med att förbättra flödet av gods från mottagning
till dess att råmaterialet laddas i maskinerna. De vill även ha förslag på nya arbetssätt
och utrustning som kan förenkla hanteringen av råmaterial. Förslagen bör ha varierad
komplexitet och de nödvändiga investeringarna ska vara prissatta.

1.2 Syfte
Projektet ska ge förslag på hur distributionen av råmaterial kan säkerställas internt.
Tidshorisonten för arbetet är satt till tre år. Resultatet ska bli konkreta förslag på hur
materialhanteringen kan anpassas till ökad produktion med fler ingående material. I
resultatet ska valmöjligheter finnas med varierande behov av investering. Genom att
utnyttja tillgängliga lokaler på ett effektivare sätt skall lagring och hantering av
material underlättas. I detalj innebär det kortare hanteringstid, effektivare lagring,
anpassad utrustning, minskade materialskador, lättare avemballering och ändrade
arbetsrutiner.

1.3 Mål
• Ge förlag som kan hantera ett ökat antal material i kombination med en

produktionsökning för barnblöjor på 20 procent
• Minska hanteringstiden inom försörjningskedjan
• Undvika lagring på ytor avsedda för annat ändamål
• Enklare förfarande vid avemballering med föreslagen utrustning
• Minska skador på materialet
• Minska olycksrisker
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1.4 Avgränsningar
Projektet innefattar främst den interna hanteringen av råmaterial, det vill säga från
godsmottagningen till dess att materialet har laddats i maskinen. Den externa delen
utgörs av utformningen av leveranser från leverantörerna av massa, det vill säga
Weyerhaeuser, Korsnäs samt M-real. Arbetet mot leverantörer kommer inte att
innefatta försök till att åstadkomma alternativa emballage, lastbärare eller
tillverkningssätt.

Ändringar av layout begränsas till de fasta områden som finns idag med undantag för
utbyggnader där så är möjligt. Produktionslinjerna anses fasta i sin placering.
Lagernivåerna kommer inte att analyseras närmare genom beräkningar. Förslagen
skall ses på tre års sikt och det är därför svårt att förutse lagerstrukturen. I
utformningen av layoutförslag förutsätts att procentuella pålägg för
produktionsökning är direkt applicerbara på råmaterialflödet.

När det gäller hanteringsutrustning kommer förslagen att till stor del bygga på offerter
från externa företag. Det kommer inte att innebära detaljkonstruktioner av de olika
utrustningsalternativen.

Genomförande av organisatoriska förändringar berörs ej. Förslagens effekter på
personalens ändrade arbetssätt har inte analyserats vidare. Likaså har inte material
analyserats i detalj med undantag för massorna. För övriga material har analyserna
skett på materialgruppsnivå.

1.5 Metod
För att åstadkomma förslag på förbättringsåtgärder för ett effektivare råmaterialflöde
valdes följande angreppssätt, se figur 1.

Figur 1. Angreppssätt
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De moment som räknas till metoder i figur 1 är observationer/djupintervjuer,
flödesanalys, studiebesök/benchmarking, teoretiska studier, samt brainstorming.
Samtliga i moment i figur 1 förklaras dock vidare nedan.

Introduktion innebar en rundvandring i företaget och kortare praktik inom de
studerade området. Detta genomfördes för att få en allmän förståelse för
verksamheten och de produkter som tillverkades. Praktiken syftade också till att
erhålla personalens syn på hur råmaterialflödet fungerade samt var
förbättringsmöjligheter fanns. Med en grundläggande förståelse för verksamheten var
det sedan lättare att gå vidare med studier av varje enskilt avsnitt inom projektområdet
eftersom kopplingen mellan dem då var klargjord.

Observationer och djupintervjuer var av naturliga skäl centrala. Genom observationer
kartlades råmaterialflödet i detalj. Genom djupintervjuer erhölls personalens syn på
problemområden och de egna intrycken från praktiken. Nya grundligare observationer
diskuterades vidare. Djupintervjuer genomfördes med personer i de olika avsnitten
godsmottagning, materialinkörning och produktion, det vill säga samtliga avsnitt
inom projektområdet. Intervjuerna genomfördes med såväl operatörer som med
chefer, allt för att erhålla en god helhetssyn inom respektive avsnitt. Efter genomförda
intervjuer renskrevs informationen och återkoppling erhölls genom att riktigheten i
uppgifterna bekräftades av intervjuad person.

För att få grepp om var möjligheter för stora vinster fanns att göra i hanteringen
gjordes en flödesanalys. Kartläggning och prioritering av de specifika materialen
gjordes där råmaterial med stora flöden prioriterades i hantering och lagring.
Kombinationen av de tidigare nämnda punkterna utmynnade i en analys av
förbättringsområden som handlade om var fokus på arbetet skulle ligga. Detta skedde
i samråd med handledaren på företaget. En indelning i olika områden gjordes för att
ge tydliga avsnitt där förbättringsförslag sedan skulle tas fram.

Teoretiska studier genomfördes sedan med avseende på de valda
förbättringsområdena. Relevanta teorier för respektive område lyftes fram och låg
sedan delvis till grund för arbetet och utformningen av förslag. För att få ytterligare
input bedömdes det nödvändigt att genomföra studiebesök/benchmarking hos företag
med liknande råmaterialflöden. Genom att se hur verksamheten fungerade hos andra
företag gavs nya infallsvinklar på problemen samt uppslag till förbättringar i den egna
verksamheten. Ytterligare information inhämtades genom att studera interna
dokument innehållande karaktäristika för råmaterialen. Staplingsbarhet,
kvalitetsaspekter och hanteringsmöjligheter med mera var information som behövdes
has i åtanke. Med all fakta på hand gjordes en brainstorming där förslag på
förbättringar genererades. Koncept för de olika avsnitten lades fram i grova drag och
diskuterades med berörda personer i företaget där deras synpunkter och idéer vägdes
in.

Arbetet fortsatte genom kontakt med leverantörer av materialhanteringsutrustning för
de avsnitt där det var aktuellt. Koncepten undersöktes huruvida de var möjliga att
realisera och i dessa fall till vilken kostnad. Synpunkter från leverantörer erhölls och
låg sedan till grund för analys av koncept. För- och nackdelar diskuterades för bland
annat kostnader och funktion. En kontinuerlig dialog hölls med företaget för att
resultatet skulle bli förbättringsförslag på önskade områden. Förslagen finslipades
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sedan och av de uppnådda resultaten gjordes sedan rekommendationer för vilka
förslag som borde genomföras.

Det bör även påpekas att ett cykliskt arbetssättet användes. Genom att arbeta parallellt
med de olika projektavsnitten och gå tillbaka i kedjan i figur 1. uppnås de bästa
resultaten. Ny input gör att saker och ting måste omvärderas.

1.6  Läsanvisningar
För att underlätta läsandet av rapporten rekommenderas att flödeslinjerna i figur 2
följs. I nulägesbeskrivningen sker den första indelningen av rapporten i fyra områden.
I analysen sker sedan en uppdelning av kapitel 5.4 Baby i ytterligare två områden
vilket skapar fem så kallade studieområden vilka är rapportens kärna. Dessa återfinns
sedan i resultatdelen. Rapporten bör läsas ett flöde i taget. Anledningen till detta är att
rapporten innehåller mycket fakta och det annars kan bli svårt att hålla
studieområdenas olika detaljer i färskt minne. Studieområdena utmynnar i en
diskussion som knyter samman resultatet. Kapitel 6.1 beskriver den analys som gjorts
över flödena av råmaterial och kapitel 6.2 utreder möjligheterna till automatiserade
lager. Båda dessa kapitel ska ses som fristående avsnitt som inte kan kopplas direkt
till läsningen av de andra områdena.

Figur 2. Läsanvisning
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2 Teori
I avsnittet presenteras teorier om materialhantering, lagerhållning, relationer med
leverantörer samt försörjningsstrategier. Samtliga områden påverkar i högsta grad
försörjningen av råmaterial. Tillämpningsområde i projektet redovisas efter varje
avsnitt.

2.1 Materialhantering
För att uppnå ett stabilt system för materialhantering är det viktigt att uppnå konstanta
genomloppstider i produktionen. Med en jämn förbrukning av material i produktion
blir det lättare att dimensionera hanteringssystem samt lagernivåer. Det krävs dock av
ett materialhanteringssystem att det ska ha en viss tålighet mot störningar.

Fasta transportanordningar är dyra i form av stora initiala investeringar. En ytterligare
nackdel är att det medför svårigheter vid ändringar i fabrikens layout.

Exempel på faktorer som påverkar valet av transportutrustning presenteras nedan.
(Lumsden, 1989)

• Materialflödets riktningar i rummet
• Transportfrekvens
• Möjlighet till mekanisering
• Tekniska krav på transportsystemet
• Produkten

2.1.1 Materialflödets riktningar i rummet
En indelning av materialflöden kan göras i form av; rakt flöde,
divergerande/konvergerande flöde samt returflöde. Denna klassificering görs främst
med utgångspunkt i en bearbetande industri där flera olika moment görs på skilda
platser men det går även att tillämpa indelningen i ett råmaterial flöde utan
bearbetning.

Det som kännetecknar ett enkelt rakt flöde är att det endast har en start och slutpunkt,
materialtransporterna sker endast i en riktning samt att materialflödet är enhetligt med
bara en transportväg. Ett divergerande/konvergerande flöde innebär att samma
arbetsmoment kan utföras vid skilda platser för att sedan åter stråla samman.

I ett väl fungerande returflöde kan outnyttjat material skickas tillbaka till lager utan att
det stör införseln av nytt material.

Önskvärt är att erhålla ett så rakt flöde som möjligt för att på så sätt förenkla
hanteringen och ge utrymme för mekanisering. Samtidigt är det väldigt viktigt att
komma ihåg vikten av ett effektivt returflöde. Att förbruka stora resurser på
returnering av material kan ge upphov till svårigheter för andra delar i systemet.
(Lumsden, 1989)

2.1.2 Transportfrekvens
Detta begrepp innebär antalet transporter som förekommer under en viss tid. Det som
bör has i åtanke när en analys av transportfrekvensen görs  är om den är jämn eller om
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stora svängningar förekommer. En jämn transportfrekvens gör det lätt att
dimensionera hanterings- och transportutrustning till behovet medan svårigheter
uppstår vid ojämn förbrukning. Dimensionering efter maxvärdet på frekvens blir
kostsamt och resultatet blir dålig utnyttjningsgrad av utrustning och/eller personal. Att
titta på ett medelvärde för frekvensen ger osäkerhet i vilka väntetider och förseningar
som uppstår på grund av otillräcklig kapacitet vid toppar. (Lumsden, 1989)

2.1.3 Möjlighet till automatisering
För att uppnå en mer självgående materialförsörjning och minska belastningen för
personal bör det noggrant undersökas vilka möjligheter som finns för automatisering.
Hantering kan delvis eller i stor utsträckning automatiseras beroende på typ av flöde.
Ofta krävs högfrekventa flöden eller krävande arbetsmiljö för att motivera en
investering. (Lumsden, 1989)

2.1.4 Tekniska krav på transportsystem
Beroende på verksamhet ställs olika tekniska krav på hanterings- och
transportutrustningen. Några exempel på detta är: (Lumsden, 1989)

• Driftsäkerhet
• Miljöeffekter som ljudnivå och risk för personskador
• Underhållsvänlighet, åtkomlighet och utbytbarhet

2.1.5 Produkten
En rad olika faktorer hos det gods som ska transporteras påverkar valet av
hanteringsutrustning. De viktigaste av dessa är storlek, vikt, form, ömtålighet,
konsistens, tillstånd. Kombinationen av dessa karaktäristika ger begränsningar för
vilken typ av utrustning som går att använda.

Om det är en rad olika artiklar som ska transporteras blir förstås valet av
hanteringsutrusning mer komplicerat än om det hade handlat om en enstaka material.
Vid för stora variationer i artiklarnas egenskaper kan olika hanteringsutrustning
behöva användas och separata flöden blir nödvändiga. (Lumsden, 1989)

2.1.6 Tillämpning
En viktig del av tillverkningen av en produkt är materialhantering. En stor del av den
totala tiden i en produktionsanläggning åtgår till lagerhantering samt att förse
produktionen med råmaterial. Det är därför viktigt att klargöra vilka bakomliggande
faktorer som påverkar beslutet av ett system. I avsnittet nedan redogörs
beslutsunderlag för inredning av en lagerlokal.

2.2 Lager - och förrådsverksamhet
Vid utformning av en lagerlokal bör främst de tre kriterierna hög fyllnadsgrad,
minimum av transportarbete samt lättåtkomlighet uppfyllas. Fyllnadsgraden sjunker
från det maximala på grund av hanteringsutrymme för till exempel truckar. Ofta kan
fyllnadsgrad stå i motsats till lättåtkomlighet och där kan en avvägning bli nödvändig
att göra.
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För att minimera transportarbetet ska artiklar med hög omsättningshastighet placeras
så att de lätt kan kombineras med arbetsordningen i lagret. Korta transportsträckor för
högfrekvent material bör alltså eftersträvas.

Det är viktigt att lätt kunna hitta artiklar så inte dyrbar tid läggs ner på att söka efter
försvunnet material. Åtkomligheten ska vara god, det vill säga att annat material ej
ska behöva köras åt sidan för att nå det önskade godset. (Lumsden, 1989)

2.2.1 Flödesaspekter
Vid inredning av en lagerlokal spelar en rad olika faktorer in såväl gällande godsets
fysiska egenskaper som dess flöde. Nedan listas de faktorer som främst bör beaktas.

• Godsets omsättningshastighet
• Totalt inflöde och utflöde per tidsenhet
• Normal lagringsnivå av respektive material
• Lokalens utformning
• Godsets form, känslighet, vikt
• Hanteringsutrustningens konstruktion

Inredningen bör vara lätt att omstrukturera vid förändrad lagerstruktur. Om annan typ
av gods ska ställas in är det viktigt att snabbt kunna bygga om för att erhålla hög
fyllnadsgrad. För att ge god säkerhet, både för olycksfall och skador på gods, är en
stabil konstruktion ett måste. (Lumsden, 1989)

2.2.2 Förvaringsmetoder
De förvaringsmetoder som kan bli aktuella när det gäller pall- eller rullgods är
ställagelagring, djuplagring i ställage eller på golv, fristapling, djuplagring med
rullfack eller automatlager.

Ställagelagring
Med ställagelagring menas lagring av pallar, lådor eller dylikt i en uppbärande
konstruktion, vanligtvis av metall. Ställagefack är ett utrymme för förvaring mellan
två gavlar på ett horisontellt plan. Pallplats är en yta för förvaring i ett ställagefack.
Ställagen är i regel konstruerade så att en, två eller tre pallplatser finns att tillgå i varje
ställage fack. Kortsides- eller långsideshantering talar om vilken sida pallen greppas
från. Kortsideshantering av godset är det vanligaste men vid djuplagring i ställage
används det motsatta tillvägagångssättet.

Vid ställagelagring upptas stora ytor i lagerlokalen av transportgångar. Utnyttjandet
av golvyta blir lägre i detta fall än vid djuplagring. Kostnaden för lagring blir därför
relativt hög per volym lagrat gods. Flexibiliteten är däremot hög i denna typ av
lagring och varje enskild pall är lätt att nå vilket gör att FIFO-principen (First-In-
First-Out) går att tillämpa. Generellt talar man om att då lagrade volymer av
respektive material i genomsnitt ligger mellan 0,5-20 m3 blir ställagelagring en
attraktiv form för lagring.

När det gäller lagerplatser för ett material man prata om fast respektive flytande
placering. Fördelarna med fasta platser är att de inte råder någon osäkerhet om var i
lokalen godset ska placeras eller återfinns. Antalet fasta platser grundas på
säkerhetslager plus hemtagningskvantitet. Motsatsen, flytande placering, innebär om
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man drar den till sin spets att ett material kan placeras var som helst i lagret. Detta
medför en högre utnyttjande grad av det tillgängliga antalet pallplatser eftersom
artiklarnas inbördes lagernivåer skiftar.

Djuplagring och fristapling av pallat gods
Begreppen djuplagring och fristapling är nära sammankopplade. Djuplagring är då
flera lastbärare med gods ställs i djup direkt på golvet. Fristapling innebär att man
staplar flera lastbärare med gods på varandra. Kombinationen av fristapling och
djuplagring gör att en hög fyllnadsgrad ofta kan nås.

Då djuplagring ger ett högt utnyttjande av ytor kan kombinationen med fristapling ge
en hög fyllnadsgrad. Problemet med djuplagring och fristapling är att FIFO försvåras
och att man endast kan nå gods i det yttersta ledet. Av säkerhetsskäl kan det med
fristapling också bli svårt att utnyttja hela takhöjden i en lagerlokal på grund av
stabilitetsproblem vilka ofta uppstår vid cirka 4 till 5 meters höjd. Djuplagring är en
metod som främst används då volymerna av lagrat gods är stora. Som en riktlinje kan
artiklar med lagernivåer högre än 20 m3 övervägas för djuplagring.

En ytterligare fördel med djuplagring och fristapling är att inga kostnader för
lagerinredning uppstår. En nackdel med fristapling är, förutom de tidigare nämnda, att
godset som står längst underst får ta upp stapelns hela vikt. I en stapel bör det även stå
samma typ av gods för att många omflyttningar ska undvikas. Detta kan också
begränsa fyllnadsgraden i lagret. För att komma i från detta problem kan olika
våningar för förvaring byggas bestående av rullbanor, glidbanor eller liknande.

Djuplagring med rullfack
Denna typ av djuplagring sker med hjälp av rullbanor upphängda i en bärande
konstruktion. För att denna variant ska vara möjlig krävs transportgångar i båda
ändarna av rullbanan samt att likadana artiklar lagras i samma linje. Djuplagring med
rullfack gör att FIFO uppfylls. Detta är dock en dyr typ av lagring och för att kunna
motivera investeringen krävs särskilda skäl, främst då den kombineras med mekanisk
utplockning.

Automatlager
Ett automatlager levererar på begäran ut en lagrad enhet helt utan mänsklig hjälp.
Denna typ av investering är mycket stor och lönar sig sällan om inte flödet vid ett
pallager är större än 100 pallar/timme. (Lumsden, 1989)

2.2.3 Tillämpning
Det är viktigt att ha klart för sig vilka olika typer av förvaringsmöjligheter som finns
och vilka faktorer som bör ligga till grund för beslut om förvaringsmetod. För- och
nackdelar måste vägas samman och ofta måste kompromisser göras på grund av
någon begränsade faktor.

2.3 Leverantörsrelationer
En generell slutsats är att relationer mellan leverantörer och kunder ofta är ineffektiva
sett i ett större perspektiv. Kunden och leverantören står i ett konkurrensförhållande
till varandra. Kommunikationen mellan parterna är begränsad till lågfrekventa
kontakter mellan säljare och köpare. Istället för att fokusera på en vinna-vinna relation
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försöker båda parter optimera sina inbördes fördelar. I ett sådant förhållande försöker
företagen undvika ett beroendeförhållande till varandra. För kunden innebär det att
flera olika leverantörer av samma produkt är önskvärt medan leverantören strävar
efter att inte få någon dominerande kund.

Influerad av just-in-time och den japanska produktionsfilosofin utvecklades under 80-
talet andra förhållningssätt i försörjningskedjan. Idéerna byggde på nära relationer
mellan kunder och leverantörer där företagen samverkar med varandra för att skapa en
vinna/vinna situation. För kunden innebär det rent praktiskt färre leverantörer och att
relationerna dem emellan blir mer ingående. Parterna har frekventa kontakter och
deltar i varandras utveckling. Detta synsätt ligger till mångt och mycket bakom
tankesätt som effektiva försörjningskedjor, Supply Chain Mangement och
processynsätt. (Mattson, 2002)

2.3.1 Agerande mot leverantörer
Hur företaget agerar gentemot sina leverantörer är av avgörande betydelse för hur
framgångsrikt företaget blir. Relationen med leverantörerna kan delas in i tre olika
nivåer; konventionell, associerad och partnerskap. Leverantörer på den lägsta nivån
karakteriseras av priskänslighet och korta avtal där kunderna själva kontrollerar varor
och har större säkerhetslager. Frekvensen av leveranser inom denna nivå kan variera
från enstaka köp till regelbundna affärer. I nästa steg, associerade leverantörer, är det
vanligt att leverantören borgar för kvaliteten och precisionen av leveranserna.
Tillsammans försöker företag och leverantör att reducera lager och ledtider samt att
bygga upp ett system som kan svara på förändringar. I det sista steget, partnerskaps-
leverantörer, utvecklas samarbetet mellan företagen ytterligare. Man deltar här i
varandras produktutveckling för att förstå den andra partens behov. Vidare sker ett
stort utbyte av information rörande produktionsprocesser, kvalitet och produkter.

En förändring till mer djupgående relationer mellan kund och leverantör tar tid och
kräver mycket resurser. Det är inte försvarbart att utveckla en djupgående relation
med ett stort antal leverantörer vare sig ekonomiskt eller nyttomässigt. Istället bör
företaget fokusera på relationerna med de stora leverantörerna för att inkludera den
volymvärdesmässigt största andelen. Relationsnivåerna med leverantörerna kan
sammanfattas i en matris där tillgängligheten på marknaden och betydelse för
företaget representeras av varsin axel, se figur 3. (Mattson, 2002)

Figur 3. Betydelse och tillgänglighet för artiklar

Flaskhalsartiklar

Säkerställa leverans

Icke kritiska artiklar

Effektiva rutiner

Strategiska artiklar

Långsiktig samverkan

Hävstångsartiklar

Samordna verksamhet

Flaskhalsartiklar

Säkerställa leverans

Icke kritiska artiklar

Effektiva rutiner

Strategiska artiklar

Långsiktig samverkan

Hävstångsartiklar

Samordna verksamhet
Betydelse
för företaget

Tillgänglighet på marknaden

Hög

Hög

Låg

Låg



Teori

10

Benämningarna i figur 2 hänvisar till materialets karakteristik. Samverkan mellan
parterna är extra viktig för artiklar som kan klassas in i övre högra hörnet i matrisen.
Dessa artiklar har låg tillgängligheten på marknaden i kombination med hög betydelse
för företaget. Den högra sidan av matrisen kan sålunda sägas vara säljarens marknad
medan den vänstra delen ger en fördel för köparen.

En annan matrismodell ses i figur 4. I denna modell används dimensionerna
anskaffningsfrekvens och grad av kundorderspecifika artiklar. Tyngdpunkten ska här
läggas på artiklar i övre halvan av matrisen där anskaffningsfrekvensen är hög. Dessa
grupper har förutsättningar för en djupare samverkan mellan inblandade företag. För
orderspecifika artiklar med repetitiv anskaffning bör samarbetet även inkludera
processer som produktframtagning och val av produktionsmetoder. Då anskaffningen
är repetitiv men produkterna är standardiserade bör fokus ligga på att få
administrationen att fungera så smidigt som möjligt. (Mattson, 2002)

Figur 4. Anskaffningsfrekvens och grad av kundorderspecifikt

2.3.2 Tillämpning
Det är viktigt för SCA att veta vilken relation de har i dagsläget med respektive
leverantör. Vissa av artiklarna har låg tillgång på marknaden i kombination med stor
betydelse för företaget. För dessa artiklar är relationerna med leverantörerna extra
viktiga. När det gäller just-in-time filosofin finns det en mängd artiklar som skulle
kunna kategoriseras av både repetitiv anskaffning och relativt låg grad av
kundorderspecifik utformning.

