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Förord
Denna rapport är resultatet av ett kandidatexamensarbete på Civilingenjörprogrammet i maskinteknik
vid Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet har utförts under perioden Januari 2018-Maj 2018 i
uppdrag av Valbo