Order för order-
anskafning med 

komplicerad 
upphandling

Order för order-
anskaffning med 

förenklad upphandling

Order för order-
anskaffning med 

förenklad upphandling 
via repetitivt använda 

leverantörer

Just-in-time-orienterad 
anskaffning

Order för order-
anskafning med 

komplicerad 
upphandling

Order för order-
anskaffning med 

förenklad upphandling

Order för order-
anskaffning med 

förenklad upphandling 
via repetitivt använda 

leverantörer

Just-in-time-orienterad 
anskaffning

Anskaffnings-
frekvens

Grad av kundorderspecifikt

Repetitiv

Standard

Engångs

Orderspecifikt



Företagsbeskrivning

11

3 Företagsbeskrivning
SCA Hygiene Products i Falkenberg tillverkar barnblöjor och inkontinensblöjor.
Fabriken är en av tre inom SCA i Europa som tillverkar barnblöjor och en av två som
tillverkar inkontinensblöjor av den typ som används inom vården. SCA Hygiene
Products är ett av tre affärsområden inom SCA-koncernen, se figur 5.

Figur 5. Organisationsschema för SCA

Hygiene Products är det största affärsområdet inom SCA och står för halva
omsättningen i koncernen. Huvudkontoret ligger i München och totalt har Hygiene
Products 15 000 anställda i 40 länder. Av omsättningen på 41 miljarder (2001) står
Falkenbergsfabriken för 1,7 miljarder. De mest kända varumärkena är Libero,
Libresse, Tena, Tork, Edet, Zewa och Velvet varav Libero och Tena produceras i
Falkenberg. De viktigaste marknaderna finns i Centraleuropa, Storbritannien,
Frankrike och Skandinavien. Förutom sitt eget varumärke, Libero, producerar SCA
Hygiene Products även barnblöjor av kunders egna varumärken, så kallade private
labels.

Vid fabriken i Falkenberg arbetar totalt 400 personer varav cirka 40 är tjänstemän. Av
de anställda är 30 procent kvinnor och medelåldern är omkring 40 år. Produktionen
arbetar kontinuerligt femskift vilket innebär att fabriken är i gång dygnet runt.
Produktionen av inkontinensblöjor, även kallad Inko, sker vid två tillverkningslinjer
som installerades 1992. Maskinerna har sedan vidareutvecklats under de senaste åren.
De sex nuvarande maskinerna som tillverkar barnblöjor, Baby, installerades mellan
åren 1996 och 1999 och ersatte åtta äldre maskiner.

Fabriken i Falkenberg har funnits sedan 1947 men då tillverkades produkter av märket
Melka. På 1970-talet startades blöjproduktionen och utvecklingen har gått starkt
framåt sedan dess. Andra milstolpar i fabrikens utveckling är automatiseringen av
paketering 1990 och införandet av TBWS, Team Based Work System, 1991. Samma
år upphörde även produktionen av dambindor och fabriken fick sin nuvarande
produktportfölj.

Hygiene Products Forest Packaging

SCA
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4 Råmaterial i produkter
I rapporten benämns olika råmaterial frekvent vid namn. Begrepp som råmaterial,
materialgrupp och material används i rapporten och i detta avsnitt ges definitioner på
begreppen. Efter denna inledning ges en beskrivning av hur slutprodukterna, det vill
säga blöjorna, är uppbyggda och vilken uppgift respektive materialgrupp har i
produkten. Läsaren kan sedan med fördel gå tillbaka till detta avsnitt vid oklarheter
om nämnda materialgruppers funktion.

4.1 Definition av begrepp
I rapporten används olika begrepp gällande råmaterial. Begreppen är olika i
detaljnivå. För att exemplifiera detta illustreras begreppens förhållande till varandra i
figur 6.

Figur 6. Begreppsförklaring av råmaterial

Med råmaterial menas alltså allt ingående material som åtgår vid produktion av barn-
och inkontinensblöjor. Skillnad görs senare i rapporten mellan råmaterial till de två
olika produktionsavdelningarna men detta bör inte ge upphov till förvirring. Enda
anledningen till detta är att de valda studieområdena gör en sådan indelning naturlig.
En materialgrupp bildas av lika typer av material. Påsar till blöjorna är ett exempel på
en materialgrupp. Dessa har olika tryck och storlek men är i grund och botten lika.
Material är en enskild ingående ”komponent” i tillverkningen, till exempel en särskild
påse med en unik kombination av storlek och tryck. Material är den mest detaljerade
nivån i beskrivningen. Antalet material till produktionen av barnblöjor är avsevärt
mycket större än till produktionen av inkontinensblöjor. Många av materialgrupperna
är dock de samma på grund av likheterna mellan produkterna.

I avsnittet nedan beskrivs de olika materialgrupperna översiktligt där dess funktion
kortfattat presenteras.

4.2 Beskrivning av materialgrupper

Massa
Kärnan i blöjan. Massan levereras på rulle och mals ner vid tillverkning. Tillsammans
med absorbenten bildar massan fyllningen som suger upp vätska.

Baksidesmaterial, PE
Utsidan av blöjan. Finns i olika kvaliteter och utförande med bland annat
andningsbart material för högre komfort..

Råmaterial

Materialgrupp

Material

Allt ingående material

T.ex. påsar, NW el. loop

T.ex. enskild typ av påse
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NW
Insidan av blöjan. Det material som ligger närmast huden. Finns med olika
permeabilitet för att kunna släppa igenom vätska samt bilda barriärer vid benen.

Vadd
Inuti blöjan. Under skiktet av NW ligger vadden i en del av blöjan. Materialet gör att
vätska leds bort mer effektivt.

WF
På baksidan av blöjan. För att skapa resår på blöjan placeras en remsa WF på
baksidan. Materialet krymps vid upphettning.

Loop/TLZ (endast Baby)
På framsidan av blöjan. Loopen/TLZ är den remsa på framsidan på vilken blöjans
märke och andra motiv är tryckta. Loopen/TLZ är den yta på vilken hook/tape fästes.

Hook/Tape (endast Baby)
På sidan av blöjan. Hook/tape är flikarna på sidan som fästes på loop/TLZ. Dessa
flikar kan ha resår för ökad komfort.

Elastik/LG/Lycra
Inuti blöjan. För att skapa resår runt benen och sidobarriärer inuti blöjan används
resårtrådar, elastik/LG/Lycra.

SAP
Inuti blöjan. Tillsammans med massan bildar superabsorbenten (SAP) kärnan. SAP
består av små korn som kan absorbera vätska upp till tio gånger sin egen vikt.

Lim
Inuti blöjan samt i kartonger. Flera olika sorters lim används för att hålla samman
materialen. Det levereras i tankar, tunnor och i kartonger på pall.

Påsar
Förpackning. Blöjorna packas i kundspecifika påsar.

Well
Förpackning. Materialet kallas för well innan påsar med blöjor packas i dem. Därefter
benämns de kartonger.
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5 Nulägesbeskrivning
I avsnittet beskrivs de olika momenten i materialförsörjningskedjan. Fokus ligger på
hanteringen i anläggningen från godsmottagning till produktion. Figur 7 visar en
översiktlig bild över delar av  nulägesbeskrivningen. Rutorna med fet ram innehåller
var och ett av de fem studieområden som fortsättningen av rapporten behandlar.
Anledningen till indelningen är att kopplingen mellan nulägesbeskrivning, analys och
resultat av respektive studieområde ska bli tydlig, se även läsanvisning. I
nulägesbeskrivningen värderas inte dagens tillvägagångsätt utan detta görs först i
analysavsnittet.

Figur 7. Struktur av nulägesbeskrivning

5.1 Översikt av råmaterialflödet
I avsnittet ges en översiktlig bild av råmaterialflödet. Avsnittet är en allmän
beskrivning av de områden som är lika för samtliga material och syftar till att ge
läsaren en grov bild av verksamheten. De efterföljande avsnitten går sedan in i detalj
på respektive studieområde. En figur över intressanta lokaler för
råmaterialhanteringen presenteras i figur 8. Hänvisning till figuren sker löpande i
nulägesbeskrivningen då lokalerna nämns.

Figur 8. Översikt av lagerlokaler
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5.1.1 Leverantörer
SCA har ett femtontal leverantörer spridda över hela Europa. Koncernen använder sig
av affärssystemet SAP och kommunikationen sköts via EDI, Electronic Data
Interchange. Materialbehov förmedlas till leverantören i form av ”JIT-schedules” i
vilka önskade kvantiteter och leveransdagar anges. Materialplanerarna begränsas från
att lägga in order inom ledtiden genom att planeringsfönstret stängs för tiden inom
ledtiden. Om ändringar önskas göra efter detta får kontakt tas med leverantören.

5.1.2 Godsmottagning
Stora mängder gods anländer till SCA, 100-120 fordon i veckan. Godsmottagningen,
A i figur 8,  har öppet sex dagar i veckan.

Vid godsmottagningen arbetar fem personer dagtid under veckorna med att ta emot
ankommande gods. Mottagning sker i begränsad omfattning även på söndagar och
utförs då av extra personal. I och med att de enskilda inleveranserna inte är inbokade
för en viss tid på dagen blir arbetsbelastningen varierande. Ibland står fordon och
väntar medan det är helt lugnt vid andra tillfällen. Huvuddelen av råmaterialen
anländer med lastbil. Lasten lossas i någon av godsmottagningens två portar och ställs
upp i lokalen för registrering innan det körs till lager.

Lagersystemet på SCA är datoriserat sedan 1998. För att föra in information i
systemet används scanners. Leverantörens etiketter ger information om vilket material
det finns på pallen samt vilken pall det är i ordningen. Detta skapar en unik
pallidentitet för varje pall. I de fall då leverantörens etiketter är obrukbara klistras en
intern etikett på pallen, en så kallad inhouse-etikett.

5.1.3 Interna lager
Lagring sker i ställage samt genom fristapling. I figur 8 visas en översikt över
lagerlokalerna i anläggningen där en egen indelning har gjorts inom vissa större
lokaler. Bokstäver följt av siffror innebär att lokalen har delats av för att ge bättre
precision i vilken plats som åsyftas i beskrivningar.

5.1.4 Externa lager
Externa lager har funnits under en längre tid för såväl råmaterial som för färdiga
produkter. Då de interna lagren är fulla omdirigeras lastbilar till externa lager.
Utnyttjandet av externa lager har ökat under de senaste tre åren till följd av ökat antal
artiklar. För närvarande används Industriservice samt Grumme som externa lager
varav Industriservice står för huvuddelen. Målet är att koncentrera de externa
lagerytorna till Industriservice. Transporter mellan externa lager och godsmottagning
sker dagligen och utförs med fordon tillhörande Industriservice eller STS Skoglunds.
Avståndet till Industriservice är endast några hundra meter medan Grumme ligger ett
par kilometer bort.

5.1.5 Materialinkörning
Teamet som kör fram material till produktion består av tre personer. De arbetar
femskift som de flesta andra i fabriken. De mest intensiva perioderna är helger och
nätter då det är få avbrott i produktionen i form av underhåll eller testkörningar.
Under tisdagar och torsdagar genomförs en del underhåll av maskinerna vilket
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resulterar i något mindre arbetsbelastning. Om någon av truckförarna skulle vara borta
finns en person per skift i produktionen som kan rycka in och hjälpa till.

Materialinkörarna levererar råmaterial vid beställning från produktionsteamet. På
truckens dataskärm visas vilka order som är lagda från produktionslinjerna.
Information som visas är ordernummer, maskin, kvantitet och tid. Då en order tas
erhålls information om vilket material det gäller, antal och materialnummer,
lagersaldo, mottagningsdag och zon där råmaterialet bör vara placerat. I samma
ögonblick som en order accepteras av en materialinkörare blir det omöjligt för övriga
att plocka ordern. När materialet sedan hämtas scannas etiketten och då försvinner
pallen ur lagersystemet. Samtliga material scannas på detta sätt förutom massan.
Ytterligare en scanning sker när materialet levereras till maskin för att fastslå att
materialet hamnar rätt.

För att ge en uppfattning om de flöden som beskrivs närmare i kommande avsnitt
visas i tabell 1 nedan ungefärligt materialuttag, och därmed leveransuppdrag för
materialinkörarna, per vecka och produktionsavdelning. För både produktionen av
inkontinensblöjor, Inko, och produktionen av barnblöjor, Baby, separeras flödena av
massa från övriga material på grund av deras stora volymer.

TABELL 1. Materialflöden per produktionsavdelning och dygn (massa fristående).

5.2 Inko
Inko är benämningen för produktionsavdelningen för inkontinensblöjor. Produktionen
sker vid två parallella linjer där personalen arbetar femskift likt övriga delar av
fabriken. I detta avsnitt beskrivs flödet för samtliga material till denna produktion,
med undantag för massan som tillägnas ett eget avsnitt på grund av dess stora
flödesvolymer.

Liksom de flesta andra material tas material för Inko in vid godsmottagningen. Efter
scanning körs materialet till lagret av personalen vid godsmottagningen.
Lagerplatserna är i dagsläget relativt koncentrerade till inkogången, se vänstra delen
av bilaga 1.  Närheten till produktionen är för de flesta material påtaglig. De material
som har andra placeringar är påsar och lim på pall. Påsarna återfinns i ställage i östra
delen av kvarnhallen 1 medan limmet på pall finns i ställage i södra delen av
kvarnhallen 2, se bilaga 2.

Materialinkörningen till produktionen sker på en rad olika sätt för de olika materialen.
Tre olika portar till produktionshallen används, från sydplattan, inkogången och
nordplattan. För överblick av produktionshallen och var materialinkörarna placerar
respektive material, se bilaga 3.

Område Antal pallar/dygn Andel av total
Inko 58 17%
Inko, massa 38 11%
Baby 176 51%
Baby, massa 71 21%
Totalt 343 100%
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Det enda materialet som använder sig av lastbärare är baksidesmaterialet, PE.
Laddningen sker i inkogången där en klämtruck lägger materialet i lastbärare. Dessa
körs i sin tur med gaffeltruck in till produktionshallen.

5.3 Inko, massa
Inko, massa är benämningen på materialflödet av massa till produktionen för
inkontinensblöjor. Nedan beskrivs hur denna hantering går till.

Till Inko används två olika sorters massa, Korsnäs och M-real. Den sistnämnda finns
dessutom i två bredder, 500 och 700 mm. Detta beror på olikheter i
produktionslinjernas utformning. Rullarna är paketerade i tvåpack med
plastemballage. Båda sorterna massa har liknande interna flöden. Skillnaden ligger i
att Korsnäs levererar med järnväg medan M-real fraktar med lastbil, se figur 9.

Lossning sker med truck norr om tältet för båda massorna. Därefter lagras massan i
tältet till dess att det är dags för materialinkörare att fylla på massatorget på
sydplattan, se bilaga 4. Avgörandet om påfyllning görs av materialinkörarna genom
att de åker förbi massatorget och kontrollerar nivåerna. Vid påfyllning körs ett
tvåpack åt gången från tältet genom inkogången till sydplattan. För att möjliggöra
strippning, det vill säga borttagande av skyddande emballage, läggs rullarna på golvet
med axeln horisontellt. Rullarna strippas sedan av maskinoperatören och körs in till
produktionslokalen med massatruck.

Figur 9. Flöde Inko, massa

5.4 Baby
Benämningen Baby står för produktionsavdelningen för barnblöjor. Avdelningen
består av sex maskiner, Fenix 1, 2, 3, 4, 5, 7. Anledningen till den något udda
numreringen är att maskinerna numreras gemensamt inom koncernen. Baby ger
upphov till stora flöden och omfattande hantering av råmaterial varför beskrivningen
av detta avsnitt är längre än för de övriga.

5.4.1 Lagring av råmaterial
Efter att godsmottagningen har tagit emot och registrerat godset körs det till de olika
lagerytorna. Anläggningen har byggts ut i etapper vilket har gett en struktur med
många mindre lokaler. De olika delarna av anläggningen är indelade i zoner där
respektive materialgrupp är tilldelad lageryta i någon av zonerna. Tanken med detta är
att materialinkörarna ska veta var materialet placeras av godsmottagarna. Någon mer
detaljerad indelning av lagerplatser finns inte utan godsmottagarna samlar lika
material så nära varandra som möjligt. Varje pall är alltså inte tilldelad en särskild
lagerplats utan när materialinkörare ska hämta materialet vet de av erfarenhet vart de
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ska åka. I många fall är ytorna otillräckliga vilket får till följd att material placeras på
andra ytor där det för tillfället finns plats.

Tältet, B i figur 8, svarar för en stor del av den totala lagerytan. Temperaturen varierar
kraftigt över året i och med att tältet inte är tempererat. I denna del av lagret förvaras
främst de stora rullmaterialen massa och NW. Den västra delen kommer att kallas för
tält 1 med den östra för tält 2.

På nordplattan, C i figur 8, finns två ytor där lagring av material sker. Takhöjden är
begränsad här, delvis beroende på att transportörer för färdiga produkter löper under
taket. I dagsläget förvaras loop och limtankar på dessa områden. Nordplattan är
kraftigt trafikerad då all transport till Babys produktion sker denna väg.

D i figur 8 är inkogången, en lageryta och transportgång som löper parallellt med
inkoproduktionen. Material till både Inko och Baby står lagrad här. Zon 3 är idag ett
utrymme för vadd. Längre ner i samma lokal, yta F, finns en yta för reklamerat gods
som förvaras i väntan på retur till leverantör.

Benämningen kvarnhallen får gälla för de två lokaler som ligger bredvid varandra vid
reservdelslagret och betecknas G i figur 8. I del 1 förvaras hook, WF, inko- och
babypåsar samt framför allt well. Denna lokal har en takhöjd på drygt sex meter och
lämpar sig utmärkt för lagring. Situationen är densamma för kvarnhallen 2 som ger
plats för baksidesmaterial (PE), babypåsar, loop, lim på pall och elastik.

Utöver de ordinarie lagerytorna i anläggningen förvaras well även i c-lagret vilket är
en del av färdigvarulagrets norra ände, se bilaga 2. Materialinkörarna har en lista där
de kan se vilka typer av well som finns på c-lagret. Efter att material har tagits ut
stryks posten från listan. Problemet är att det kan vara svårt att hitta det
materialnummer som eftersöks. Många pallar med olika typer av well står på en liten
yta och det är svårt att identifiera materialen. Returerna till c-lagret sköts av
personalen vid godsmottagningen.

5.4.2 Strippning
Med strippning menas att det skyddande emballaget runt råmaterialet avlägsnas. I
rapporten används de båda begreppen strippning och avemballering men de betyder
samma sak. Detta moment är en stor del av den totala arbetsbördan för
materialinkörarna.

Materialen strippas olika mycket innan de levereras till maskinerna. Det finns en rad
olika emballage beroende på vilket material det handlar om. Vanligt förekommande är
den plastfilm som omger de flesta av rullmaterialen medan andra emballage är
specifika. För baksidesmaterialet finns till exempel pappskivor mellan varje rulle för
att förhindra dem från att smälta ihop vid varmt klimat. Vissa material är omständliga
att avemballera som till exempel tape/hook och loop/TLZ. Dessa material är
emballerade med plast, spånskivor och stålband vilket ger en mer omfattande
hantering.

I stort sett står allt gods på pall, såväl engångs- som EUR pallar. I rapporten benämns
dock rullar med material som står staplade på pall för rullgods medan material i
kartonger eller annan förpackning benämns pallgods. Anledningen till denna



Nulägesbeskrivning

19

inledning är att strippningen sker på olika sätt för de två grupperna. Rullgodset läggs i
lastbärare innan de når maskinerna medan pallgodset levereras till produktionen på
pall. Strippning och hantering av massa behandlas i ett separat avsnitt.

Rullgods
Till rullgods räknas baksidesmaterial (PE), NW, vadd och loop. Dessa material
hanteras på liknande sätt från lager till produktion. I tabell 2 visas de olika stegen i
hanteringen.

TABELL 2. Hanteringsförfarande av rullgods

När det gäller ansvarsområden för materialinkörare och maskinoperatörer vid
strippning råder vissa oklarheter. I huvuddrag kan det dock sägas att
materialinkörarna sköter hanteringen ända fram till dess att materialet ligger i
lastbärare, med emballaget kvar, och ställts in i vertikaltransportören vid maskinen.
För detta moment krävs att två materialinkörare samarbetar. En materialinkörare med
gaffeltruck gör allt arbete fram till dess att rullstapeln delats i två delar. Sedan krävs
att ytterligare en person ansluter med klämtruck, greppar rullarna, roterar dem 90
grader i sidled och släpper ner dem i lastbärare.

Lastbärarna skickas sedan upp i respektive maskins vertikaltransportör. Material
laddas nämligen till stor del på maskinernas övre plan cirka fyra meter ovan
marknivå. Undantagen är massa, lim, Lycra och LG. Om vertikaltransportörer och
lastbärare står mer att läsa i kommande avsnitt.

Om materialet kommit i sista stund innan materialbrist, vilket är sällan
förekommande, skär operatörerna genast bort plastemballage och eventuella
pappskivor mellan rullarna avlägsnas. I regel ställs lastbäraren på en buffertyta i
väntan på att materialet ska användas. För materialinköraren kvarstår att köra bort
tompallen.

Köra till lager
Scanna och hämta
Köra till maskin
Scanna på maskin
Ställa ner material
Stiga av truck
Dela rullstapel till två "paket"
Stiga på truck
Körning för klämtruckförare
Greppa rullar (ett "paket"/gång)
Vrida material 90 grader
Lägga ner i vagga/på bord
Lyfta bort tompall med truck
Köra tillbaka

På maskin

Strippning av material
Slänga i rör
Köra ut och hämta containers
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Pallgods
Till gruppen pallgods räknas hook, WF, påsar, well, Lycra, limtunnor och LG. Till
största del sker strippning av pallgods i ett område bakom Fenixmaskinerna, halvvägs
in i produktionslokalen. I detta område finns plats för såväl tompallar som emballage
av olika slag. Området är långsmalt och rymmer ett tiotal olika platser för plast,
spånplatta, lock till tunnor, wellpapp med mera. När godset är avemballerat körs det
till den aktuella maskinens vertikaltransportör. I tabell 3 nedan visas hanteringen från
lager till maskin.

TABELL 3. Förfarande vid hantering av pallgods

Även för pallgods tar maskinoperatörerna hand om en del emballage i form av
mellanläggsskivor av papp och wellpapp. Omfattningen är dock inte lika stor som för
rullgods.

Gemensamt för all strippning är att en stor del av verksamheten sker vid maskinerna
Varje maskin har sitt eget emballageupplag som med jämna mellanrum måste föras
bort av materialinkörarna samma väg som det kom.

5.4.3 Lastbärare och vertikaltransportörer
Varje maskin har ett bestämt antal lastbärare, se figur 10, att förfoga över. Efter att
maskinteamet har gjort en beställning av rullgods skickas lastbärare ner som
materialinköraren sedan kan ladda med material. Materialbeställningar görs ibland
utan att några tomma lastbärare, även kallade vaggor, finns på plats vid maskinen. Vid
dessa tillfällen får truckföraren ställa ner godset bakom maskinen för att sedan
återkomma då en tom vagga finns på plats. Problem uppstår också då
maskinpersonalen inte genast tar upp det beställda materialet. Ytterligare leveranser
omöjliggörs i och med att bordet i anslutning till vertikaltransportören står fullt och
vaggor saknas.

Vid Fenix 1 till och med 4 kan dock materialinköraren lämna rullarna på ett lastbord
bredvid hissen. Personalen vid maskinen får sedan själva rulla ner materialet i
lastbärarna i hissen då det passar. Detta tillvägagångssätt är dock inte möjligt vid
Fenix 5 och 7 då dessa maskiner har en annan, nyare, typ av hissutrustning. Rätt
använd så är denna hissutrustning bättre ur materialutkörarnas synpunkt eftersom att
de lättare kan lasta två vaggor med material på ”sidobandet”/bordet vid hissen.
Maskinoperatörerna kan sedan med en knapptryckning få materialet levererat till övre
plan.

Pallgods nu
Köra till lager
Scanna och hämta
Köra till s.-station
Stiga av truck
Strippa pall
Stiga på truck
Köra ut till maskin
Scanna på maskin
Ställa in i hiss
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Ibland skickas inte tomma lastbärare ner från maskinernas övervåning trots
beställning. Materialinkörarna får då ställa ner lasten och återkomma vid senare
tillfälle för att slutföra arbetet.

Vertikaltransportörerna på maskin 1 till och med 4 har plats för två lastbärare medan
maskin 5 och 7 endast kan ta upp en lastbärare i taget. En detalj som bör påpekas när
det gäller lastbärarens utseende är att ena kanten är högre. Anledningen är att
materialet inte ska rulla av lastbäraren när det släpps ner.

Figur 10. Lastbärare, även kallad för vagga, sedd från sidan respektive framifrån

5.4.4 Vid maskinerna
Materialbeställning sker av teamet från en dataterminal vid nedre plan. Allt material
utom massa beställs av teamet. Då det mesta av materialet laddas i maskin från övre
plan kommuniceras beställningarna ofta mellan teamarbetare genom komradio. En
person sköter i regel tillförseln av material på övre plan medan övriga tre
teammedlemmar arbetar på markplan med övrig materialladdning , kvalitetstester
samt andra mer maskinrelaterade åtgärder.

Det finns vissa skillnader mellan de olika skiften i hur materialflödena fungerar.
Buffertar finns på det andra planet för att säkerställa en kontinuerlig produktion.
Buffertens storlek avgörs till viss del av ”känslan” hos teamet men begränsas av
fastställda nivåer på grund av konsekvenser vid en eventuell brand. Beroende på
vilket team som arbetar varierar buffertens storlek en hel del.

Laddningen av rullar sker på övre plan med hjälp av ett lyftverktyg i travers.
Materialet greppas i dess centrumhylsa med en pinol och skjuts sedan på respektive
rullstation i maskinen. Utrustningen fungerar bra och i diskussion med personal vid
maskinerna framkommer endast negativa synpunkter om att lyftutrustningen är för
långsam. Detta får till följd att lättare material ibland lyfts på manuellt.

Rullstationerna på maskinen har vardera två platser vilket gör att byte kan ske av en
rulle medan den andra rullen används av maskinen. Fogningen mellan rullarna vid
byten sker automatiskt med en buffert som lagras vid rullstationerna strax före att
rullen tar slut. Avkänning av hur mycket som är kvar på en rulle sker automatiskt med
en varvräknare på axeln.

5.4.5 Returer
Vid produktbyten i tillverkningen sker retur av överblivet material. Den totala
hanteringen är omfattande för rullmaterial eftersom rullarna åter ska lyftas upp ur
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lastbärarna och ställas på pall. Detta moment kräver två truckförare som hjälps åt. En
gaffeltruck måste lyfta upp råmaterialet en bit ur vaggan för att klämtrucken ska få
grepp om rullen. Efter att materialet har ställts på pall körs det till kvarnhallen där det
sveps in i plast. Truckföraren uppskattar hur mycket som är kvar av materialet,
klistrar på en inhouse-etikett om den gamla är förstörd och scannar in materialet i
systemet. Uppskattningen av den kvarvarande mängden görs i underkant för att
undvika risken att ge sken av ett högre lager än det faktiska. Märkning av kartonger
och plastemballage görs tydligt med tuschpenna för att det överblivna materialet ska
uppmärksammas vid nästa utkörning och först tas ut. När materialet är förpackat och
klart ställs tillbaka på dess ursprungliga plats i lager.

5.5 Baby, massa
Flödena av massa från leverantören Weyerhaeuser i USA kan delas in i en extern och
en intern del, se figur 11 och 12. Från USA fraktas massan i containrar i båt över
Atlanten till Göteborg där de mellanlagras. Från Göteborgs hamn körs containrarna
vidare med lastbil till en uppställningsyta i Falkenbergs hamn av STS Skoglunds
Transportsystem, Göteborg. Samma företag står för frakten från uppställningsplatsen
till SCA vilken ombesörjs av en person från STS Skoglunds som arbetar heltid.
Maersk har det övergripande ansvaret för hela transportkedjan från USA till SCA och
köper i sin tur tjänsten av STS. Kostnaden för hela transporten är i sin tur inräknad i
priset för massan. Lastbilsföraren utför även en del av körningarna till och från
externa lager åt SCA. Dessa körningar faktureras SCA.

Rullarna med massa är emballerade parvis med plast vilket skyddar dem mot smuts
och väta. Fem till sex containrar anländer varje dag, förutom lördagar. I containrarna
staplas massan med två paket i höjd och totalt rymmer en container 18 paket.

Figur 11. Externt flöde av Weyerhaeuser massa

Massan lossas i godsmottagningen vid SCA och körs till tältet för lagring, se bilaga 2.
Inne i tältet finns plats för maximalt 224 paket med massa vilket motsvarar knappt tre
dagars förbrukning.

I produktionslokalen är massan placerad på massatorg, ett för Fenix 1-4 och ett för
Fenix 5-7. Företaget använder en pull-teknik för att fylla på dessa massatorg. När
nivåerna på torgen har sjunkit och tid finns görs en påfyllning. Bedömningen görs av
materialinkörarna. En sådan påfyllning går till på följande sätt.

• Massan tas från lagret med klämtruck och placeras stående på golvet.
Momentet utförs dagtid av personalen vid godsmottagning och andra tider av
materialinkörarna

• De stående paketen hämtas av gaffeltruck och körs till en så kallad rullstation
där massan roteras runt sin egen axel. Här delas paketen av materialinköraren

Produktion i USA
Båt till Göteborg

Lager i hamnen
Lastbil till Falkenberg Lastbil till SCA

Lager i hamnen Godsmottagningen
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med kniv. Alternativt ställs massapaketen på rad bakom produktionslinjerna
där delningen sker. Proceduren varierar mellan de olika arbetsteamen.

• De separerade rullarna körs ut till respektive massatorg med gaffeltruck

Hämtning från torgen sker av produktionspersonal med hjälp av en elektriskt driven
lyftare. Den sista delen i kedjan är att produktionspersonalen placerar rullen på
pinolen vid rullstället på maskinen.

Figur 12. Internt flöde av Weyerhaeuser massa

Godsmottagningen

Klämtruck till tält

Lager i tältet

Klämtruck lägger ner paket

Gaffeltruck till rullstation Handtruck till produktion
ProduktionLager på massatorg

Gaffeltruck till massatorg

Strippning vid rullstation
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6 Analys
Avsnittet inleds med en flödesanalys av råmaterial för att ge en grundläggande bild
av råmaterialflödet. I nästföljande avsnitt presenteras resultatet från en undersökning
av möjligheten till ett automatiserat råmaterialflöde. Denna del är helt fristående från
övriga delar i analysen.  Slutligen följer analyser av de fem studieområden som
introducerades i början av nulägesbeskrivningen.

6.1 Flödesanalys av råmaterial
För att få uppfattning om flödena av råmaterial inom fabriken har en analys och
klassificering av de olika materialen gjorts. Resultatet ligger till grund för
prioriteringar mellan olika material som senare gjorts. I analysen ingår ej de olika
massorna, well och påsar. Det kan tyckas konstigt att massan ej har tagits med då
flödena är stora. Anledningen är att massan inte scannas och därmed inte registreras i
systemen på samma sätt som övriga material. Massorna analyseras istället i separata
avsnitt för Baby och Inko. Antalet well- och påsmaterial är väldigt stort och därför
analyseras dessa istället på gruppnivå.

Sortering av materialen gjordes först för Baby och Inko. Därefter samlades materialen
i materialgrupper för att kunna jämföras inom grupperna. Genom att sätta upp
parametrar enligt tabell 4 kunde sedan materialen klassificeras i A, B, C och D klasser
i förhållande till materialgruppen. De parametrar som används är uttaget av materialet
i förhållande till materialgruppen och andelen veckor som materialet har uttag under
ett år. Klassen visar betydelsen för materialen inom gruppen och har använts för
flödesanalysen av råmaterial samt layoutförslag. Ett material med stora uttag och hög
uttagsfrekvens bör naturligtvis prioriteras framför ett med små uttag och låg
uttagsfrekvens.

TABELL 4. Parametrar för klassificering av material

Valet av gränser gjordes för att få fram en stor övre klass. Artiklar inom A-klassen
kan sägas utgöra stommen i materialgrupperna. B-klassen innehåller artiklar som tas
ut i stora partier sällan medan C-material har en kontinuerlig låg efterfrågan. I D-
klassen återfinns material som har en låg och oregelbunden förbrukning. En
sammanställning av kategoriseringen av materialen ses i tabell 5.

Del av materialgruppens 
totala uttag

>3% <3%
Andel veckor >60% A C
med uttag <60% B D
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TABELL 5. Sammanställning av klassificeringen för Baby och Inko

I tabellen går det att utläsa att för Baby står 27 procent av materialen för 89 procent av
flödet, under tidigare angivna förutsättningar. Detta visar att det finns all anledning att
fokusera på ett mindre antal av materialen eftersom stora vinster kan vara möjliga att
göra här. För Inko är analysen inte lika talande. Här står 60 procent av materialen för
92 procent av andelen pallar. Anledningen till att siffrorna inte är lika
användningsbara för Inko som för Baby har att göra med att ett färre antal material
ingår till inkontinensblöjorna. Även här är det dock så att vissa material dominerar
råmaterialflödet.

Dessa lärdomar är viktiga att ta med vid fortsatta studier av råmaterialflödet eftersom
de bör ligga till grund vilka material som särskilt ska prioriteras vid utformandet av ett
effektivt råmaterialflöde.

6.2 Automatiserat materialflöde
Tanken på ett automatiserat flöde av råmaterial uppkom tidigt i projektet. Syftet med
denna del av analysen är att utreda huruvida en sådan automatisering är praktiskt
genomförbar eller inte. Ett system där samtliga råmaterial ingår är inte möjlig varför
avsnittet fokuserar på de material med störst förbrukning, det vill säga för ett antal av
materialen i klass A, se föregående avsnitt.

Den lokal som valts ut för lagring av råmaterial i ett automatiskt flöde är tältet.
Genom att bygga ut tältet mot produktionslokalen skulle en lokal skapas med direkt
anslutning till babyproduktionen. Idén med ett automatiserat lager utgår från tanken
på att koppla samman tältet med porten in till produktionshallen, se bilaga 2. Ett
automatiskt system skulle kunna bestå av ett antal transportbanor som löper parallellt i
tältet för att sedan länkas samman till en bana in till produktionslokalen. Dessa skulle
fungera som lager på så sätt att godsmottagningen fyller på banorna direkt vid
inleveranser. Materialen matas sedan framåt på banan efter åtgång tills de står på tur
för produktion.

Baby
Klass Antal material Andel material Antal pallar Andel pallar
A 24 27% 33082 89%
B 4 4% 845 2%
C 7 8% 772 2%
D 54 61% 2494 7%
Totalt 89 100% 37193 100%

Inko
Klass Antal material Andel material Antal pallar Andel pallar
A 6 60% 4651 92%
B 1 10% 220 4%
C 1 10% 98 2%
D 2 20% 60 1%
Totalt 10 100% 5029 100%
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Vidare skulle en automatisk strippningsstation kunna kopplas till transportbanorna i
tältet för att länka systemet framåt i kedjan. Banorna skulle då övergå i en gemensam
bana genom porten till produktionshallen. I ett helautomatiskt system skulle slutligen
transporten ut till produktionslinjerna ske med ytterligare ett transportband eller med
självgående lastbärare. Tanken på ett automatiserat logistiskt flöde gjorde att
möjligheten analyserades vidare, se kapitel 2.1.3.

Tältets innermått mättes till 13 meter och möjliga längder för transportbanor sattes till
mellan 30 och 40 meter, se bilaga 5. Denna yta skulle kunna inhysa maximalt åtta
parallella transportbanor med en genomsnittlig bredd av 1,6 meter. Förslagen med de
åtta transportbanorna i kombination med automatiserad avemballering och transport
till produktionslinjerna redovisades för företag inom materialhanteringsbranschen.

Efter genomförd analys av förbrukningen av råmaterial för Baby framkom att ett fåtal
material står för väldigt stor del av förbrukningen, se tabell 6. De absolut största
volymerna står massan för. För att kunna jämföra massan med pallgods har ett
tvåpack massa definierats som en pall. Av det totala antalet pallar som ankommer till
SCA utgör Weyerhaeuser massan hela 29 procent.

Då flödet av massa till Baby är stort avsattes två transportbanor i tältet för denna
hantering. För resterande sex banor avsattes de volymmässigt sex största efterföljande
artiklarna. Resultatet blev att ett system med transportbanor i tältet skulle kunna
buffra och hantera hela 48 procent av den totala mängden råmaterial, se tabell 6

TABELL 6. Förbrukning för material med högst omsättning

6.2.1 Kalkyl från Rasyko
Göteborgsföretaget Rasyko har besökts vid två tillfällen för att föra diskussioner om
ett komplett materialhanteringssystem. En beskrivning och kalkyl för ett tänkbart
system har erhållits, se bilaga 6. Nedan följer en sammanfattning av de olika stegen.
(Kjellman, 2002)

Tältet
För tältet föreslås rullbanor. Driften finns generellt med de tre varianterna
gravitationsdrift, ackumulerande banor och fast drift. Gravitationsdrift kräver en
lutning av cirka fyra procent vilket skulle ge upphov till en nivåskillnad på 1200 mm
för en bana på 30 meter. Denna lösning är inte att föredra vid stora vikter vilket är
fallet vid SCA. Vid ackumulerad drift slirar kärnan av rullen då en pall står på rullen.
Inte heller denna lösning är rimlig på grund av svårtillgänglig service och

Material Årsförbr. pallar Andel
Samtliga Babymaterial 93 907            

NW 152 mm 19 GSM 3 173              3%
NW Fibertex 332mm 2 749              3%
NW 312mm Freudenberg 2 262              2%
Vadd 80mm 3 555              4%
Weyerhaeuser massa 27 246            29%
BS Mira 350mm 3 739              4%
BS Mira 330 mm 2 617              3%

48%
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säkerhetsrisker. Rekommendationen blir istället fast drift för rullbanan som då indelas
i sektioner. De totala kostnaderna för denna del beräknas vara 3 026 000 kr inklusive
elinstallation.

Strippningsstationen
Då det är svårt att inledningsvis detaljplanera stationen har ungefärliga uppskattningar
gjorts i antalet växlar, banors längd samt utrustning. Skisserna har gjorts med
utgångspunkt i ett område för avemballering av materialet samt en sluten enhet för
tiltning och placering på lastbärare. Den slutna enheten kommer att vara inhägnad
med staket och ljusbommar i öppningarna för att minska olycksrisken. Priset för
enbart tiltstationen uppskattades till 750 000 kr. Tillsammans med banor, växlar och
övriga installationsutgifter sattes det totala priset till 2 618 000 kr.

Framkörning till linjer
Lastbärarnas bredd var ej specificerad i offerten som gavs ut. Detta gör att förslaget
som ges inte kan avgöra rullbanornas bredd. En ungefärlig uppskattning av priset för
framkörningen är 3 364 000 kr. I denna summa ingår 70 meter rullbana tillsammans
med vridbord i kombination med avlastningsbanor för varje maskin.

6.2.2 Kalkyl från Lecab
För att få en kalkyl att jämföra med har liknande diskussioner förts med Lecab
Materialhantering i Härryda. Deras beskrivning av ett tänkbart system ses i bilaga 7.
(Eriksson, 2003)

Tältet
För transportbanorna i tältet rekommenderar Lecab sex stegmatade rullbanor för
pallgods och två alternativa lösningar för massan. Skillnaden i förslagen för massan är
transporter stående alternativt liggande på lamellkedjetransportörer. Växlingen till en
bana in till produktionshallen sker med hjälp av en transfervagn som har en kapacitet
på 30 pallar per timme. Prisuppgiften för denna del är 3 360 000 kr.

Strippningsstationen
Vid denna del har Lecab valt att ge ett ursprungsförslag med möjlighet till
komplettering av fyra andra lösningar. Basen är en tiltstation med skiftning av
lastbärare. Därtill kan läggas följande alternativ

• Driven rotation av liggande rullar
• Automatisk hantering
• Automatisk hantering och uppstapling av tomma lastpallar
• ID-brickor på paletter samt läsare för kontroll av materialadressering.

Priset för basalternativet med alla fyra tillval inkluderade är 1 500 000 kr.

Framkörning till linjer
En 55 meter lång bana med en transfervagn kan användas för transporten mellan
strippningsstationen och produktionslinjerna. Avlastningen sker på buffringsplatser
för respektive linje som består av drivna rullbanor. Buffertar finns även innan
transfervagnen. För denna del av flödet uppskattas priset till 1 260 000 kr.
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6.2.3 Sammanställning
En sammanställning av prisuppgifterna visar att Rasykos alternativ skulle innebära en
investering på 9 008 000 kr. För systemet från Lecab uppgår investeringen till 6 120
000 kr. Det ska dock sägas att prisuppgifterna enbart är uppskattningar och att
systemen skiljer sig åt i utförande. Efter diskussion med handledare vid SCA
framkom att investeringar i nämnda storleksklasser inte är realistiska.

Det bör även finnas i åtanke att systemen är utformade för de sju material som
beskrivits tidigare. Det krävs därför att flödena av övriga Baby material kan integreras
i systemet. Många av dessa material är placerade på leverantörsunika pallar varvid
standardiserade flöden är svåra att uppnå. Även om flödena av material inom fabriken
är stora är de likväl inte jämförbara med de flöden som krävs för att uppnå effektivitet
i utrustningen. Helautomatiserade system för strippningsstation och materialinkörning
har därför förkastats. För mer ingående analys av strippningsstationen se avsnitt 5.6.2.

Den del som kvarstår är därmed transportbanor i tältet. Även detta avsnitt visar sig i
förlängningen vara svårt att automatisera. Utnyttjandet av lagringsvolymer i tältet blir
kraftigt reducerad då transportbanor enbart buffrar material i en nivå. Det är även
tveksamt om ens 40 meter långa transportbanor klarar av att buffra de mest
högfrekventa materialen vid stora inleveranser. Om inte leveranserna kan buffras
måste externa lager utnyttjas vilket leder till ytterligare kostnader. Ytterligare ett
problem är flexibiliteten i systemet. Fasta transportbanor innebär att materialen är
låsta till vissa banor. Förändringar av materialstrukturen kan därför bli svåra att föra
in i systemet. Slutligen framkom att baksidesmaterialen, PE, lämpar sig mindre bra
för lagring i kalla utrymmen vilket vintertid är fallet i tältet. Sammantaget gjorde detta
att även förslaget med transportbanor i tältet förkastades.

6.3 Inko
För materialen till Inko har fokus lagts på lagerlayout. Hanteringen av materialen har
inte analyserats i detalj. En samordnad avemballering för Inko och Baby ses inte som
praktiskt genomförbar på grund av avståndet mellan produktionslokalerna. Då endast
ett material till Inko, PE, placeras i lastbärare finns inte heller det absoluta behovet av
att samordna detta flöde med Baby. Flera material till Inko läggs på golvet i
produktionshallen vilket gör att en avemballering tidigare i kedjan skulle föra
hygienproblem med sig.

Då de flesta material återfinns i närheten av produktionen kommer inga
genomgripande förändringar att vara nödvändiga. De material som är mest angeläget
att flytta är lim på pall och påsar. Det finns flera fördelar med att ha allt material
samlat, bland annat kortare körsträckor och bättre överblick.

Inko tillverkar inga private label produkter. Detta gör att antalet slutprodukter är
betydligt färre än för Baby. Antalet ingående råmaterial är därför inte lika stort vilket
leder till enklare lagerhållning. En förändring av materialen blir att vadden kommer
att utgå i samband med ombyggnationen av en av Inkos produktionslinjer 2003. Det
leder till att lagerytan för det materialet kan användas till andra material. Ytterligare
en konsekvens blir att massan M-real 700 mm utgår. Endast M-real 500 mm och
Korsnäs kommer att användas som massa till produkterna i framtiden.
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För att kunna dimensionera lagerytor gjordes en analys över förbrukningen av
samtliga material till Inko under en vecka, se tabell 7. Resultatet erhölls genom att
jämföra utfallet för en given vecka med målvärden för 2005 års produktion. Dessa
värden är i dagsläget samma som för 2002. I siffrorna finns det en reduceringsfaktor
inbakad. Den ska kompensera för den tid som produktionen är inställd, underhåll,
testkörningar samt stopp. Genom att ta bort denna faktor erhålls ett tal för
förbrukningen vid kontinuerlig körning vid hastigheten för produktionsmålet. Talet
ger en mer rättvisande bild om hur förbrukningen kan se ut under till exempel helger
då inga planerade underhåll eller testkörningar genomförs. Förbrukningen av M-real
700 mm räknades om till motsvarande förbrukning för 500 mm för att få en
uppskattning om den totala massaförbrukningen av M-real år 2005.

TABELL 7. Förbrukning i pallar per materialgrupp vecka 45 2002 och prognos för 2005

I tabellen ses att massan står för en väldigt stor del av den totala åtgången. Av övriga
material är well högfrekvent medan NW och PE ligger på en gemensam lägre nivå.
Det bör dock has i åtanke att siffrorna anges i pallar. På en pall av PE finns flera rullar
som måste läggas i lastbärare i omgångar vilket ökar hanteringen.

6.4 Inko, massa
Massan till Inko har skilts från övriga material på samma sätt som för Baby beroende
på att flödena är väldigt stora och att hanteringen är annorlunda.

6.4.1 Förutsättningar
I fabriken finns tre truckar som används vid hantering av massa. Den största,
Kalmartrucken, är dieseldriven och används vid lossning av järnvägsvagnar och
långtradare som inte anländer till godsmottagningen. Dessutom finns två truckar av
märket Linde som används vid lossning av massa i godsmottagningen och för de
interna transporterna.

Hanteringen vid sydplattans massatorg har inte studerats vidare. Ett automatiserat
system skulle innebära stora investeringar. Projektet har inte behandlat hur ett sådant
system skulle kunna se ut i detalj. Dagens hantering med truckar som placerar
massarullarna på högkant och produktionspersonal som hämtar rullarna med
handtruck lämnas utan vidare analys. Fokus ligger i stället på ytorna som kan komma
att tas i anspråk för lagring.

INKO 2002 V.45 2005 2005 2005
Faktiskt utfall Budgeterade värden Per dygn Kont. Körning

Korsnäs 306 263 38 45
M-real 500 107 178 25 31
M-real 700 71
SAP 3 3 0 0
NW 715 53 46 7 8
PE 53 46 7 8
Lim, tank 9 8 1 1
Lim, 12,5 kg 1 1 0 0
Lim, 1 kg 2 2 0 0
Elastik 8 7 1 1
Bag 19 16 2 3
Well 325 280 40 48
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6.4.2 Lokaler
De interna transporterna för massan är omfattande. Godsmottagningen i tältet ligger
geografiskt långt från massatorget på sydplattan. För att effektivisera flödet behöver
alternativa ytor först analyseras. Närheten till produktionen är av stor betydelse för att
kunna minska transportvägarna och därmed göra hanteringen mer effektiv.  Förutom
de områden som beskrivs senare finns även de ordinarie lagerytorna i inkogången,
zon 3, samt kvarnhallen. Dessa ytor lämpar sig sämre för lagring av massa till Inko då
andra material är i större behov av dessa lagringsplatser. Massan är volymkrävande
och måste även hanteras med klämtruck vilket fordrar större utrymme än det som
erbjuds i inkogången.

Tältet
Både Korsnäs och M-real massan lagras i tältet idag. Närheten till lossningen gör
platsen mycket lämplig ur den aspekten. En alternativ lagringsplats bör kombineras
med ett nytt sätt att ta emot massan för att få fram de positiva effekterna av ändringen.
De nackdelar som finns med tältet är bland annat att godsmottagningen måste köra
utomhus vid avlastningen. Temperaturskillnaderna kan på vintern vara stora och det
finns risker med isbildning inblandade. Då massan ej är placerad på pall kan skador
uppkomma i samband med lagringen i tältet. Även om massan är emballerad med
plast kan greppnings- och vattenskador uppstå.

Sydplattan
I dagsläget finns flera intressenter och utrustningar kring sydplattan. Produktionsspill
från inkoproduktionen körs ut till en komprimator. Det finns även en
brikettanläggning och en truckverkstad, se bilaga 4. Vidare finns ett pallställage,
kvalitetslabb och förråd. En förutsättning för de förslag som innefattar sydplattan är
att komprimatorn och brikettmaskinen flyttas från nuvarande placering. I ett av
förslagen utnyttjas även ytan där truckverkstaden är placerad idag. Långt skridna
planer finns på att komprimator och brikettmaskinen ska tas bort. Det finns dock
andra idéer om hur ytan skulle kunna utnyttjas i framtiden, t.ex. som
återvinningscentral. När det gäller truckverkstaden försvåras en flytt av att det är
investerat pengar i lyftutrustning i golvet. Väggarna är inte bärande eftersom
tillbyggnaden av truckverkstaden har gjorts i efterhand. (Axborn, 2002)

Färdigvarulagret
Den intressanta delen för mottagning och hantering av massa är det sydöstra hörnet,
se bilaga 2. Idén med förslagen är att ta emot en eller båda massasorterna till Inko
genom en av portarna. Den första porten kommer i förslagen att täckas av lagrad
massa varpå den andra blir aktuell för mottagning. Transportavstånden för massan vid
intag i färdigvarulagret blir minimala då produktionen ligger bredvid. Truckgångarna
är relativt breda och nuvarande trafik är liten. Genom att samordna intagen av massa i
denna port med färdigvarulagrets aktiviteter kan utleverans även i fortsättningen ske
genom porten. För att utnyttja hörnet av färdigvarulagret krävs att det skapas en
lösning för den hantering av tompallar som finns där. Tompallar tas idag in genom
den andra porten och rangeras på ytan som är tänkt för lagring av massa. De interna
transporterna av tompallar från porten till förrådet vid c-lagret är omfattande, cirka 10
000 pallar per vecka. En förutsättning för att förslagen ska kunna realiseras är att
denna hantering kan ordnas på ett annat sätt. (Bengtsson J., 2002)
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6.4.3 Riskanalys
Det framkommer i tidigare genomförd riskanalys att det finns vissa problem i
samband med hanteringen av massan för Inko, se bilaga 8. Det finns risker
förknippade med lossningen av båda massorna utomhus och transporten in till tältet.
Den kanske största risken ligger dock i transporten genom inkogången med klämtruck
från tältet till massatorget på sydplattan. Gångtrafiken är frekvent i inkogången och
vikterna som transporteras är stora. Körningen sker med Lindetrucken med massan
framför trucken vilket ger sämre sikt och därmed större risk för kollision. Att
eliminera denna trafik genom inkogången skulle ge en klar reducering av riskerna.

6.5 Baby, lagring av råmaterial
I avsnittet beskrivs upplevda förbättringsområden inom avsnitten inkörning av
material till lager samt placering av material i lager. Tyngdpunkten ligger på analys av
dagens layout i lagret samt flöden för de olika materialen. Genom att fokusera på
layout av lager kan tidsbesparingar uppnås för såväl godsmottagning som
materialinkörning.

6.5.1 Inkörning av material till lager
Det anses som en brist att positionen på respektive pall ej anges i systemet. Endast
saldot för materialet visas och om det inte står på ordinarie plats uppstår problem.
Materialet kan antingen stå på annan plats i det interna lagret eller vid externt lager.
Det är endast genom erfarenhet som materialinkörarna vet var de kan hitta material
som inte står där det är brukligt.

Chefen för råvarulagret har i uppgift att hålla ordning på vilket material och vilken
mängd som finns vid externa lager. Saldot uppdateras i slutet av varje dag efter att
transaktioner har skett. Denna uppgift sköts manuellt och är tidskrävande. Om möjligt
bör företaget se till att materialet direkt förs in i systemet med platslokalisering vid
urlastning till externa lager. Detta skulle spara ungefär en timmes arbetstid per dag för
råvaruchefen. Företaget skull med ett sådant system bli mindre sårbara om
råvaruchefen är borta eftersom att endast denne har fullständig kontroll över lagrens
innehåll. Rapporten behandlar dock inte hur en sådan förändring skulle gå till utan
belyser endast problemet.

Då lagret fylls upp inför helger blir det ofta trångt i lokalerna. Utvägen blir att ställa
material på alternativa platser. Dessa platser kan vara tillsammans med annat material
eller på ytor som vanligtvis inte används för lagring, till exempel bredvid Fenix 7.
Genom att ta dessa ytor i anspråk löses tillfälligt problem med att lagra artiklar.
Personalen riskerar dock att glömma materialet på denna yta och istället töms
ordinarie platser vilket felaktigt kan ge ett sken av att materialet är slut. Vidare ger en
tillvänjning av att använda ytan framtida problem då den inte längre finns att tillgå om
ännu fler artiklar ska lagras. Ytan är nämligen avsedd för ytterligare en Babymaskin
men inget beslut är ännu taget om och när detta i så fall ska ske.
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6.5.2 Lagring av råmaterial
För att ge en överblick över dagens lagringskapacitet sammanställs de tillgängliga
lagerplatserna för de olika materialen i tabell 8.

TABELL 8. Placering och tillgängliga lagerplatser för material till Baby i pallar

För att kunna minska körsträckorna för material, både till och från lager, undersöktes
flöden för respektive materialgrupp närmare. Material med stora flöden bör av
naturliga skäl placeras närmare godsmottagning och produktion än de med mindre
flöden, se teoriavsnitt 2.2. Vidare anses att möjlighet ska ges att i större utsträckning
samla materialgrupperna till ett och samma område. På så sätt blir det lättare att hitta
det eftersökta materialet om varje pall ej registreras för en specifik plats i
lagersystemet. Något som måste vägas in vid layoutplaneringen är att allt råmaterial
inte lämpar sig för lagring i tältet på grund av kvalitetsaspekter gällande temperatur
och fukt. Well måste förvaras helt torrt vilket utesluter lagring i tältet. NW, PE och
loop måste alla ha en temperatur mellan fem och 40 grader varmt för att materialet
inte ska bli allt för statiskt eller förstört. Mellanlagring under kortare tid är dock
möjlig. Detta faktum, i kombination med de tillgängliga lokalernas utseende, ger
förslag som kräver kompromisser med ett optimalt flöde.

6.5.3 Materialåtgång
I tabell 9 visas bland annat materialåtgång för nutid och på tre års sikt. Förbrukningen
för 2005 är baserad på den faktiska förbrukningen för vecka 45 2002, omräknad till en
produktionstakt som ger det budgeterade utfallet för 2005. Anledningen till att
skillnaden är så liten har att göra med att produktionen gick mycket bra den studerade
veckan.

Material Kv.h.1 Kv.h.2 Inkog. Nordpl. Zon 3 Tält Totalt
PE 180 30 210
NW 218 218
Vadd 54 54
Hook 93 12 105
Loop 120 51 36 16 223
WF 36 36
Påsar 135 234 369
Well 540 540
Lycra 10 10
Fulflex 20 20
Lim, tunna 8 8
Lim, tank 6 8 14
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TABELL 9. Förbrukning i pallar per materialgrupp vecka 45 2002 och prognos för 2005

Den beräknade materialåtgången för en genomsnittlig vecka 2005 räknades sedan om
till en dygnsförbrukning. Kolumnen längst till höger visar på samma sätt som för Inko
materialåtgång vid kontinuerlig körning, det vill säga då maskinerna kör utan stopp.
Genom denna sammanställning visas en god översikt av vilka materialgrupper som
bör prioriteras vid lagring samt vilka volymer det handlar om. I tabellen går att utläsa
att massa och well står för de i särklass största flödena. Andra intressanta material är
NW, PE och hook.

6.5.4 Körsträckor
För att ta reda på vilka körsträckor den aktuella lagerstrukturen innebar uppskattades
körsträckor till de olika områdena, se tabell 10. Uppskattning gjordes av körsträckan
från godsmottagning till den aktuella lagerytan och sedan tillbaka till godsmottagning.
Detta gjordes med hjälp av ritningar över anläggningen. Motsvarande uppskattning
för materialinkörarnas körsträcka gjordes för en cykel från den stora porten i
produktionshallen till respektive lageryta och tillbaka.

TABELL 10. Körsträckor tur och retur för material till Baby produktion.

Med dessa fakta till grund räknades den totala körsträckan för såväl godsmottagare
som materialinkörare ut. För materialgrupper som har artiklar lokaliserade i olika
delar av anläggningen, till exempel loop, viktas körsträckan efter hur stort uttag det är
ifrån ytan i förhållande till hela materialgruppen. Data för detta erhölls ur den
ingående materialanalysen. I resultat visas de totala körsträckorna för de olika
materialgrupperna och jämförs med framtagna förslag för lagerlayout.

Godsmottagning (m) Materialinkörning (m)
Godsmottagning 0 Port-produktionslokal 0
Tält 1 100 Tält 1 170
Tält 2 160 Tält 2 110
Nordplattan 1 110 Nordplattan 1 160
Nordplattan 2 160 Nordplattan 2 100
Inkogången 1 160 Inkogången 1 220
Inkogången 2 185 Inkogången 2 245
Zon 3 160 Zon 3 220
Kvarnhallen 1 200 Kvarnhallen 1 140
Kvarnhallen 2 250 Kvarnhallen 2 200

BABY 2002 V.45 2005 2005 2005
Faktiskt utfall Budgeterade värden Per dygn Kont. Körning

Weyerhaeuser 615 622 89 107
SAP 13 13 2 2
NW 215 217 31 37
Loop 77 78 11 13
PE 214 216 31 37
Vadd 70 71 10 12
Lim, tank 28 28 4 5
Lim, tunnor 15 15 2 3
Hook 198 200 29 34
LG 16 16 2 3
Lycra 5 5 1 1
WF 22 22 3 4
Bag 70 71 10 12
Well 578 585 84 101
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6.5.5 Externa lager
På årsbasis hyrs i snitt 1 000 kvadratmeter hos Industriservice. Lagerkostnaden är 30
kr per kvadratmeter och månad vilket ger en årskostnad på ungefär 360 000 kr per år.
Hanteringskostnaderna vid externa lager är 320 kr per timme och ungefär 20 timmar
per vecka nyttjas. På årsbasis innebär det en kostnad på ungefär 300 000 kr. För
transporterna till och från externa lager anlitas Skoglunds som också fakturerar 320
kronor per timme. Denna tjänst används ungefär tio timmar per vecka vilket ger en
årskostnad på 160 000 kr. Den totala kostnaden blir sålunda 820 000 kr (360 + 300 +
160 tkr) för ett helår. Kostnaden uppskattas bli cirka en miljon kr för 2005. I denna
kostnad är inte den interna hanteringen medräknad eftersom den är svår att definiera
på grund av att detta moment ingår i godsmottagningens totala arbetsuppgifter.
(Andersson R., 2002)

Kombinationen höga lagernivåer, trånga lagerutrymmen i fabriken samt dålig kontroll
på mängd och typ av inkommande gods tvingar företaget till kostsamma ”sista
minuten” åtgärder. Råmaterial som ej ryms i fabriken för tillfället måste köras till
externa lager för att lagras. Ibland sker dessa transporter på väldigt kort sikt vilket
innebär att de körs tillbaka till fabriken en halv dag senare. Detta blir mycket
tidskrävande och kostsamt för företaget.

6.6 Baby, strippning
Med dagen strippningsrutiner finns en rad förbättringsområden. Dessa presenteras
nedan.

• En medarbetare bör själv kunna avemballera och leverera material till
produktionen med en utrustning särskilt anpassad för ändamålet. På så sätt
skulle det bli lättare att planera sitt arbete för den enskilde operatören.

• Med dagens hantering uppstår en del skador på råmaterialet. Det är svårt att
mäta hur mycket av de uppkomna skadorna som beror på intern respektive
extern hantering. Hanteringen med klämtruck ger skador både från själva
klämaggregatet men även då materialet riskerar glida ur greppet och landa på
marken. En mindre risk för avtryck i materialet är när det släpps ner i
lastbärare eller rullas från bord till lastbärare.

• Genom att samla allt emballage på ett och samma ställe skulle en rad
körningar kunna undvikas.

• Ansvarsområdet för verksamheten är diffust. Oklarheter föreligger i hur
mycket materialinkörare respektive produktionspersonal ska göra i detta
avseende vilket leder till irritation. Det vore därför önskvärt att skapa ett
system där personalen har tydliga arbetsuppgifter. Vid extraarbete eller byte
av skiftlag vet då personalen att rutinerna är detsamma.

• Irritation kan uppstå vid skiftbyte då buffertstorleken inte är i samma storlek
som önskvärt. Detta är även ett problem för truckförarna som får ojämn
arbetsbelastning vid skiftbyten på grund av de olika önskemålen.
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• Skillnader finns i produktionspersonalens rutiner vid returnering av material.
Antingen skickas allt material ner från maskinen innan omläggningen eller
också görs det under tiden omläggningen sker. För truckförarna är det ideala
om allt material returneras innan omläggningen då det innebär att körningarna
kan koncentreras tidsmässigt. Ytterligare fördelar med ett sådant upplägg är att
vaggor frigörs för material efter genomförd retur samt att risken för att blanda
ihop material minimeras. Stopp i maskinen på grund av att fel material
används är kostsamma.

• Även om returflödet inte är omfattande vore det likväl önskvärt att även detta
flöde kunde ombesörjas av en person. Arbetet väcker irritation eftersom
utrustningen inte är väl anpassad för uppgiften.

I diskussion med handledaren vid företaget ansågs att en central strippningsstation
kunde leda till förbättring av många av dessa punkter och samtidigt minska
hanteringstiden för verksamheten. Tanken är att råmaterialet i så stor utsträckning
som möjligt ska avemballeras i en sådan station för att sedan transporteras vidare till
produktionen. I följande avsnitt görs en analys av tänkbar utrustning och arbetsgång
samt placering av stationen med en utredning om för- och nackdelar. Allmänna
problemområden med en central strippningsstation behandlas i slutet av kapitlet.
Avsnittet ger en helhetsbild av flödet från lager till produktion.

6.6.1 Automatiserad cell
Det första förslaget till strippningsstation utgår från en delvis automatiserad cell. För
att förslaget skall fungera krävs att stationen automatiskt känner av vilket material
som förs in. Det är nödvändigt för att få skarven mellan rullarna att hamna rätt då
materialet placeras i lastbärare. Kostnaden och svårigheterna med ett sådant system är
stora och därför presenteras ett mindre automatiserat alternativ nedan. Detta förslag
innefattar långa lastbärare som ger plats för en hel pall.

Rullarna ställs in på en rullbana, se vänstra delen av figur 9. Operatören går sedan upp
och strippar materialet från en plattform för att komma i jämnhöjd med materialet.
Därefter fortsätter materialet in i palltilten där en lastbärare har laddats i förväg och är
placerade stående på högkant i tiltens bakdel. När palltilten sedan påbörjar rörelsen
åker materialet ner i lastbäraren. Då lastbäraren har vänts 90 grader körs den
automatiskt ut till utlastningsplatsen för vidare transport. Innan tilten går tillbaka till
grundläget matas ny vagga in.

Fördelar
• Hög grad av automation som eliminerar arbetsmoment
• Mycket material per lastbärare
• Små risker vid tiltningen av lasten då detta är en isolerad operation

Nackdelar
• Ombyggnad krävs av vertikaltransportörer för Fenix 5 och 7 på grund av

längden av lastbäraren
• Problem kan uppstå på andra våningen på maskinen vid hanteringen av

lastbärarna
• Truckarna måste ha längre gafflar för att kunna hantera de långa lastbärarna
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• Returflödet kan ställa till problem om inte materialet ligger helt rätt i
lastbäraren

• Relativt stor investering i utrustning
• Nivåskillnader vid arbetsplatsen

Figur 13. Skiss över förslag 1

6.6.2 Klämaggregat
Detta förslag är av enklare typ än förslag 1. Rullmaterial körs in i en zon där
lastbärare och ett lyftverktyg i form av ett klämaggregat finns tillgängliga.
Lyftutrustningen är monterad på en travers som ligger på två parallella ställningar
eller på en pelare. Förflyttning är möjlig att göra i alla riktningar. När pallen har ställts
ner strippas den från emballage som sedan läggs i behållare vid sidan om stationen.
Efter att detta är gjort använder operatören klämaggregatet för att greppa önskat antal
rullar från pallen. När rullarna ska läggas ner vinklas utrustningen 90 grader så att
rullarnas centrum löper parallellt med lastbärarna. Manövrering ska vara möjlig att
göra vid sidan om utrustningen så att god sikt erhålls. Med material laddat i
lastbärarna kliver operatören åter upp på trucken och kör bort tompallen till avdelad
plats. Vaggorna hämtas och körs ut till produktionen. På tillbakavägen tas tomma
vaggor med och ställs in i strippstationen. När det gäller returer är flödet det omvända.

Fördelar
• System som gör det lätt att fylla vaggor med rätt antal rullar
• Möjlighet att relativt enkelt flytta stationen vid behov
• Låg investeringskostnad

Nackdelar
• Risk för klämskador vid användning av klämaggregat
• Skaderisk på materialet
• Problem att greppa material med skillnader i diameter
• Små vinster jämfört med dagens hantering

6.6.3 Tilt- och lyftutrustning
Förslag 3 innefattar två tekniska hjälpmedel, en palltilt och ett lyftverktyg. När
råmaterialet har körts in från lagret ställs det ner vid palltilten. Plastfolien runt
materialet skärs upp på önskad nivå för att fördela materialet till två lastbärare.

Lastbärare

Emballage

Pallar

Ej rullmtrl.

Rullmtrl.

Förslag 1

Färdiga
lastbärare
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Efter detta aktiveras tilten med en knapptryckning på säkert avstånd från utrustningen
och pallen vickas långsamt ner. Operatören kan sedan med hjälp av lyftverktyget,
utformat som en lans med en längd av en lastbärare, ta ett paket av rullar från bordet
och lyfta upp dem. Här strippas sedan materialet från plastfolie och placeras därefter i
lastbärare. För att komma åt den bakre delen i tilten, sett från operatörens synvinkel,
ges utrymme vid sidan av tilten för passage. Innan tompallen körs bort måste tilten
vickas upp i ursprungsläget.

Fördelar
• Liten risk för personskador vid genomarbetad utformning av tiltens funktion
• Liten risk för materialskador
• Fungerande returflöde

Nackdelar
• Något omständlig returhantering. Kan ej hantera pallar med dubbla staplar
• Problematiskt att komma åt rullar i bakre änden av tilten
• Nivåskillnader vid arbetsplatsen
• Små differenser i rullarnas diameter förskjuter centrumhylsornas läge i

förhållande till varandra vilket kan göra det svårt att greppa flera rullar i taget

6.6.4 Lastbricka
Med en central strippningsstation försvinner närheten till respektive maskin. När
materialet strippas vid maskinen handlar det bara om några meters körning för att
hämta lastbärare nummer två efter att den första har placerats i maskinens
vertikaltransportör. Med nuvarande system av lastbärare skulle det innebära två längre
körningar från strippningsstationen för att få ut de två lastbärarna en pall av
rullmaterial ger upphov till. För att undvika dessa dubbla körningar föreslås att en så
kallad lastbricka användas.

På en lastbricka ställas två lastbärare i bredd och hanteringen sker från kortsidan på de
två lastbärarna. Lastbrickans innermått på längden ska vara samma som längden på
lastbärarna, det vill säga 1,26 meter. Kanter ska omgärda brickan för att lastbärarna
ska hållas på plats. När det gäller bredd så ska utrymme på brickan finnas för två
lastbärare laddade med material med maximal bredd, 1200 mm. Detta ger ett lämpligt
innermått på 2,0 meter för två lastbärare, se formel 1.

bbricka = 2*blastbärare+ 2*(rmax- 0,5*blastbärare)   ; b= bredd, r = radie på material (1)

Med denna konstruktion skulle bredden öka markant på truckens last men detta
upplevs inte som ett problem. Området där lastbrickorna ska framföras är öppet och
utrymmet i sidled är rejält.

6.6.5 Sammanställning
Efter att ha vägt samman för- och nackdelar för de tre alternativen bedömdes förslaget
med tilt- och lyftutrustning vara det mest passande. I en sådan station kan både
inkommande och returnerat gods hanteras vilket är svårare och/eller dyrare med de
två andra förslagen. Att automatisera denna del av råmaterialhanteringen blir mycket
kostsam på grund av den stora variationen på rullarnas diameter. För att inte kraftigt
öka materialinkörarnas körsträcka föreslås att lastbrickor används vid ett eventuellt
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genomförande av idén. Det negativa med en lastbricka är att det blir mycket hantering
i form av på- och avlastning när tomma och fulla lastbärare ska byta plats mellan hiss
och bricka. Detta problem skulle dock gå att lösa genom att förse varje maskin med en
tom lastbricka. På så sätt skulle truckföraren direkt kunna lasta i de tomma lastbärarna
i ramverket.

6.7 Baby, massa
Flödet av Weyerhaeuser massa är kanske den viktigaste delen i hela materialflödet.
Samtliga Babylinjer använder samma sorts massa och volymerna är därför stora. Vid
kontinuerlig körning skulle det 2005 åtgå ungefär 105 tvåpack per dygn vilket
motsvarar sex fullastade containrar. Det är därför av stort intresse att ha ett väl
fungerande flöde för detta material.

6.7.1 Massatorg
Massatorget bredvid Fenix 7 är placerat på en yta som ska tas i anspråk om beslutet
tas att köpa in en ny maskin. Om en ny maskin placeras där skulle det innebära att
personalen vid Fenix 5 och 7 skulle få hämta massan vid massatorget mellan Fenix 3
och 4 med dagens system. Denna sträcka uppfattas av många i produktionen som väl
lång för att gå med handtrucken. Det är därför angeläget att konstruera ett system där
införandet av en ny maskin kan stämma överens med hanteringen av råmaterial.
Lastbärare skulle kunna vara ett sådant alternativ.

6.7.2 Rangering av containrar
Som beskrivits i nulägesbeskrivningen mellanlagras containrarna med massa i
hamnen. Om detta mellansteg kan undvikas skulle flera positiva effekter uppstå.
Genom att köra containrarna direkt till SCA och där byta mot en tom container skulle
hanteringen till och från hamnen elimineras. En förutsättning är att det går att rangera
containrarna inom SCA:s område, se bilaga 9. De positiva effekter som skulle kunna
uppstå är dels ekonomiska samt ökad flexibilitet. De ekonomiska fördelarna ligger i
att priset för körningarna mellan hamnen är inkluderade i massapriset och skulle vid
en ändring kunna förhandlas bort. En egen rangering skulle även öka flexibiliteten i
och med att mellanlagret kommer närmare produktionen. Genom att företaget själva
styr hanteringen av massan kan även intagen anpassas till den egna produktionen i
högre grad.

6.7.3 Terminaltraktor
För att rangera containrar ståendes på chassi krävs en terminaltraktor. Dessa används
vanligtvis i hamnar för transporter mellan lastplatser. De har fördelen att vändskivan
är höj och sänkbar vilket gör att stödbenen för chassit inte behöver fällas upp vid
rangeringen. Samtal har förts med GTS, Göteborgs Truck Service. GTS är den
svenska importören för märket Terberg men har även uthyrning av andra märken samt
försäljning av begagnade terminaltraktorer. Kostnaden för hyra ligger mellan 15 000
och 25 000 kr per månad beroende på användningen. Detta alternativ skulle ge en
årskostnad på mellan 180 000 och 300 000 kr. Nypriset för en terminaltraktor är cirka
850 000 kr. Det finns även en marknad för begagnade maskiner där en bättre
begagnad traktor fås för cirka 300 000 kr. Genom leasing kan månadskostnaden bli 10
000 till 12 000 kr men bindningstiden varierar. (Wångdahl, 2002)
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6.7.4 Containerhantering
Containrar med massa kommer till SCA med lastbil. Idag är containrarna lastade på
ett rent chassi vilket är brukligt. Alternativet till denna hantering är ett så kallad
SIMA-chassi. (Transportforskningskommissionen, 1989) Maersk kontaktades för att
få information om detta alternativ. SIMA-chassin är kompletterade med två
hydrauliska kranar på kortsidorna så att containern kan lyftas på från marknivå. För
vanliga chassin krävs att en containertruck eller stora traverser används vid på- och
avlastning. Nackdelen med SIMA-chassin är att de kräver fri yta bredvid containern
vid på- och avlastning samt att de är relativt dyra. En användning av SIMA-chassin
istället för konventionella chassin för SCA:s räkning skulle medföra ökade
transportkostnader. Av rena utrymmesskäl är inte detta alternativ heller tilltalande.
(Tranberg, 2002)

6.7.5 Truckar
För att hantera containrar på konventionella chassin är containertruckar ett alternativ.
Dessa truckar används framför allt i hamnar och är väldigt stora. Containern lyfts på
långsidan av trucken vilket gör att den kräver stort utrymme. Detta alternativ är inte
heller intressant på grund av investeringar i flermiljonklassen för en containertruck.
(BT Förarutbildning, 2002)

I dagsläget lossas massan från containrarna med den stora Lindetrucken och körs in i
tältet för lagring. Den mindre Lindetrucken kan också användas men tar enbart ett
tvåpack massa åt gången. Den större Lindetrucken kan däremot ta två tvåpack men ej
rotera dessa samtidigt. När det är dags för inleverans till produktion används istället
Kalmartrucken för att rotera rullarna och lägga ner dem på marken. Anledningen till
att inte Lindetrucken används är att klämaggregatet inte har den bredd som krävs för
att klara av denna rörelse. Med en förlängning av klämplattorna på trucken skulle
detta vara möjligt.

6.7.6 Lossningsgrop
Att ta in massan genom godsmottagningen, lagra den i tältet och sedan köra den till
produktionslokalerna innebär en hel del transporter. En alternativ mottagningsplats
närmare produktionen skulle kunna minska dessa körsträckor. En nybyggnation av en
sådan mottagningsplats i kombination med egen rangering av containrarna skulle
kunna skapa ett separat flöde för massan som är mycket effektivt. Kravet på närhet till
produktion samt tillgängligt utrymme för rangering gör att området mellan
fastighetsavdelningen och produktionshallen är intressant, se bilaga 9

Vid samtal med fastighetsavdelningen framkom att det finns installationer under
marknivå att ta hänsyn till vid grävning av en lossningsgrop. Mellan fastighetshuset
och produktionshallen ligger ledningen för reservkraft nedgrävd. Denna ledning går
att flytta. Vidare framkom att vid dränering av lossningsgropen behövs en pump för
att få upp vattnet i nivå med dagvattenbrunnen. (Axborn, 2002)

En annan faktor att ta hänsyn till är åtkomligheten till produktionshallens port som
kommer att ligga inomhus vid en utbyggnad av tältet. Porten används för inleveranser
av nya maskiner och större delar för ombyggnationer av nuvarande maskiner. Därför
är det viktigt att ha i åtanke att porten ska kunna göras åtkomlig även vid
tillbyggnation.
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En ny lossningsplats för massa kräver en nivåskillnad för bakdelen av lastbilen för att
komma i nivå med marken. Skillnaden i nivå kan lösas med en ramp upp till
containern men vikterna på massan i kombination med utrymme som krävs gör en
sådan lösning mindre tilltalande. Det alternativ som kvarstår är att gräva en
lossningsgrop av liknande modell som idag finns vid godsmottagningen. Bredden kan
vara anpassad för en alternativt två containrar.

6.7.7 Tältet
Mellan tältet och produktionshallen finns idag ingen förbindelse. Avståndet
däremellan är ungefär sju meter. En ny lossningsgrop kräver att tältet byggs ut så att
lossningen kan ske i den nybyggda delen. Även om en utbyggnation sker mot
produktionshallen kan det vara svårt att utnyttja porten. Temperaturskillnaderna
mellan lokalerna gör att det skulle bli problem med kyla och kondens. Tältet
levererades 1995 av Jonsereds Miljösystem AB. Tältet är av modell Best-Hall med
måtten 15 x 75 meter. Den totala kostnaden för byggnaden var 1995 1,4 miljoner kr.
(Gunnarson, 2002) Under marken som kan komma ifråga vid en utbyggnad av tältet
finns två rör för spillvatten samt ett rör för dagvatten. Dessa behöver dock inte
påverkas av en utbyggnation. (Axborn, 2002)

6.7.8 Lastbärare
Transporten till massatorgen innebär många ingrepp i materialet. Vid kontakt med
truckarnas gafflar och klämaggregat uppkommer avtryck och skador på materialet.
Att använda någon form av lastbärare är en lösning på problemet. Med lastbärare
skulle avemballerade massarullar kunna placeras direkt i lastbärare. På så sätt skulle
kontakt med golvet undvikas vilket innebär förbättrad hygien. Samtidigt slipper
produktionspersonalen problemen med avemballering i samband med att rullarna ska
föras på pinolen vid maskinens rullställ.

6.7.9 Hantering i tältet
Dagens procedurer vid hanteringen i tältet, som visats i nulägesbeskrivningen, består
av flera moment och kontakter med massan. Ett alternativ där mellanlagringen i tältet
elimineras skulle innebära färre moment och kontakter med massan. Skador på
materialet uppkommer ofta i själva kontakten med truckarnas gafflar vid lyft. Om
intag sker vid en ny lossningsgrop bör utrustning finnas som gör hanteringen smidig
och enkel direkt efter lossningen. Två alternativ som har analyserats är rullstationer
samt en transportör. En lösning med exempelvis fyra rullstationer kan skapa en
mindre buffert och göra att påfyllning från containern inte är nödvändig vid varje
inleverans till produktionen av massa. Vidare har en transportör i sin tur flera fördelar.
Lossningen från containern kan ske direkt på transportören vilken i sin tur fungerar
som en buffert. Genom att öppna upp ett hål med tillhörande luftsluss i väggen in till
produktionshallen kan körsträckorna minskas kraftigt. Materialinkörarna skulle då
kunna avemballera och ta massan direkt i änden av transportören.
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7 Resultat
I avsnittet redovisas förslag för de olika huvudområdena. Förslag till förändringar i
layout visas och jämförs med dagsläget med avseende på total körsträcka för
truckförare och antal lagerplatser. Nya hanteringssätt för massa utvärderas där
investeringar redovisas och sätts i relation till möjliga besparingar. En noggrann
beskrivning av tillvägagångssätt, kostnader och placering av en central
strippningsstation avslutar resultatavsnittet.

7.1 Inko

7.1.1 Layout
För material till Inko föreslås en ändring av nuvarande layout av inkogången, se
bilaga 1. Tanken bakom förslaget är att renodla inkogången till att innehålla material
till Inko så långt som möjligt. Ytorna är dock så stora att det inte enbart går att placera
sådant material i hela gången. Undantag har därför gjorts för de gemensamma
limtankarna samt en yta för material till Baby. I förslaget tas loopar, olika
baksidesmaterial och NW till Baby bort från nuvarande ytor och istället avsätts yta D
för baksidesmaterial till Baby. Denna yta kan verka avlägsen från Babyproduktionen
men ger relativt korta cykeltider för såväl godsmottagningen som materialinkörning.

Pallplatser i den föreslagna layouten av inkogången ses i tabell 11 och kommenteras
sedan enskilt per materialgrupp. I tabellen redovisas även täcktiden som anger hur
många dagars kontinuerlig produktion ett maximalt lager räcker till.

TABELL 11. Förslag till ytor, pallplatser och täcktider i dagar för materialgrupperna till Inko.
För ytbeteckningar, se bilaga 1

NW
Ytan för NW är väl tilltagen vilket ger möjligheter att använda delar av området för
annat material. Vid kontinuerlig körning räcker ett fullt lager i åtta dagar. Platserna
bör även utnyttjas för testmaterial och alternativa placeringar för limpallar och elastik.

PE
I samband med ombyggnaden av en av produktionslinjerna år 2003 reduceras de sex
olika sorterna av PE till fyra. Det bör dock beaktas att den relativt höga täcktiden är
beräknad för de fyra plasterna ihop. För var och en av dem ska det finnas
säkerhetslager. Detta gör att denna yta även fortsättningsvis svarar väl mot behovet.

Well
Ytorna A och C som används i dagsläget är bra placerade för well med hänsyn till den
direkta närheten till produktionen. Det är även nödvändigt eftersom

Ytbeteckning Pallplatser Täcktid
NW F 66 8
PE E 88 11

Well A+C 48+120=168 4
Påsar G 39 13
Elastik C 6 6

Lim, tank B 6 5
Lim, pall G 6 21
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produktionspersonalen hämtar pallarna manuellt. Den korta täcktiden är nödvändig
för ett material som omsätts i stora volymer. Idag återfinns en del Babymaterial på yta
C vars plats elastiken delvis kommer att ta i förslaget.

Påsar + Lim, pall
Ett pallställage byggs på yta G. Utrymmet lämpar sig väl för ett ställage då djupet på
området är mindre än för övriga ytor. Ett ställage med 45 platser gör att påsarna kan
flyttas från dagens platser i kvarnhallen. Tänkt struktur är 9x5x1 pallplatser. Även lim
på pall bör få plats i ställaget. Alternativ förvaring för limmet är bredvid NW på yta F.
Den stora fördelen med uppförandet av ett pallställage är en kraftig reduktion av
transportvägarna.

Elastik
Elastik får dela plats med well i hörnet av yta C. Antalet platser behöver inte vara
stort då förbrukningen är låg. Antalet får anpassas mot batchstorlekar från
leverantörer. En alternativ placering är bredvid NW på yta F.

Lim, tank
De sex platserna för uppvärmning av limtankar blir kvar. Övriga tankar får vid behov
placeras på Nordplattan som idag.

7.1.2 Körsträcka
För att få en bild av effekterna av förslaget har körsträckorna uppskattats, se tabell 12.
I jämförelse med dagens system sker inga stora förändringar av den totala
körsträckan. Detta beror på att ändringarna av layouten är relativt små samt av
körningarnas karaktär. Inleveranser sker till produktionshallen dels via sydplattan för
linje 11 samt via nordplattan för linje 12, se bilaga 3. Placeringen inom inkogången av
materialet får därför mindre betydelse. En flyttning av materialet inom gången gör
den ena körsträckan längre medan den andra blir kortare. Den totala förändringen blir
en reducering av körsträckorna med en procent vilket inte kan ses som ett absolut
värde då uppskattningarna av sträckorna har större felmarginaler.
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TABELL 12. Körsträckor för Inko material

7.1.3 Sammanställning
Förslaget ger små förändringar av layouten. Inkogången renodlas dock till att enbart
innehålla material till Inko med undantag för den till Baby tilldelade yta D. Med en
förändring av layouten fås bättre överblick över materialen. Investeringarna som är
förknippade med förslaget är begränsat till ett pallställage. Enligt GBD Lagersystem
skulle kostnaden för ett föreslaget ställage vara cirka 15 000 kr. (Berglund, 2002)

7.2 Inko, massa

7.2.1 Layout
För Inko, massa har fyra förslag tagits fram. Förslagen bygger i olika omfattningar på
ett utnyttjande av färdigvarulagret och sydplattan. Det krävs att inblandade interna
parter kan komma överens om användningen av ytorna och att fördelarna med
förslagen vägs mot nackdelarna.

I två av förslagen återfinns Korsnäs massan i tältet. Den enda förändringen blir då en
förflyttning inom tältet från nuvarande placering till den plats där Weyerhaeuser
massa finns idag. Anledningen är att denna yta är större vilket medför att ”lagring” i
tågvagnar på gårdsplanen kan minskas.

Godsmottagning
Förbrukning Körsträcka/cykel Förslag

Material Antal pall/vecka Idag (m) Totalt (m) Körstr. Totalt (m)
NW 46 160 7360 185 8510
PE 46 185 8510 185 8510

Well 280 160 44800 160 44800
Påsar 16 200 3200 185 2960
Elastik 7 160 1120 160 1120

Lim, tank 8 160 1280 160 1280
Lim, pall 3 250 750 185 555

67020 67735
Förändring 1%

Materialinkörning
Förbrukning Körsträcka/cykel Förslag

Material Antal pall/vecka Idag (m) Totalt (m) Körstr. Totalt (m)
NW 46 140 6440 140 6440
PE 46 140 6440 140 6440

Well 280 50 14000 50 14000
Påsar 16 160 2560 80 1280
Elastik 7 140 980 140 980

Lim, tank 8 50 400 50 400
Lim, pall 3 300 900 100 300

31720 29840
Förändring -6%

Totalt 98740 97575
Förändring -1%
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För övriga två förslag tas även Korsnäs massan in vid färdigvarulagret. En sådan
utformning kräver ett annat leveranssätt än tåg då järnvägen inte finns i anslutning till
färdigvarulagret. Att gå över till lastbilstransporter innebär att nya upphandlingar av
transporten måste ske. Det ställer i sin tur krav på massans dimensioner för att uppnå
ekonomi i transporten. Rullar med dagens diameter, 1450 mm, kan vara svåra att
transportera effektivt i lastbil. Förslagen bör därför ses i ljuset av hur framtida sorters
massa kommer att vara utformade. En annan effekt blir en övergång till ett
miljömässigt sämre alternativ vilket bör ställas mot uppsatta miljömål.

För M-real massan ändras mottagningen till färdigvarulagret i samtliga förslag. Den
nya mottagningen gör att lossningen kan ske i nära anslutning till produktionen vilket
leder till korta transportvägar. De minskade körsträckorna redovisas senare i kapitlet.
Dessutom elimineras många av de risker som återfinns i riskanalyserna och berör
transporterna genom inkogången där trucktrafik och persontrafik möts, se bilaga 8.
Genom att ändra gångvägarna vid sydplattan kan trucktrafiken i förslagen hållas
åtskild från gångtrafiken.

En sammanfattning av de fyra förslagen för massahanteringen ses i tabell 13.
Placeringarna av de två massorna anges för respektive förslag. Lagerstrukturen har
räknats fram med hjälp av måtten på ytorna. Det maximala antalet tvåpack som kan
lagras på ytan bör tas med en nypa salt då värdena innefattar uppskattningar av
lagringsmöjligheterna. Värdena bör även sättas i proportion till dagsbehovet som är
ungefär 45 paket för Korsnäs och 30 paket för M-real vid kontinuerlig körning. Därför
har täcktiden, TT, räknats ut vilken anger hur många dagar ett fullt lager kommer att
räcka vid kontinuerlig körning.

TABELL 13. Förslag Inko massahantering

7.2.2 Körsträcka
För att få en uppfattning om vad förslagen innebär för den interna hanteringen har
körsträckor beräknats. Indelningen har gjorts i godsmottagning och materialinkörning.
För varje material har uppskattningar gjorts av körsträckan för en cykel, det vill säga
ett varv från till exempel godsmottagningen till lagerplatsen och tillbaka, se tabell 10.
Förändringarna av körsträckor för godsmottagningen och materialinkörningen ses i
tabell 14. Samtliga sträckor är angivna i meter. Körsträckor har analyserats istället för
hanteringstider på grund av svårigheter i att få fram information. Att analysera
hanteringstider kräver att en tidsstudie genomförs. Vare sig tid eller vilja har funnits
för att gå vidare med detta då det är svårt att genomföra praktiskt samt att det kan
uppfattas negativt av berörd personal.

Plats F1 F2 F3 F4
Tältet, västra delen Korsnäs Korsnäs

7x6x3=126 st 7x6x3=126 st
TT=2,8 dgr TT=2,8 dgr

Sydplattan, utan truckverkstaden M-real M-real
10x4x4=160 st 10x4x4=160 st
TT=5,3 dgr TT=5,3 dgr

Sydplattan, hela Korsnäs
15x3x3=135 st
TT=3 dgr

Färdigvarulagret, sydöstra delen M-real Korsnäs M-real
7x7x4=196 st 7x6x3=126 st 7x7x4=196 st
TT=6,5 dgr TT=2,8 dgr TT=6,5 dgr
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TABELL 14. Förändring av körsträckor (m)

En sammanslagning av effekterna för godsmottagning och materialinkörning visar att
tidsvinsterna skiljer sig åt för de olika förslagen. Det bör även finnas i åtanke att
förslag tre och fyra, där båda massorna placeras i närheten av produktionen, för andra
positiva effekter med sig. Hanteringen blir i de fallen koncentrerad till samma område
vilket medför enklare överblick av nivåer och möjlighet till mer flytande gränser
mellan lagerytorna.

7.2.3 Sammanställning

Förslag 1
I detta förslag hanteras Korsnäs massan som idag vilket gör att transporterna blir
oförändrade för den delen. M-real massan tas in via en port i färdigvarulagret och
placeras på sydplattan. För godsmottagningen innebär det en ökning av körsträckan
medan materialinkörarna får kortare väg. Totalt ger förslaget en minskning med 24
procent av körsträckan.

Fördelar
• Färdigvarulagret utnyttjas ej för lagring av massa
• Få förändringar nödvändiga av dagens layout
• Minskad total körsträcka med 24 procent

Nackdelar
• Massatransporter genom inkogången kvarstår
• Ökad körsträcka för godsmottagningen med 12 procent
• Separerade flöden för de två massorna

Förslag 2

Godsmottagning Idag F1 F2 F3 F4
Material Förbr./vecka Körstr. Totalt Körstr. Totalt Körstr. Totalt Körstr. Totalt Körstr. Totalt
Korsnäs 263 80 21040 80 21040 80 21040 20 5260 70 18410
M-real 178 50 8900 70 12460 20 3560 70 12460 20 3560

441 130 29940 150 33500 100 24600 90 17720 90 21970
Förändring 12% -18% -41% -27%

Materialinkörning Idag F1 F2 F3 F4
Material Förbr./vecka Körstr. Totalt Körstr. Totalt Körstr. Totalt Körstr. Totalt Körstr. Totalt
Korsnäs 263 200 52600 200 52600 200 52600 60 15780 20 5260
M-real 178 200 35600 20 3560 60 10680 20 3560 60 10680

441 400 88200 220 56160 260 63280 80 19340 80 15940
Förändring -36% -28% -78% -82%

Totalt Idag F1 F2 F3 F4
Körstr. Totalt Körstr. Totalt Körstr. Totalt Körstr. Totalt Körstr. Totalt

530 118140 370 89660 360 87880 170 37060 170 37910
Minskning (m) -28480 -30260 -81080 -80230
Minskning (%) -24% -26% -69% -68%
Vid körning i 10 km/h:
Tidsbesparing i timmar per vecka 2,8 3,0 8,1 8,0
Tidsbesparing i timmar per år 142 151 405 401
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I jämförelse med föregående förslag skiljer sig förslag två enbart i frågan om lagring
av M-real massan. Här föreslås lagring ske i färdigvarulagret vilket medför kort
körsträcka för godsmottagningen. Detta förslag är det enda som inte nyttjar ytan på
sydplattan och ska ses som ett alternativ om denna yta ej går att göra tillgänglig.

Fördelar
• Sydplattan utnyttjas ej för lagring av massa
• Både godsmottagning och materialinkörning får minskade körsträckor
• Minskad total körsträcka med 26 procent

Nackdelar
• Massatransporter genom inkogången kvarstår
• Separerade flöden för de två massorna

Förslag 3
I de två sista förslagen tas båda massorna in genom port i färdigvarulagret. Lagringen
sker förutom i färdigvarulagret även på sydplattan. Det förutsätter att transporterna
sker på lastbil för Korsnäs massan. I gengäld fås ett samlat lager av massa i nära
anslutning till produktionen vilket möjliggör mer flytande gränser av ytorna. Detta
kan vara en stor fördel vid stora inleveranser då utrymmena fylls upp. Ytan som
frigörs i tältet kan användas som tillfälligt lager och buffert för baksidesmateriel till
Baby alternativt andra material. Ur en ren ekonomisk synvinkel kan därmed ytan ses
som alternativkostnaden till hyra och hantering av 120 kvadratmeter vid externlager.

Fördelar
• Minskade körsträckor med 69 procent
• Gemensam godsmottagning för de båda massorna
• Eliminerad massatransport genom inkogången
• Möjlighet att utnyttja del av tältet till lagring av andra material

Nackdelar
• Tar lageryta i anspråk i färdigvarulagret

Förslag 4
I det fjärde och sista förslaget utnyttjas även ytan där truckverkstaden återfinns idag.
Det kräver i sin tur att alternativa lokaler hittas eller skapas för den verksamheten.
Investeringar har gjorts i nuvarande lokaler vilket kan göra förslaget kostsamt. I övrigt
är förslaget likt förslag nummer tre och ger därmed fördelarna av gemensam
hantering. Skillnaden ligger i att ytorna som frigörs för lagring är större i detta förslag.
En avvägning bör göras över hur stora ytor som efterfrågas. En sådan fråga hänger
givetvis ihop med vilken leveransintensitet som används och hur lagerstrukturen ser
ut med avseende på säkerhetslager. Lediga delar av tältet kan även här hysa andra
material.

Fördelar
• Minskade körsträckor med 68 procent
• Gemensam godsmottagning för de båda massorna
• Eliminerad massatransport genom inkogången
• Möjlighet att utnyttja del av tältet till lagring av andra material
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• Större lagernivåer för båda massorna

Nackdelar
• Tar lageryta i anspråk i färdigvarulagret
• Flytt av truckverkstaden nödvändig

Slutsatser
Förslagen utnyttjar olika ytor inom fabriken. Det bör föras en dialog mellan berörda
parter hur användningen av dessa ytor kan ske mest effektivt. Vid dessa diskussioner
bör de positiva effekterna av en samordnad godsmottagning för de båda massorna
beaktas. Genom att ta in båda massorna genom färdigvarulagret elimineras
transporterna av massa genom inkogången och samordningseffekterna blir påtagliga.
En negativ sida med godsmottagning i färdigvarulagret är att den blir skild från
ordinarie godsmottagning. Viss styrning av arbetsstyrkan blir nödvändig. Någon
ekonomisk analys av förslagen har inte genomförts. De minskade körsträckornas
tidsbesparing finns angivna i tabell 13 men bör tolkas med försiktighet. Om en
förändring av leverantörer är förestående bör de interna ändringarna av hanteringen
ske i samband med detta.

7.3 Baby, lagring av råmaterial
Två helhetslösningar är framtagna när det gäller layout för lagring av råmaterial till
Baby. För att förslagen ska gå att genomföra är det nödvändigt att hanteringen av
massa förändras. Lagring av M-real eller Korsnäs massa måste ske på annan plats än i
tältet. Ett annat alternativ är att hanteringen av massa till Baby förändras, se kapitel
7.5. Förslagen är i det närmaste identiska med undantag för användandet av en
enstaka yta.

Tanken med förslagen är att minimera den totala interna körsträckan av material samt
att i större utsträckning samla material inom samma materialgrupp på närliggande
ytor.

Tältet ligger nära både godsmottagning och produktion och utgör därför en attraktiv
lageryta ur en rent flödesmässig synvinkel. Problemet är att kvalitetskrav sätter stopp
för lagring av många material i lokalen. Gemensamt för båda förslagen är att artiklar
med stor åtgång placeras i första hand i tältet om möjligt. Dessa material är NW,
Liberoloop och vadd. Återstående materials placeringar bestäms med utgångspunkt i
uttagsfrekvens och volymer i kombination med lokalernas utseende. I tabell 15 kan
flöden per dygn av dessa råmaterial utläsas efter att visst gods har placerats i tält.
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TABELL 15. Flöden för respektive materialgrupp i antal pallar

Tabell 15 visar förbrukning i antal pallar per dygn av respektive materialgrupp. För de
material som placeras i tältet visas flödet från denna lokal i tredje kolumnen från
vänster. Flödet från övriga lokaler visas i nästföljande kolumn och slutligen redovisas
andelen av det totala flödet från lagerlokalerna förutom tältet. Detta visar på att well,
PE och hook främst skulle prioriteras vid det fortsatta layoutarbetet om endast
flödesfrekvensen var avgörande. I och med de trånga lagerlokalerna tvingas dock
andra lösningar fram.

Förslagen förutsätter att inleveranserna av PE styrs hårdare. Övriga materialgrupper
tilldelas lageryta på bekostnad av baksidesmaterialet. Tanken med detta är att minska
antalet artiklar vid externlager och göra det lättare med styrningen av inleveranser
från externlager. Utrymme ges internt för de allra vanligaste baksidesmaterialen
medan de mindre vanliga körs in så sent som möjligt inför en körning. Anledningen
till att detta material väljs är att det kräver stora ytor i lagret. På grund av platsbristen i
lager uppnås därför stora vinster i tillgänglig yta med den hårda styrningen.

Om övriga föreslagna hanteringssätt för baby- och/eller inkomassa införs frigör det
ytterligare lageryta i tältet. Denna yta kan nyttjas som mellanlager för PE, vadd, NW
och loop för att sedan tas in tempererade lagerlokaler då användning av materialet är
nära förstående.

7.3.1 Layout

Förslag 1- Pallställage för ökat lagerutnyttjande och bättre åtkomlighet
Detta förslag bygger på att relativt små förändringar görs i lagerstrukturen. Förvaring
i pallställ används dock i större utsträckning för att bättre utnyttja den tillgängliga
takhöjden. I tabell 16 visas tilldelningen av lagerplatser för de olika
materialgrupperna.

Hook behåller den nuvarande placeringen i kvarnhallen 1. Närheten till såväl
godsmottagning som produktion är stor och ytan lämpar sig väl för förvaring i
ställage. Eftersom att hook står för den största delen av flödet som passar för
förvaring i pallställ är valet av lageryta naturligt. Istället för att som i dagsläget dela
det långa ställage med WF tilldelas hook samtliga lagerplatser. De båda ställagen mitt
emot det ovan nämnda får också disponeras för hook. Det ger ytterligare lagerplatser

Material Pallar/dygn Tält Övriga lokaler Andel
NW 37 37 0 0%
Loop 13 9 5 2%
PE 37 0 37 18%
Vadd 12 12 0 0%
Lim, tank 5 0 5 2%
Lim, tunnor 3 3 0 0%
Hook 34 0 34 17%
LG Fulflex 3 0 3 1%
Lycra 1 0 1 0%
WF 4 0 4 2%
Bag 12 0 12 6%
Well 101 0 101 50%
Totalt 263 61 202 100%
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eftersom endast det ena delvis används för hook i nuläget. Anledningen till de nya
lagerplatserna, nära det dubbla mot tidigare, är att det upplevs vara väldigt ont om
förvaringsyta för materialet. Stora mängder förvaras därför vid externlager.
Inkopåsarna som tidigare upptog ett ställage flyttas till inkogången.

WF placeras i det nordvästra ställaget i lokalen. Platsen kan tyckas vara oförtjänt bra
för ett material med så små volymer men utrymmet passar den mängd WF som bör
finnas i lager. Detsamma gäller LG som tilldelas det andra ställaget strax nedanför
WF. Volymerna av LG som bör lagerhållas är relativt små och ställaget räcker bra till.

Well får stå kvar på samma yta som den gör idag. I och med att
omsättningshastigheten är väldigt hög är placeringen flödesmässigt helt riktigt. Inga
onödiga omvägar behöver göras vid in- och utleverans utan närheten till
godsmottagning och produktion är stor.

I det stora hela sker små förändringar av layouten i den övre delen av kvarnhallen.
Anledningen är att den med det nuvarande utseendet gör nytta av lokalen på ett
väldigt effektivt sätt. Infart och utfart i lokalen ger en naturlig placering av enkla
pallställ vid dessa eftersom truckgångar krävs här i vilket fall som helst. Truckgångar
för samtliga pallställ erhålls alltså ”gratis”. För att se en bild över lokalens layout, se
bilaga 10.

De stora förändringarna i kvarnhallen 2 är att förvaring i ställage rekommenderas i
större utsträckning. Det långa, dubbla pallställaget med påsar står kvar på samma plats
men ytterligare ett ställage har tillkommit för denna materialgrupp. De högfrekventa
loopmaterialen, de för Libero, har placerats i tältet där de fristaplas på grund av de
stora volymerna i lager, se kapitel 2.2.2. Loopar med lägre förbrukning placeras i
pallställ i denna lokal. De två anledningarna till att pallställ används är att takhöjden
utnyttjas bättre samt att ställageförvaring av loop ger ett lättillgängligt system för att
nå enskilda pallar med loop. Det nuvarande ställaget längst ner i lokalen behålls och
ger plats för Lycra och lim på pall, två material med små flöden. På ytan där Libero
loopar tidigare förvarades föreslås att PE förvaras.

I och med att vadd flyttas till tältet frigörs ytan i zon 3 för annan lagring. Formen på
ytan gör den lämplig för förvaring direkt på golv. I förslaget placeras Pansac 330 eller
annat baksidesmaterial på ytan. Höjden vid denna yta är cirka 4,7 meter och detta
medför tyvärr att det ej går att stapla två plastpallar i höjd på grund av
brandsäkerhetsskäl. För ritning över lokalen se, bilaga 11.

Yta D i inkogången används helt för förvaring av plast, se bilaga 1. Baksidesmaterial
från leverantören Pansac kommer att till största delen användas i framtiden och därför
är antalet pallplatser beräknat därefter.

På nordplattan sker inga förändringar jämfört med i dagsläget. Den befintliga ytan för
lagring av loop behålls. Nordplattan föreslås att även i fortsättningen ge plats för
limtankar. I dagsläget förvaras även vissa andra material i små volymer, till exempel
hook, på denna yta. I framtiden kvarstår även den möjligheten.
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TABELL 16. Sammanställning av pallplatser i förslag 1. Täcktid i dagar

Förslag – Markant ökning av lagerplatser för lopp och påsar
I förslag 2 förändras kvarnhallen 2 genom att påsar ges något mer platser på
bekostnad av loop. Det nya dubbelställaget innehåller enbart platser för påsar.  Loop
kompenseras för detta genom att den placeras i zon 3, se bilaga 11. Här kan mängden
lagrat material variera beroende på vilken typ av loop som lagras. Staplingshöjden får
inte vara högre än cirka 3,5 meter på grund av att sprinklersystemet effektivt ska
sprida vatten vid brand. Om man dessutom vill komma åt varje enskilt material måste
samma typ staplas tillsammans. Höjden kan alltså variera mellan ett och tre i varje
stapel vilket ger en variation på 27 till 81 pallplatser i zon 3. Anledningen till att loop
föreslås lagras genom fristapling är att takhöjden och den tillgängliga ytan är relativt
liten. Pallställ skulle här bidra mer med upptagande av yta snarare än funktion. PE får
i detta förslag endast plats i kvarnhallen 2 och inkogången eftersom loop tar över ytan
i zon 3. En sammanställning av förslaget visas i tabell 17.

TABELL 17. Sammanställning av pallplatser i förslag 2. Täcktid i dagar

7.3.2 Körsträcka
Konsekvenserna för den totala körsträckan blir ungefär samma för de två förslagen.
Vinsterna i placering av råmaterial för godsmottagning blir främst för loop och PE.
Anledningen till de kortare körsträckorna är att materialet i stor utsträckning flyttas
från kvarnhallen 2 vars läge inte är det bästa. I tabell 18 syns förändringar för
godsmottagningens körsträckor.

Material Kv.h.1 Kv.h.2 Inkog. Nordpl. Zon 3 Tält Totalt Idag Diff. Täcktid
PE 63 90 54 207 210 -1% 7
NW 240 240 218 10% 7
Vadd 56 56 54 4% 5
Hook 213 213 105 103% 4
Loop 72 36 120 228 223 2% 20
WF 45 45 36 25% 11
Påsar 390 390 369 6% 36
Well 540 540 540 0% 6
Lycra 20 20 10 100% 14
Fulflex 30 30 20 50% 9
Lim, tunna 8 8 8 0% 4
Lim, tank 6 8 14 14 0% 3

Material Kv.h.1 Kv.h.2 Inkog. Nordpl. Zon 3 Tält Totalt Idag Diff. Täcktid
PE 63 90 153 210 -27% 5
NW 240 240 218 10% 8
Vadd 56 56 54 4% 6
Hook 213 213 105 103% 7
Loop 48 36 81 120 285 223 28% 26
WF 45 45 36 25% 14
Påsar 432 432 369 17% 43
Well 540 540 540 0% 6
Lycra 20 20 10 100% 28
Fulflex 30 30 20 50% 13
Lim, tunna 8 8 8 0% 4
Lim, tank 6 8 14 14 0% 3
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TABELL 18. Körsträckor för godsmottagningen

Tidsvinsten per vecka uppgår till drygt en timme om det antas att maxfart, 10 km/h,
hålls med truckarna.

När det gäller materialinkörningens körsträckor minskar de i ungefär samma
omfattning som för godsmottagarna. De stora skillnaderna ligger i körsträckorna för
vadd och loop i och med placeringen i tältet. I tabell 19 visas körsträckorna
tillsammans med en summering av de totala effekterna för både godsmottagare och
materialinkörare.

TABELL 19. Körsträckor för materialinkörningen

Godsmottagning
Förbrukning Körsträcka/cykel

Material Antal pall/vecka Idag (m) Totalt (m) Förslag 1 Totalt (m) Förslag 2 Totalt (m)
NW 217 160 34792 160 34792 160 34792
Loop 78 207 16094 180 14018 169 13140
PE 216 237 51326 181 39241 181 39241
Vadd 71 160 11327 160 11327 160 11327
Lim, tank 28 110 3115 110 3115 110 3115
Lim, tunnor 15 160 2427 160 2427 160 2427
Hook 200 200 40051 200 40051 200 40051
LG Fulflex 16 270 4369 210 3398 210 3398
Lycra 5 200 1011 270 1365 270 1365
WF 22 200 4450 200 4450 200 4450
Påsar 71 232 16404 250 17699 250 17699
Well 585 200 116916 200 116916 200 116916
Totalt 302283 288799 287921

Förändring -4,5% -4,8%
Förändring av körtid vid 10 km/h (h) -1,3 -1,4

Materialinkörning
Förbrukning Körsträcka/cykel

Material Antal pall/vecka Idag (m) Totalt (m) Förslag 1 Totalt (m) Förslag 2 Totalt (m)
NW 217 110 23919 110 23919 110 23919
Loop 78 187 14562 129 10037 136 10591
PE 216 203 43906 208 44981 208 44981

Vadd 71 220 15575 110 7788 110 7788
Lim, tank 28 160 4531 160 4531 160 4531

Lim, tunnor 15 110 1669 110 1669 110 1669
Hook 200 140 28036 140 28036 140 28036

LG Fulflex 16 220 3560 140 2265 140 2265
Lycra 5 140 708 220 1113 220 1113
WF 22 140 3115 140 3115 140 3115

Påsar 71 178 12605 200 14159 200 14159
Well 585 140 81841 140 81841 140 81841

234027 223454 224008
Förändring -4,5% -4,3%

Förändring av körtid vid 10 km/h (h) -1,1 -1,0

Totalt 536310 512253 511929
Förändring -4,5% -4,5%

Förändring av körtid 10 km/h (h) -2,4 -2,4
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7.3.3 Sammanställning

Förslag 1
Layouten ger mer samlade ytor för samtliga material förutom plast. Konsekvensen av
att loop samt påsar samlas i nya ställage i kvarnhallen 2 gör att den nuvarande stora
ytan försvinner. Detta är på ett sätt negativt eftersom de interna transporterna för plast
ökar något med detta förfaringssätt. Kvarnhallen lämpar sig dock bäst för
ställagelagring jämfört med andra ytor i anläggningen och bedömningen blir därför att
plasten får förvaras på skilda ytor för att uppnå målet med samlad loop- och
påsförvaring. Hook har en väl tilltagen yta och bör klara en framtida
produktionsökning utan problem. Tanken är att transporter mellan externa och interna
lager inte längre ska vara nödvändig för materialet.

Nödvändiga investeringar för de båda förslagen är inköp av ställage. Antal och typ av
ställage är i det närmaste identiska för förslagen och en offert erhölls från GBD
Lagersystem AB, se bilaga 12. Pris beräknas till cirka 70 000 kronor.

Fördelar
• Ökade lagerplatser för samtliga material förutom PE
• Mer samlade ytor för materialgrupper
• Minskad total körsträcka med fyra procent

Nackdelar
• Minskade lagerplatser med en procent för PE
• Kräver förändring av massahantering

Förslag 2
I förslaget finns det ett stort antal platser för påsar och loop. Lagringen av loop blir
dock inte lika flexibel i zon 3 som den skulle ha varit i pallställ på en yta med mer
långsmalt utseende.  Nackdelen med att ha så många platser för plastpåsar är att man
låser sig med möjligheten att endast förvara påsar där på grund av detta materialets
låga höjd. Om antalet platser reducerades något, det vill säga att höjden ökas för varje
ställageplan, kunde en högre flexibilitet erhållas.

Situationen för plast är i detta förslag densamma som i förslag 1. Relativt lite PE ryms
jämfört med idag vilket kräver hög disciplin i transporterna mellan extern och intern
lager.

Fördelar
• Kraftig ökning av antalet lagerplatser för loop och plastpåsar
• Ökade lagerplatser för samtliga material förutom PE
• Mer samlade ytor för materialgrupper
• Minskad total körsträcka med fyra procent

Nackdelar
• Osäkerhet om platser för PE är tillräckliga trots hårdare styrning
• Kräver förändring av massahantering
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Slutsatser
Förslagen är i det närmaste helt lika. Enda skillnaden är att i förslag två ges fler
lagerplatser för både påsar och loop på baksidesmaterialets bekostnad. Eftersom att
inga beräkningar har gjorts av lämpliga lagernivåer får förslagen ses som ett
diskussionsunderlag för beslut om hur lagerplatserna ska fördelas. Förslag 1 är mer
realistiskt att genomföra med tanke på lagerplatserna för PE. En minskning av med 27
procent, som förslag 2 innebär, blir mycket svårt att klara av även med en hårdare
styrning. Förslaget kan istället ses som ett uppslag för hur zon 3 kan användas på
annorlunda sätt. När det gäller körsträckorna sker en förändring i positiv riktning även
om det inte blir några dramatiska förändringar. Ändringarna är dock inte svåra att
genomföra under förutsättning att massahanteringen förändras. Förslagen bör därför
övervägas vid en ändring av denna hantering samt om styrningen av PE bedöms som
genomförbar.

7.4 Baby, strippning
I avsnittet presenteras resultatet av en central strippningsstation utförligt. Avsnittet
avslutas med en sammanställning av resultatet.

7.4.1 Tilt
Mittcon AB i Härnösand gav offert på en tiltutrustning med kapacitet att vicka laster
på cirka 1000 kg, se bilaga 13. Rullarnas diameter kan vara upp till 1200 mm och de
vickas ner i en 2500 mm lång svängd plåtrygg. Lägsta punkten i en nedvickad tiltrygg
är 185 mm och den högsta 325 mm. Hastigheten för att vicka ner tilten uppgår till
cirka 20 sekunder medan det tar 31 sekunder att vicka upp den. I offerten ingår också
ljusbommar för två kortsidor och en långsida för att säkerställa att utrustningen
stannar då något kommer innanför arbetsområdet. Inköpspriset för utrustningen
uppgår till 184 380 kronor.

7.4.2 Lyftutrustning
PD Lyftteknik har utrustat Fenixmaskinernas övervåningar med lyftutrustning till
materialladdning och de har fungerat tillfredsställande. En liknande utrustning
föreslås till momentet då rullarna ska lyftas från tiltutrustning till lastbärare, se bilaga
14. Lyftverktyget är fäst i ett traverssystem som möjliggör ett arbetsområde på 6*9
meter vilket är tillräckligt för att inrymma tiltutrustning samt lastbärare. Lyftverktyget
består av en 1200 mm lång horisontell pinol som går att justera i höjdled. Diametern
på pinolen sätts något mindre än hylsdiametern för att inte riskera att köra sönder
hylsorna vid små differenser i ytterdiameter på rullarna. Slaglängd i höjdled är 1200
mm, mellan 200 och 1400 mm. I och med att rullarnas centrumhöjd maximalt blir 785
mm (tiltens lägsta punkt 185 mm+ rullens maximala diameter 600 mm) går det att
lyfta rullens nederkant ytterligare 615 mm vilket är fullt tillräckligt. Max lyftkapacitet
är cirka 450 kg vilket överstiger den maximala tyngden för material till en lastbärare.
Budgetpris för PD-lyftare med en så kallad KBK-utrustning med stativ och skenor är
276 500 kr.

7.4.3 Lastbricka
Fördelen med att ha lastbrickor diskuterades tidigare i analysavsnittet. Utrymme bör
frigöras vid respektive maskin där en tom lastbricka samt den inkommande kan ställas
ner. Efter att ha tagit de tomma lastbärarna och ställt dem i ramverket ges plats för att
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lyfta upp det beställda materialet. Därefter tar materialinköraren med sig lastbrickan
med de tomma lastbärarna till strippningsstationen.

Winbergs mekaniska, tillverkare av de nuvarande lastbärarna, kontaktades och ett pris
på en enskild lastbricka gavs på 10 000 kronor. Stabiliteten i lastbrickan skulle medge
att viktfördelningen mellan de båda sidorna är mycket ojämn, det vill säga att last kan
finnas på ena sidan av lastbrickan medan den andra står tom. För att utrusta varje
maskin med en lastbricka samt ytterligare en till strippningsstationen skulle med
oförhandlat pris innebära en investering på 70 000 kr.

7.4.4 Helhetsbild
I figur 14 nedan visas en skiss över hur den tilltänkta strippningsstationen för rullgods
kan komma att se ut. Lyftutrustningen når över ett område som täcker in tilt samt en
lastbricka och en enskild lastbärare. Materialinköraren ges på så sätt möjlighet att
endast ta en lastbärare med material utan att använda de på lastbrickan. På så sätt kan
en ny omgång material laddas i lastbrickan medan leverans sker av det nyligen
avemballerade materialet.

Figur 14. Strippningsstation

I grova drag sköts utrustningen på följande sätt. Operatören ställer godset på tilten, i
figurens överkant, och går därefter till motsatt sida om tilten och manövrerar
utrustningen. Härifrån styrs även lyftutrustningen där förflyttning av gods sker i sidled
i figuren. Beroende på var stationen upprättas görs olika placeringar av
emballagecontainrar och yta för strippning av pallgods, se avsnitt 7.4.6.

7.4.5 Arbetsgång
I tabell 20 nedan redovisas beräknade tider för de olika momenten i den tilltänkta
central strippningsstationen och en jämförelse görs med dagens hantering.
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TABELL 20. Jämförelse, materialhantering från lager till produktion. Tid i s

I tabellen kvittas lika moment varandra medan specifika uppgifter för respektive
strippningsmetod tillförs ett tidstillägg för den tid momentet beräknas ta. I tabellen
kan det utläsas att den nya metoden innebär ett tillägg på 20 sekunder per pall
rullgods. I och med att cirka 100 pallar rullgods per dygn beräknas åtgå år 2005 skulle
det motsvara en utökad arbetstid med drygt tio minuter per skift. Den nya
strippningsrutinen innehåller många fler moment men tidsåtgången blir trots detta
endast marginellt större beroende på en person gör allt själv. I tidsberäkningarna
förutsätts att en hel pall, det vill säga två lastbärare, laddas med material. När det
gäller strippning av pallgods ges inga förslag på förändrade rutiner i arbetssättet. Enda
förändringen är att den ska ske i anslutning till övrig avemballering.

7.4.6 Placering

Massatorg vid Fenix 7
Genom att placera strippningsstationen på det nuvarande massatorget ges goda
möjligheter att utforma arbetsplatsen väl i och med de stora ytorna. En figur över
layouten visas i figur 15.

Moment Rullgods i framtiden Motsv. Tid Rullgods idag Motsv. Tid
1 Köra till lager 1 Köra till lager 1
2 Scanna och hämta 2 Scanna och hämta 2
3 Köra till s.-station 10 Köra till maskin 24
4 Stiga av truck 6 Scanna på maskin 25
5 Dela rullstapel till två "paket" 7 Ställa ner material 26
6 Stiga på truck 8 Stiga av truck 4
7 Lyfta upp i tilt 10 Dela rullstapel till två "paket" 5
8 Stiga av truck 10 Stiga på truck 6
9 Manövrera tilt 30 Körning för klämtruckförare 50

10 Föra lyftutrustning i läge 5 Greppa rullar (ett "paket"/gång) 60
11 Greppa en lastomgång 30 Vrida material 90 grader 60
12 Avemballera, behåll streckkod 18 Lägga ner i vagga/på bord 40
13 Flytta från tilt-lastbärare 15 Lyfta bort tompall med truck 22
14 Placera streckkod på lastbärare 5 Köra tillbaka 29 50
15 Föra tillbaka lyftutrustning till tilt 5
16 Greppa en lastomgång 30 På maskin
17 Avemballera 18
18 Flytta från tilt till lastbärare 15 Strippa material 12,17 5
19 Placera streckkod på lastbärare 5 Slänga i rör
20 Vicka upp tilt 40 Köra ut och hämta containers
21 Stiga upp på truck Under tiden 265
22 Lyfta bort tompall med truck 13
23 Greppa lyftbricka 5
24 Köra ut till maskin 3
25 Scanna på maskin 4
26 Ställa ner lyftbricka 5
27 Lyfta ner tomvaggor 30
28 Lyfta upp laddade vaggor 30
29 Köra lyftbricka till s.-station 14 10

285
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Figur 15. Strippningsstation vid massatorg Fenix 7

Rullgodset körs in i stationen från ovansidan framför tilten medan pallgodset kommer
in från vänster sett i figuren. I och med att emballagecontainrarna står mellan de två
strippningsområdena är närheten stor från båda hållen. Pallar från rullgodset ställs mot
räcket högre upp i produktionslokalen medan de för pallgodset ställs på ytan för
emballage, se bilaga 15 för fullständig ritning. Den yta som krävs för denna station,
räknat som ett rektangulärt område, är omkring 150 kvadratmeter. Till detta
tillkommer platser för rullgodsets tompallar. Strippningsstationen hindrar inte fortsatt
trafik via området söder om stationen utan resten av ytan går även i fortsättningen att
fritt disponera och nå med truck.

Reservdelslagret
Med en placering i reservdelslagrets norra del tas limrum, oljebod samt en del av
reservdelslagrets lageryta i anspråk, se figur 16.

Figur 16. Strippningsstation i reservdelslagret
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Det behöver dock inte göras några ingrepp på den bärande väggen som angränsar till
pallförrådet, längst till höger i figur 16. Längden på limrummet är cirka 11 meter och
hela den sträckan kommer att åtgå till strippningsstationen. Bredden på stationens yta
blir drygt 15 meter vilket innebär att omkring 165 m2 tas i anspråk. Av den ytan åtgår
i dagsläget cirka 100 m2 till lagring. Placeringen innebär att väggarna mellan de
nuvarande rummen måste rivas och nya väggar måste uppföras. In- och utfart för
truckar ska också öppnas upp. Totalt handlar det om att riva cirka 130 m2 gipsvägg
och cirka 20 m2 tegelvägg. Ny gipsvägg måste byggas till för att skärma av
reservdelslagret från förrådet och denna tillbyggnad skulle behöva vara cirka 80 m2.
Kostnaden för detta visas i tabell 21. (Lidgren, 2003)

TABELL 21. Kostnader (kr) för ombyggnad i reservdelslager

Reservdelslagret bör kompenseras för den förlorade ytan och det område som närmast
kommer till hands är de ytorna i reservdelslagrets södra ände,  se figur 17.

Figur 17. Ritning över reservdelslagrets södra ände

Genom att bygga ut reservdelslagret där städskrubben och kvalitetsburen står idag
skulle 70 kvadratmeter yta erhållas. Detta förutsätter förstås att alternativa platser för
de berörda verksamheterna hittas.

7.4.7 Returer
Vid returhanteringen i den föreslagna strippningsstationen blir arbetsgången den
motsatta jämfört med den vid strippning. Truckföraren tar tillbaka materialet och
fäster en tom pall i tilten och vickar ner den. Rullarna lyfts med lyftverktyget till tilten
och därefter vickas utrustningen upp. Materialet på pallen sveps sedan med plast och
återförs till lager. På detta vis övervinns svårigheterna att greppa och lyfta rullarna
som är fallet idag med en icke speciellt anpassad utrustning.

7.4.8 Emballage
Genom placeringen i reservdelslagret respektive vid Fenix 7 skulle körsträckan med
emballage minskas. I tabell 22 visas vinsterna i form av minskad körtid och total
sträcka.

TABELL 22. Minskade körtider och körsträckor av emballage
Placering Körsträcka (m) Körtid (s) Körningar/dygn Total sträcka Total tid (min)
Reservdelslager 160 53 36 5800 32
Vid Fenix 7 120 40 30 3600 20

Ingrepp Tegel Gips Totalt
Riva 20 000 17 000 37 000
Bygga - 43 000 43 000

80 000
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Det är dock inte troligt att den faktiska tidsbesparingen blir så stor eftersom emballage
ofta tas med som retur efter att materialinkörarna har lämnat gods vid maskinerna.
Däremot kan det fastställas att tiden och körsträckan som emballaget hanteras minskar
med ovannämnda siffror per dygn.

7.4.9 Säkerhet
Ytterligare en svårberäknad vinst är den minskade trucktrafiken bakom maskinerna.
Genom att allt arbete med att iordningställa materialet flyttas från maskinerna riskerar
inte produktionspersonalen att bli påkörda av truckar. Ytterligare vinster görs då
användningen av borden på Fenix 1-4 upphör en rad risker för personalen elimineras.
Risken för att maskinerna skadas av truckar minskar också i och med den lägre
fordonsaktiviteten vid maskinernas nordände, se riskanalys bilaga 8.

7.4.10 Sammanställning
Inköp av tilt- och lyftutrustning kräver cirka 460 000 kr i investeringar. Detta bör vid
ett eventuellt införande kombineras med inköp av lastbrickor vilket skulle medföra
ytterligare 70 000 kronor i investeringar. Tidsåtgången för strippning av rullgods i den
föreslagna station beräknas bli marginellt större än med nuvarande tillvägagångssätt
men ger i gengäld de fördelar som presenterades som förbättringsområden i avsnitt
6.6. Dessa förbättringar följer nedan med kvantitativa mått där det är möjligt.

• En medarbetare kan själv avemballera och leverera material till produktionen
vilket gör det lättare för den enskilde individen att planera sitt arbete

• Skador på råmaterial minskar med grepp i centrumhylsan istället för på
utsidan av råmaterialet

• Emballagekörningar minskar med cirka 30 minuter per dygn
• Ansvarsområdet för strippning blir tydligt
• Returflödet kan ombesörjas av en person

Dessutom blir säkerheten högre vid/bakom maskinerna. När det gäller placering av
strippningsstationen ges två förslag varav båda påverkar nuvarande verksamhet för
andra områden i anläggningen. Genom att anlägga stationen på massatorget vid Fenix
7 krävs nya rutiner för massahanteringen medan placering i reservdelslagret ger
upphov till minskat utrymme för denna verksamhet. Det senare alternativet anses
dock vara mer långsiktigt och bör tas i beaktande vid ett eventuellt införande av en
central strippningsstation. Beräknade investeringar med extern hjälp vid
ombyggnationer av reservdelslagret uppskattas till 80 000 kr.

De uppskattningar som har gjorts av tidsåtgången med den föreslagna utrustningen
bör undersökas närmare. I beräkningarna har det förutsatts att det relativt enkelt ska
gå att greppa en laddning material till en lastbärare vid samma tillfälle. Företaget
måste försäkra sig om att den tänkta lösningen med en smalare pinol fungerar eller
hitta en annan lösning. De små variationerna i rullarnas ytterdiameter får inte
nämnvärt påverka svårighetsgraden att greppa flera rullar med lyftutrustningens pinol.

Förslagen i avsnittet bör ses som ett underlag för fortsatt utredning i utformandet av
en central strippningsstation.
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7.5 Baby, massa

7.5.1 Lossningsgrop
Den lossningsgrop som idag finns vid godsmottagningen har plats för två lastbilar och
har de ungefärliga måtten 27x13 meter. Djupet är 1,3 meter vid lastbryggan. En ny
lossningsgrop vid tältet med bredd för två containrar har fördelen att lossning kan ske
ur den ena medan den andra byts. Detta gör systemet flexibelt. I gengäld är bredden
en begränsande faktor på grund av lokalernas placering vilket gör att ett alternativ
med bredd för en container kan vara nödvändig. För att kompensera för den tid det tar
att byta containrar kan därför en mindre buffert inhysas i tältet så att byten kan ske
utan driftstörningar. En annan faktor är huruvida lossningsgropen kan vara rak eller
inte. Två översiktliga förslag på utseendet av en lossningsgrop ses i bilaga 16. En
avvägning bör ske vilket alternativ som bäst motsvarar kraven.

1995 byggdes nuvarande lossningsgrop vid godsmottagning av Skanska. Kostnaden
för denna del av projektet var då 300 000 kr. Priset blir i dagsläget ungefär detsamma
för en icke pålad grop gjuten i betong. (Johansson, 2002) NCC i Göteborg lämnade en
ungefärlig prisuppgift på 1 220 000 kr för motsvarande grop. För en grop med halva
bredden skulle priset bli cirka 876 000 kr. (Fredriksson, 2002) En mer detaljerad
prisuppgift har erhållits från PEAB i Halmstad. Denna kalkyl kan ses i bilaga 17.
Priset för en grop med plats för en container uppskattas till 327 000 kr. (Magnusson,
2003)

7.5.2 Tältet
En ny lossningsgrop kräver en utbyggnad av tältet mot produktionshallen. Kontakt har
tagits med Jonsereds Miljösystem AB för att undersöka vad en sju meters utbyggnad
skulle kosta. Följande priser angavs, se tabell 23. (Gunnarsson, 2002)

TABELL 23. Prisuppgift för utbyggnad av tält
Utbyggnad 84 000 kr
Port (samma som övriga) 27 000 kr
Montage 8 400 kr
Frakt 5 000 kr
Totalt 124 400 kr

7.5.3 Lastbärare
Lastbärare ska ses som ett valfritt komplement till förslagen. Tanken med lastbärarna
är att placera två avemballerade rullar per lastbärare. Det skulle kunna underlätta
hanteringen samt minska skadorna på massan. Lastbärarna ställs vid maskinerna och
bildar en buffert för respektive linje. En tänkt storlek på bufferten är fyra rullar per
maskin, det vill säga två lastbärare. Genom att placera lastbärarna vid maskinerna
minskas persontrafiken i truckgången bakom maskinerna. Vid användning av
lastbärare minskas antalet hanteringssteg för massan till ett eller två beroende på
förslagen. I jämförelse med dagens fyra ingrepp är det en klar minskning. På så sätt
kan man minska de interna skadorna på materialet.

Dimensioneringen av lastbärarna begränsas av den truck som används för att hämta
massa och hänga på rullarna på maskinen. Måttet mellan gafflarna på denna truck är
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750 mm. Lämpligt mått för lastbärarna kan vara 700 x 1000 mm, se figur 18.
Kostnaden för nuvarande lastbärare var 1998 ungefär 4 000 kronor per styck. Viss
förstärkning i jämförelse med dessa är nödvändig då lasten är tyngre. Winbergs
mekaniska AB uppskattade priset till 11 000 för en enskild lastbärare. Detta styckpris
kan med säkerhet reduceras vid beställning av flera. (Barrett, 2002)

Fördelar
• Hygien - Massan kommer inte i kontakt med golvet
• Skador – Eliminerad kontakt med gafflar på truck
• Flexibla placeringsmöjligheter för lastbärarna
• Ingen persontrafik till massatorgen

Nackdelar
• Investering – Varje maskin skulle behöva två lastbärare. Utöver dessa behövs

några för att fungera som en buffert mellan utlastningen och maskinerna.
Totalt behövs cirka 15 stycken.

• Transporter – Returen av lastbäraren kan leda till ökad hanteringstid

 

Figur 18. Förslag till lastbärare för Weyerhaeuser massa

7.5.4 Layout och hantering
Nedan beskrivs de fyra förslag som har arbetats fram för den interna hanteringen av
massa.

Förslag 1 - Egen rangering av containrar till nuvarande godsmottagning, med/utan
lastbärare till produktion.

Det enklaste förslaget utgår från att en ny lossningsgrop anses för kostsam.
Rangeringen av trailers görs med en terminaltraktor till nuvarande godsmottagning
från uppställningsplats norr om produktionshallen, se bilaga 2. Traktorn ska kunna
köras av minst en person per skift för att klara av de fyra till sex containrarna per
dygn som behövs. I övrigt är det interna förfarandet likadant. Lastbärare har ingen
direkt koppling till förslaget eftersom massarullarna fortfarande är emballerade när de
ställs på högkant i tältet. En förändring av arbetsrutiner skulle därför krävas för att
kunna ta in lastbärarna i systemet där lastbärare används efter rullstationen.

Fördelar
• Enkelt, samma interna hantering
• Inga investeringar i ny lossningsgrop eller utbyggnad av tältet

Nackdelar
• Mellanlager i tältet kvarstår



Resultat

61

• Ej minskad intern hantering
• Materialskador minskar ej

Förslag 2 - Egen rangering till ny lossningsplats, nedläggning på marken i tältet,
med/utan lastbärare till produktion.

I följande förslag byggs tältet ut tillsammans med en ny lossningsgrop. Massan tas in
direkt från containrarna via portarna i tältet. Därefter ställs de på högkant på marken i
tältet, se figur 19. Inleveranserna sker på samma sätt som idag med gaffeltruck till
rullstation och massatorgen. Detta förslag kan använda sig av lastbärare efter
rullstationen precis som i förslag nummer ett.

Fördelar
• Eliminerat mellanlager
• Enkelt, liknande interna hantering som idag

Nackdelar
• Investering i tält och grop
• Materialskador minskar ej

Figur 19. Förslag 2

Förslag 3 - Egen rangering till ny lossningsplats, nedläggning i rullstation, med/utan
lastbärare till massatorg/produktion.

Skillnaden mellan detta förslag och föregående ligger i att rullstationen har flyttats till
en tidigare del av kedjan. Massan läggs här direkt i rullstationen som då troligtvis
behöver byggas ut till att innehålla flera platser, se figur 20. Placeringen för
rullstationerna bör av utrymmesskäl vara inne i tältet. Denna placering är avgörande
eftersom klämtrucken måste köra mellan container och rullstation för att fylla på
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material i stationerna. En alternativ placering i produktionshallen kan vara lämplig om
porten mellan hallen och tältet kan användas för trafik. Med en sådan lösning
uppkommer dock risken för kalldrag i produktionshallen.

Fördelar
• Eliminerar mellanlager
• Kontakt mellan massa och marken i tältet undviks

Nackdelar
• Investering i tält och grop
• Investering i rullställ

Figur 20. Förslag 3

Förslag 4 - Egen rangering till ny lossningsplats, transportör till rullstation,
med/utan lastbärare till massatorg/produktion.

För att slippa lagring i tältet men ändå garantera ett kontinuerligt flöde används en
transportör. Idén med förslaget är att buffra ungefär tio tvåpack massa på en
transportör, se figur 21. Pålastningen sker i tältet och transportören fortsätter sedan till
produktionshallen via en luftsluss genom nuvarande vägg.

I produktionshallen sker avlastningen från transportören i samband med att
emballaget tas av. Detta görs med hjälp av en rotationsmöjlighet i slutet av
transportören och skulle påminna mycket om den rullstation som används idag. Den
vidare transporten från avlastningen sker med truck. Förslaget minskar körsträckorna
och hanteringsmomenten men kräver en investering i utrustning. En sammanfattning
av flödet för förslaget med lastbärare ses i figur 22.

Fördelar
• Minimal hantering
• Korta körsträckor för både klämtruck och gaffeltruck
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• Öppning av stor port till tältet ej nödvändig
• Låg frekvens av körningar med klämtruck

Nackdelar
• Större investering

Figur 21. Förslag 4

Figur 22. Flödesschema över förslag fyra med lastbärare

7.5.5 Körsträckor
Tillsammans med förslagen har körsträckor räknats fram. Sträckorna anger längden
av en transportcykel för hanteringen av massan. En sammanfattning av körsträckorna
tillsammans med förändringarna ses i tabell 24.

TABELL 24. Körsträckor (m) för Weyerhaeuser massa

Mottagning - massa

Klämtruck till transportör

Kort lager på transportör Gaffeltruck till produktion
Handtruck till produktionStrippning av massa

Produktion

Sträckor Weyerhaeusermassa (m)
Idag F1 F2 F3 F4

Godsmottagning 100 100 20 20 20
Materialinkörning 277 277 227 227 137
Totalt 377 377 247 247 157
Förändring % 0% -34% -34% -58%
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7.5.6 Investeringar
En sammanställning av investeringarna för respektive förslag ses i tabell 25. Därefter
följer en generell beskrivning av respektive område. Beräkningarna som ligger till
grund för sammanställningen ses i bilaga 18.

TABELL 25. Sammanställning av investeringar (kr)

Av de tre företag som har tillfrågats om pris för en lossningsgrop anger Skanska och
PEAB de lägsta priserna. Dessa två prisuppgifter ligger dessutom i nivå med
varandra. Skanska var entreprenör vid byggnationen av nuvarande godsmottagning
och har givit en uppskattning av priset med det projektet som utgångspunkt. PEAB
har lagt fram det mest genomarbetade förslaget som kan ses i bilaga 17. Det finns
dock en viss osäkerhet i prisuppgifterna. Vid en fortsättning krävs ett utarbetat
offertunderlag.

En ny lossningsgrop kräver en utbyggnad av tältet. Jonsereds miljösystem gav
prisuppgifter för en förlängning av nuvarande tält mot produktionshallen. Priset
inkluderar en port av samma typ som finns idag på tältet. Då dockning mot container
bör ske i porten är detta alternativ möjligtvis fel. Det krävs även någon form av
tillbyggnad vid porten för att den ska kunna sluta tätt kring containerns öppning. I
samtal med Prido AB i Tråvad framkom att en stationär anordning är att föredra
framför uppblåsbara vädertätningar. Den stationära anordningen har inte analyserats i
närmare detalj. (Franzén, 2003)

De olika alternativ som framkom i samtal med GTS är inköp av en ny
terminaltraktor, inköp av en begagnad eller att hyra. Utnyttjandegraden vid SCA
skulle i förhållande till en terminaltraktor som används i hamnar bli väldigt låg. Ett
köp av en ny traktor för närmare en miljon är därför knappast försvarbart. Alternativet
att hyra en traktor kan vara lämpligt om företaget vill göra ett tidsbegränsat försök
med efterföljande utvärdering. En bättre begagnad terminaltraktor kan köpas för
mindre än 300 000 kr. I jämförelse med en hyreskostnad på 15 000 kr per månad ger
det en återbetalningstid på under två år. Detta alternativ har därför valts i
sammanställningen.

Priset för transportören har uppskattats av Lecab Materialhantering i Landvetter. Vid
besök hos Lecab beskrevs flödet av massan grundligt och förslag togs fram
tillsammans. Det har dock inte lämnats in offertunderlag som är tillräckligt för att
detaljplanera utrustningen. De tekniska lösningarna för drivning, av- och pålastning är
inte utformade. Priset på 600 000 kr bör därför ses som en grövre indikation.
(Eriksson, 2003)

Sammanställning investeringar
Plats Info F1 F2 F3 F4
Tältet Utbyggnad mot prod. 125 000     125 000     125 000     
Lossningsgropen Anläggning av lossningsplats 327 000     327 000     327 000     
Terminaltraktor Inköp, bättre begagnad 300 000     300 000     300 000     300 000     
Transportör 10 m massa transportör 600 000     
Rullstationer 4 st 100 000     
Latbärare Inköp av 15 st 100 000     100 000     100 000     100 000     

400 000     852 000     952 000     1 452 000  
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Winbergs Mekaniska räknade fram styckkostnaden för en förstärkt lastbärare till 11
000 kr. Vid beställning av nuvarande lastbärare var priset under 4 000 kr per styck.
Även om lastbärare för massarullar behöver förstärkning är skillnaden väl stor.
Rabatten bör bli betydande vid beställning av 15 lastbärare varvid priset har satts
till 100 000 kr. (Barrett, 2002)

7.5.7 Besparingar
För besparingarna har en liknande uppställning gjorts för respektive förslag, se tabell
26. Områdena beskrivs sedan i detalj. Då även andra positiva effekter uppnås i
varierande grad för förslagen belyses dessa senare i avsnittet. Beräkningarna som
ligger till grund för besparingarna kan ses i bilaga 19.

TABELL 26. Samanställning över besparingarna (kr)

Den externa transporten mellan hamnen och godsmottagningen sköts, som tidigare
beskrivits, av STS Skoglunds. SCA köper dock inte denna tjänst direkt utan det ingår i
distributionskedjan och upphandlas av Maersk Sealand i Göteborg. Kostnaden för
detta är inkluderat i priset för massan. En förändring av körningarna mellan hamnen
och godsmottagningen måste därför återspeglas i priset från Weyerhaeuser vilket
förhandlas på central nivå. Då massan utgör en stor del av det totala flödet av
råmaterial är det viktigt att bibehålla en god relation med leverantören, se teori i
kapitel 2.3. I beräkningarna har en timkostnad för körningen på 320 kr använts.
(Andersson R., 2002)

En ny lossningsgrop med rangering av containrar på gårdsplanen skulle ta bort
mellanlagret i tältet. Den frigjorda ytan kan därmed användas till lagring av annat
material. Den besparing som görs kan sägas uppgå till kostnaden för motsvarande yta
vid externt lager. Besparing görs även för transport- och hanteringskostnaden i
samband med extern lagring. Hanteringskostnaden är ungefär lika stor som
lagringskostnaden. Transporterna sköts av STS och motsvarar ungefär hälften av
lagringskostnaden. Dessa förutsättningar har använts i beräkningarna vilket ger en
besparing på 90 000 kr årligen. (Andersson R., 2002)

En avveckling av mellanlagret skulle även leda till mindre bundet kapital i internt
lager. Ett genomsnittligt mellanlager av 100 tvåpack massa skulle på årsbasis ge
upphov till en besparing på ungefär 40 000 kr vid åtta procents kapitalränta.

I beräkningarna av förslagens effekter för den interna hanteringen har förändringarna
av körsträckan redovisats tidigare. Vad denna förändring ger upphov till i minskad
hantering är väldigt svårt att uppskatta i tid. Istället har körsträckorna ställts i
proportion mot hastigheten vid truckkörning. Tidsbesparingarna ska enbart ses som en
indikation av effekterna. Detta angreppssätt har valts då andra mätningar är dels svåra
att genomföra samt att det kan väcka anstöt bland berörd personal. Det är även

Sammanställning över besparingar på årsbasis
Plats Info F1 F2 F3 F4
Extern transport Hamnen-Godsmottagningen 600 000  600 000  600 000  600 000  
Externt lager Alternativkostnad för massans yta 90 000    90 000    90 000    
Internt lager Minskad kapitalkostnad 40 000    40 000    40 000    
Intern hantering Minskad hanteringskostnad, F4 81 000    81 000    137 000  

600 000  811 000  811 000  867 000  
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diskutabelt om det kan ses som en besparing då arbetskraften inte är en helt rörlig
kostnad. Resultatet får därför tolkas med omsorg.

Förslagens besparingar ses i tabell 27. Det första förslaget ger inte upphov till några
förändringar då massans flöde internt är identiskt med dagens system. För förslag två
och tre är effekterna likadana eftersom körsträckorna är de samma. De verkliga
hanteringstiderna bör dock skilja sig åt då skillnader finns i utrustningen. Förslag fyra
ger upphov till den största besparingen. Körningarna till tältet elimineras eftersom
massan tas in till produktionslokalen med transportör.

TABELL 27. Besparingar vid ändrad intern hantering

7.5.8 Andra effekter

Materialskador
Dagens hantering orsakar vissa skador på massarullarna. Det är dock svårt att påvisa
vilka skador som har tillfogats internt. Det är även svårt att förutse i reda pengar
vilken effekt de olika förslagen har. Klart är dock att antalet kontakter med materialet
kan reduceras. Ett komplement till de olika förslagen är införandet av lastbärare.
Syftet med lastbärarna är att eliminera kontakten mellan truckarnas gafflar och
massan. Lastbärarnas vara eller inte vara bör analyseras vidare med hänsyn tagen till
dels materialskador men framför allt placeringsmöjligheter i produktionen.

Arbetsrisker
I riskanalysen finns flera punkter som har sitt ursprung i hanteringen av massa, se
bilaga 8. Det är av naturliga skäl svårt att omsätta risker i pengar och därför får en
avvägning ske för de olika förslagen. Det första förslaget innebär ingen förändring av
den interna hanteringen och därmed ingen reducering av riskerna. De tre övriga
förslagen med en ny lossningsgrop skulle däremot kunna reducera följande risker.

• Riskerna med backande truckar med massa från godsmottagningen till tältet
försvinner

• Riskerna vid stapling och lagring försvinner
• Lossning och nedläggning sker avskilt i änden av tältet vid ny lossningsgrop
• Ingen massatransport på nordplattan i förslag fyra
• Om lastbärare används och placeras direkt vid maskinerna undviks

persontrafik till massatorgen

Flöden i godsmottagningen
Redan idag upplevs det av personalen i godsmottagningen att det tidvis blir
överbelastning av portarna. De två portarna gör att lastbilar ibland får vänta på

Intern hantering F1 F2 F3 F4
Körsträcka idag (m) 377        377         377         377          
Körsträcka förslag (m) 377        247         247         157          
Skillnad (m) -          130         130         220          
Körningar per dygn 89          89           89           89           
Minskad körsträcka per dygn (m) -          11 570    11 570     19 580     
Tidsvinst (h) per dygn vid 10 km/h -          1,16        1,16        1,96         
Tidsvinst (h) per år vid 10 km/h -          405         405         685          
Timkostnad (k r) 200        200         200         200          
Årsbesparing (k r) -         80 990    80 990    137 060   
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lossning då det ankommer mycket gods. En genomsnittlig vecka ankommer det
mellan 100 och 120 lastbilar varav drygt 30 är containrar med Weyerhaeuser massa.
(Johansson, 2002) Förslagen som innefattar en ny lossningsgrop innebär att
containrarna ej tas in i godsmottagningen. Inför en framtida produktionsökning
kommer mängden råmaterial öka i samma takt. Att kunna styra 40 procent av flödet
som massan utgör till en annan lossningsplats skulle drastiskt öka tillgängligheten vid
godsmottagningen.

7.5.9 Sammanställning
Anledningen till att fyra förslag har presenterats för hanteringen av Weyerhaeuser
massa är en följd av att det finns olika nivåer för företaget att lägga sig på. Att ge en
direkt rekommendation är därför inte möjlig. SCA bör utvärdera i vilken grad
förändringarna bör ske.

Rent ekonomiskt kan det första förslaget förefalla vara den bästa lösningen. Det bör
dock has i åtanke att många av de positiva effekterna som följer med de andra
alternativen är svåra att kvantifiera i pengar. Förslaget ger inte upphov till några
skillnader i den interna hanteringen. En egen rangering av massa kan vara ett första
steg i en förändring. Möjligheten finns då att hyra en terminaltraktor för att rangera
containrar i egen regi och därefter utvärdera förändringen efter en tid.

De övriga förslagen som innefattar en ny lossningsgrop ger en mer permanent
förändring. Med förändringen följer ett förändrat internt flöde av massan. Lagret
flyttas ut ur tältet och istället fungerar de rangerade containrarna som ett mellanlager.
Nuvarande lagerplats i tältet kan därmed utnyttjas av andra material. Då den nya
lossningen sker i närmare anslutning till produktionen finns flera positiva effekter att
uppnå med hanteringen. Förslag två och tre ger en reducering av de interna
transporterna men det är framför allt i förslag fyra som de stora vinsterna uppnås.
Transportören fungerar i förslaget som en buffert och minskar körsträckorna drastiskt
då uttagen görs i produktionshallen.

Huruvida förslagen bör kompletteras med användningen av lastbärare är något som
måste utvärderas närmare. Lastbärarna kan fungera som maskinunika buffertar för
massa men då krävs att utrymme i anslutning till maskinerna tilldelas. De minskade
materialskadorna samt de underlättade handhavandet i produktionen är svåra att
värdera.
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8 Diskussion
I avsnittet sammanfattas resultaten från föregående avsnitt. De rekommendationer
som ges baseras på dels de presenterade resultaten men även på personliga åsikter
från författarnas sida.

Gällande lagerlayouten för material till Inko föreslås inte några omfattande
förändringar. Förslaget innebär att inkogången renodlas förutom den till Baby
tilldelade ytan. Effekterna blir något minskade körsträckor samt bättre överblick av
materialet. Kostnaden på 15 000 kr för ett ställage till påsar och lim på pall anses vara
ringa.

De fyra förslagen för Inko, massa utnyttjar ytorna i tältet, färdigvarulagret och
sydplattan i olika utsträckning. Tre av fyra förslag bygger på att komprimatorn och
brikettmaskinen vid sydplattan tas bort. Vidare bygger förslagen som innefattar
lagring i färdigvarulagret på att nuvarande pallhantering kan lösas. Det är viktigt att
den sammanlagda nyttan av förändringarna analyseras noga. I de fall nya leveranssätt
är nödvändiga måste diskussioner föras med berörda leverantörer. Inga analyser har
gjorts av förändrade kostnader vid byte av transportmedel. Detta är en faktor som
företaget måste väga in vid en eventuell förändring.

Vid ett genomförande av idén med alternativ mottagning i färdigvarulagret bör
synergier i att ta emot båda sorternas massa vid samma ställe väga tungt. En
gemensam mottagning innebär enklare rutiner men framför allt att trucktrafiken
genom inkogången med massa försvinner. Med detta resonemang till grund anses
förslag tre och fyra mest lämpliga. Reduceringen av körsträckor är i båda fall närmare
70 procent. Detta skulle innebära en tidsbesparing på åtta timmar per vecka vid
körning i tio kilometer per timme. Vilket av de två alternativ som bör väljas beror på
huruvida truckverkstaden kan flyttas samt vilken kapacitet i lager som önskas.

Vid genomförandet av förslag för Baby, lagring av råmaterial måste yta frigöras i
tältet. Vägen dit är en förändrad massahantering och därför kan projektområdena
sägas gå hand i hand. Vinsterna i minskad körsträcka görs genom placering av
material i tältet. Den mest attraktiva lösningen är därför att lagra material för Baby där
medan massan för Inko placeras i närheten av inkoproduktionen. Kvalitetsaspekter
sätter tyvärr stopp för långvarig lagring av till exempel PE på denna yta vilket
försvårar utformandet av en tillfredsställande layout. Många kompromisser får göras
på grund av de många små lokalerna. Det optimala scenariot hade varit om en fast
lagerbyggnad hade funnits i tältets ställe. I diskussion med handledaren på företaget
har det framkommit att detta inte ses som ett tänkbart alternativ. Företaget bör dock se
över möjligheterna att bygga en ny lagerlokal, antingen i tältets ställe eller i delar av
den byggnad där fastighetsavdelningen idag håller till. Kostnaderna för lagring och
hantering i externa lager stiger konstant och närmar sig en miljon kronor per år. En
noggrann analys bör därför göras där det bedöms huruvida det är ekonomiskt
försvarbart att utöka lagringen i externa lager.

Lagring av loop i ställage blir än mer attraktivt om materialfloran fortsätter att öka.
Många sorters loop med låg förbrukning kan bli aktuella att lagra i små volymer.
Ställagelagring ger god åtkomlighet för varje enskild pall. Idén med att renodla
transporterna mellan externa och interna lager anses vara en möjlighet till lättare
samordning av transporterna. Förutsättningen för att detta ska lyckas är förstås att de
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interna lagerplatserna för övriga material blir tillräckliga. Någon djupare analys har
inte gjorts över toppar i inleveranser av material och det är därför svårt att sägas hur
stor störningståligheten i det föreslagna systemet är. Detta är något företaget själv får
bedöma. Vid förändrad massahantering bör förslaget beaktas.

För Baby, materialinkörning är den stora frågan huruvida en central strippningsstation
ska upprättas. Fördelarna är många med en sådan station men projektet lämnar en del
frågor obesvarade. Det stora problemet är hur man ska kunna greppa fler rullar i taget
trots att ytterdiametern varierar något inom rullstaplarna. Tanken med att ha en
smalare pinol är ett möjligt alternativ men behöver utredas vidare. Detsamma gäller
för framtida hygienkrav. Tillåts avemballering så tidigt i försörjningskedjan? Om
företaget väljer att gå vidare med utredningen är placering av stationen ett annat
område som behöver studeras noggrannare. På samma sätt som för alla
omstruktureringar i anläggningen så innebär en layoutändring konsekvenser för andra
områden. Företaget måste arbeta vidare för att hitta en lösning där utnyttjandet av ytor
ger maximalt utbyte. Arbetet ger dock en god bas att stå på inför fortsatt arbete.

För Baby, massa föreslås vidare analyser av hur mellanlagringen av containrar i
hamnen kan elimineras. Då priset för transporterna är inkluderade i massans kilopris
krävs att förhandling genomförs med leverantören Weyerhaeuser. Genom att sköta
rangeringen av containrar i egen regi kan det interna lagret i tältet tas bort. På så sätt
frigörs stora ytor som kan användas till andra material. Besparingarna vid egen
rangering skulle på årsbasis bli 600 000 kr. En förutsättning för att sköta hanteringen
är att en terminaltraktor införskaffas. Det alternativ som anses mest gynnsamt är att
köpa en begagnad terminaltraktor. Under en kortare period kan hyra vara ett
alternativ. Hänsyn har inte tagits till den utbildning av personal som krävs för
handhavandet av terminaltraktorer.

När det gäller byggnation av en ny lossningsplats finns flera delar som kräver en
djupare analys. Fördelarna i hantering, buffring och säkerhet kan bli stora.
Prisuppgifterna från byggföretagen bör undersökas närmare. Även detaljutformningar
i dockningen mot tältet bör diskuteras vidare. Av de fyra förslagen som presenteras
anses nummer ett och nummer fyra vara mest intressanta. Förslag ett innebär små
förändringar av den interna hanteringen medan förslag fyra är en mer komplett
lösning för ett effektivt flöde av massan. De kan därför inte jämföras direkt med
varandra utan ska ses som två alternativa nivåer. Att införa lastbärare i flödet av
massan ger fördelar i hanteringen. Med placering vid produktionslinjerna fås större
närhet samt förenklad hantering. Placeringarna bör dock undersökas närmare.

Som det framgår i diskussionen finns det många frågor som behöver ägnas närmare
uppmärksamhet. Projektområdet har spänt över ett stort område och tiden har satt
begränsningar för detaljnivån på förslagen. Förhoppningen är dock att projektet ska ge
företaget en god grund att stå på i förbättringsarbetet av råmaterialflödet. Företaget
bör också ha i åtanke att idéer som har förkastats i projektet kan komma att bli
aktuella i framtiden. Ändrade förutsättningar skapar nya möjligheter.
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Bilaga 7. Offert, Lecab                                                                                              1(4)

     PRISINDIKATION NR: 02-L287-01 
      

2003-01-03 
 
Vår referens: 
Jesper Eriksson    SCA Hygiene Products AB 
     Att: Andreas Gustavsson 
     Box 243 
     311 23 Falkenberg 
 
 
Vi tackar för Er förfrågan angående anläggning för transport och buffertering 
av materialrullar och pallar. 
 
Funktion 
Automatiserad hantering från råvarulager via avemballeringsstation till 
maskinlinjer i produktionshall. 
 
Trucklastning av rullar/pallar på transportörer i råvarulager. 
Transport och buffertering fram till manuellt betjänad avemballeringsstation. 
Avemballering och överlyft till intern transportpalett samt id-sättning av 
palettgods. 
Transport till adresserad maskinlinje samt retur av tompaletter till 
avemballeringsstation. 
 
Teknisk specifikation 
 
Pos 1 Transport – buffertering av materialrullar 
 
2 st  Totallängd:    30 m 
 Gods:     Materialrullar, ∅ 1470 mm á 1100 kg 
 Funktion:    Stegmatning 
 
Alternativ 1 
 Transportsätt:   Stående rullar om 2 st i höjd 
 Transportörtyp:   LECAB Lamellkedjetransportör 
 Buffertkapacitet:   19x2 st rullar / transportör 
 
Alternativ 2 
 Transportsätt:   Liggande 
 Transportörtyp:   LECAB Lamellkedjetransportör 
 Buffertkapacitet:   23 st rullar / transportör 
 
Pos 2 Transport – buffertering av lastpallar 
 
6 st  Totallängd:    30 m 
 Transportörtyp:   LECAB Drivna rullbanor 

Buffertkapacitet:   21 st pallar / rullbana 
Gods:     Lastpallar 1070x1070 mm á 800 kg 
Funktion:    Stegmatning 
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Pos 3 Transferenhet mellan råvarulager och avemballering
 
1 st Åklängd:    13 m 
Transportörtyp:     Lecab Transfervagn, rälsgående 
Kapacitet:     1 pall / åkcykel, 30 pallar/h 
Gods:      Materialrullar och lastpallar 
 
Pos 4 Avemballeringsstation 
 
1 st Buffertplats före 
 Tiltstation-lastbärarshiftning 
 Buffert efter 
 
Option 4:1 
 Driven rotatio av liggande rullar integrerad i förbuffert 
 
Option 4:2 
 Automatisk hantering och uppstapling av tomma lastpallar 
 
Option 4:3 
 Automatisk nedstapling och hantering av transportpalett 
 
Option 4:4 
 Id-system för paletter 
 Id-brickor på paletter samt läsare för kontroll av materialadressering 
 
Pos 5 Transferenhet mellan avemballering och maskinlinjer 
 
2 st Åklängd    55 resp. 25 m 
 Transportörtyp:   LECAB Transfervagn, rälsgående 
 Kapacitet:    15 pallar / h 
 Gods:     Transportpaletter 
 
2 st Buffertplats LECAB Driven rullbana á 2 st paletter vid 

avemballeringsstation 
6x 2st Buffertplats LECAB Driven rullbana á 1 st pallett vid respektive 

maskinlinje 
1x2 st Buffertplats LECAB Driven rullbana á 1 st pallett mellan transfervagnar 
 
Elutrustning 
Apparatskåp placerat i direkt anslutning till utrustningen 
 
PLC typ:     Siemens S7 
Operatörspanel:    Larmhantering med handkörning 
 
Nödstopp: Externa nödstoppsdon utplacerade i anläggningen 

samt signalutbyte intilligande system 
 
Komplett elinstallationinklusive installationsmaterial 
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Signalutbyte på plint i LECAB apparatskåp: 
-nödstopp för seriekoppling med intilliggande system 
-signalutbyte mot befintliga intilliggande system 
 
Montage 
 
Komplett montage inklusive igångkörning av levererad utrustning i SCAs 
fabrik i Falkenberg. Arbetet förutsätter att det kan utföras under normal 
arbetstid och utan avbrott. Beställaren förutsätts hålla med truck samt 
handräckning. 
 
Dokumentation 
 
3 ex papperskopior samt 1 ex CD-rom på svenska 
Layout 
Delsammanställningar 
Stycklistor 
Reservlista 
Användarinstruktion 
Elritningar 
PLC-program 
CE-dokument 2A 
 
Gemensamma data 
 
Pneumatik:     Rexroth 
Motorfabrik:     SEW 
Spänning:     230/400 V, 3 fas 
Ytbehandling:    Industrilack samt elförzinkning 
 
Tekniska förutsättningar 
 
Gods:      Materialrullar  Lastpall 
 
Dimension     ∅ 1470 mm  1170x1170 mm 
 
Vikt      110 kg/st  max 800 kg 
 
Miljö:      Uppvärmd och torr industrilokal 
 
Övrigt: Vi förutsätter att allt gods som skall 

transporteras är helt och har 
erforderlig prestanda för att klara 
hanteringen. 
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Pris: Pos 1, alt 1 SEK 1 300 000 netto exkl. moms 
 Pos 1, alt 2    SEK 1 050 000 netto exkl. moms 
 Pos 2     SEK 2 100 000 netto exkl. moms 
 Pos 3     SEK     210 000 netto exkl. moms 
 Pos 4     SEK   510 000 netto exkl. moms 
 Pos 4 option 1    SEK  200 000 netto exkl. moms 
 Pos 4 option 2    SEK  240 000 netto exkl. moms 
 Pos 4 option 3    SEK  250 000 netto exkl. moms 
 Pos 4 option 4    SEK  300 000 netto exkl. moms 
 Pos 5     SEK 1 260 000 netto exkl. moms 
 
Prisvillkor: Anbudet gäller inte för upphandling utan 

enbart för Ert fortsatta projekteringsarbete 
 
Offert giltig t.o.m.: 2003-03-03 
 
Leveranstid: Fn. 3-5 månader efter order beroende på 

omfattning. Tid tillkommer för installation. 
 
Betalningsvillkor: Enl. NLM 94 
 
Garanti:  1 år efter övertagande under förutsättning 

att utrustningen används och underhålles 
enligt LECABs instruktioner. 

 
Säkerhet: Utrustningen utföres i enlighet med 

maskindirektiven och CE-märkes. 
Dokumentation på befintliga återanvända 
positioner levererade av annan leverantör 
överlämnas till LECAB. 

 
Övriga villkor: Enligt NLM 94 
 
Vi hoppas att anbudet ska emotse Era önskemål och ser fram emot att kunna 
teckna Er order. 
 
Med vänlig hälsning 
 
LECAB Materialhantering AB 
 
                                                         
_____________________ 
Jesper Eriksson 
 
Tel dir: 0301-31872 
Mobil:  070-5131872 
E-post: jesper.eriksson@lecab.com 
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TRA har gjorts vid fabriken under perioden 1997 till 2001. Analysen består av
samtliga delar inom fabriken. I detta avsnitt har delar som berör projektet valts ut för.
Delen ska ses som en sammanställning de effekter arbetsmiljön och säkerheten får av
förslaget. Riskbedömningen som görs anges i en skala, noll till fyra, där noll innebär
försumbar risk medan fyra är mycket allvarlig risk som måst åtgärdas omedelbart.

Godsmottagningen
Arbetsmoment Risk/orsak Bedömning Effekt av förslag
Transport från
järnvägsvagn till tält

Påkörningsskada.
Kollision mellan
korsande trafik och
fordon

3 Flyttat intag av massa
till F-lager ger minskade
transporter

In- och utpassage
godsmottagning

Påkörningsskada.
Kollision
truck/truck och
truck/person

3 Minskat intag vid
godsmottagning då
massa lossas vid ny
plats i tältet

Körning med truck
vid massalossning

Påkörningsskada.
Kollision med
persontrafik

3 Massalossning vid ny
plats i tältet sker mer
avskilt

Tiltning av
massarullar i tältet
med Kalmartruck

Skada. Nedfallande
material om
Kalmartrucken
puttar till
massakollit

2 Massalossning vid ny
plats i tältet där
Kalmartrucken ej
används

Liggande massarullar Skada. Massarullar
sätts i rörelse och
kolliderar med
trafik från port

2 Massalossning vid ny
plats innebär att rullar ej
läggs på marken utan i
transportör

Materialinkörning
Arbetsmoment Risk/orsak Bedömning Effekt av förslag
Massakörning i och ur
tältet

Påkörningsskada.
Kollision
truck/truck och
truck/person

3 Intag och lagring vid F-
lagret/ny plats ger
minskad trafik genom
tältet samt i inkogången

Massakörning till
Inko genom
inkogången

Påkörningsskada.
Kollision
truck/truck och
truck/person

3 Intag och lagring vid F-
lagret/sydplattan ger
minskad trafik genom
inkogången

Inkörning av massa
och strippning

Belastningsskada.
Material sätts i
rörelse manuellt

2 Strippning i slutet av
transportör med
anpassad utrustning

Inkörning av
rullmaterial

Belastningsskada.
Vid strippning
arbetar man över
axelhöjd och på
bord till
vertikaltrasportör

3 Central strippning med
rätt utrustning i rätt
arbetshöjd
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Bilaga 13. Offert, Mittcon                                                                                         1(1)



Bilaga 14. Offert, P.D. Lyftteknik                                                                             1(1)

SCA HYGIENE PRODUCTS
Falkenberg Factory
Pär Engström
Box 243
311 23 Falkenberg

Vår  referens                    Offertnr                        Datum Sida
Christer Strandqvist  Budgetoffert 021210 1

Refererar till våra samtal tackar vi för Er förfrågan på PDLYFTARE för hantering av
rullar med vikter upp till max 450 kg och har härmed nöjet att lämna budgetpris enligt
följande.

Vi skall kunna plocka rullarna från tilt maskin  ställa dom på lastbärare för vidare
intern transport till maskin
Den skall även klara av att hantera felaktiga rullar för retur till tilt maskin.
Rullarna skall kunna snurras för att lätt ta bort skyddsplast.

Vikt 450 kg
Dia 1000-1200 mm
Längd 1200 mm
Lyft område ca 9000 x 6000 mm
Slaglängd på lyftpelare  1200 mm
Centrumhöjd rulle i tilt 800 mm
Centrumhöjd lastbärare 800 mm

Anläggningen står på 4 pelare där KBK balkarna är infästa i detta hänger PD-lyftaren.
PD-lyftaren är byggd Aluprofiler med en telfer till lyftet för att få en säker och service
vänlig konstruktion.
Konstruktionen av PD LYFTAREN blir likvärdig dom som sitter på FENIX
maskinerna för att hantera rullar till rullställ.

Budgetpris för detta blir
KBK  anläggningen med stativ och skenor  66.500:-
PD-lyftare med telfer                                  210.000:-

Bifogar en Autocad ritning på PD LYFTAREN

P.D.Lyftteknik AB

Christer Strandqvist
Vakuum Automation
tfn       042-383808
fax       042-201644
mobil: 070-6738364
e-mail: christer.strandqvist@pdlyftteknik.se
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Bilaga 16. Lossningsgrop för en alternativt två containrar                                        1(1)



Bilaga 17. Offert, PEAB                                                                                            1(1)

Här kommer en kostnadsuppskattning på att utföra en lossningsgrop enligt önskemål.
Nedan har jag beskrivit hur jag tänkt samt vissa förutsättningar som jag antagit för
mitt beräknande. 

I ett tidigare projekt vi offererat pris på en lastramp hade vi 25 m lutande längd 
till en nivåskillnad av 1,5m. I jämförelse med detta är er grop lite väl liten.
Jag vet dock inte om vår tidigare ramp var optimalt dimensionerad då jag inte har 
någon kännedom om kapaciteten hos de aktuella lastbilarna. Med tanke på min
tidigare erfarenhet ökar jag måtten på er ramp till att vara 20 m lång.

Konstruktionen jag tänkt mig för att skapa mothåll till intilliggande massor är 
prefabricerade betong L-stöd med en trafiklastkapacitet på 20 kN. 
Varierande höjd 600-1600mm.

Jag har räknad med att köra bort alla schaktmassor till tipp. 

Själva körytan utgörs av ca 40 mm ABS 11. Under den har jag räknat med 100 mm
AG16, 100 mm bärlager 0-40 samt i botten 200 mm förstärkning 0-90.
Beroende på storleken på de fordon som skall trafikeras kan denna överbyggnad 
både ökas och minskas, men jag tror inte jag är helt fel ute.

Vad det gäller dränering har jag medräknat 1 brunn + 50 m schakt till någon ledning
i närheten. 

Obs! Arbeten förutsätter att schakten skall ske i ej asfalterade ytor.
Om inte tillkommer rivning och deponi asfalt ca 10000kr.
Återställning av asfalt vid ledningsschakt (enbart toppbeläggning 40 mm) ca 150kr/m2.
Värmeslingor i marken är ej medräknade.

2-containers ramp 1-containers ramp
L-stöd 166 000 kr        150 000 kr            
Schakt, återfyllning 69 000 kr          50 000 kr              
Förstärkning/bärlager, justering 35 000 kr          25 000 kr              
AG+ABS 131 000 kr        75 000 kr              
Ledningsarbeten 27 000 kr          27 000 kr              

428 000 kr        327 000 kr            

Ovanstående priser inkluderar arbetsledning samt omkostnads- och vinstpåslag.



Bilaga 18. Investeringar Baby, massa (kr)                                                                 1(1)

Tältet
Utbyggnad 84 000             
Vanlig port 27 000             
Montage 8 400               
Frakt 5 000               
Totalt 124 400           

Gropen
Skanska 300 000           
NCC 876 000           
PEAB 327 000           

Terminaltraktor
Ny, 2-hjuls drift 850 000           
Ny, 4-hjuls drift 950 000           
Bättre begagnad 300 000           
Hyra, mån 15-18000 

Transportör
Lecab 600 000           

Lastbärare
Förstärkt alu 11 000             
15 st ca 100 000           



Bilaga 19. Besparingar Baby, massa (kr)                                                                  1(1)

Extern körning, Hamnen-Godsmott.
Alt 1 Alt 2

Timmar per dag 6              7              
Antal dagar 6              6              
Veckor 52            52            
Timkostnad 320          320          
Årskostnad 599 040   698 880   

Alternativkostnader externlager
Lageryta för massa i tältet (m2) 100          
Hyra, m2/mån 30            
Antal månader 12            
Hyreskostnad 36 000     
Hantering externlager 36 000     
Transport 18 000     
Årskostnad 90 000     

Minskad kapitalkostnad
Antal tvåpack i minskat lager 100          
Vikt 110 000   
Kilopris 4,58         
Minskat lagervärde 503 910   
Kapitalränta 8% 40 313     

Minskad hantering F1 F2 F3 F4
Körsträcka idag 377          377          377        377          
Körsträcka förslag 377          247          247        157          
Skillnad -           130          130        220          
Körningar per dygn 89            89            89          89            
Minskad körsträcka per dygn -           11 570     11 570   19 580     
Tidsvinst (h) per dygn vid 10 km/h -           1,16         1,16       1,96         
Tidsvinst (h) per år vid 10 km/h -           405          405        685          
Timkostnad 200          200          200        200          
Årsbesparing -           80 990     80 990   137 060   




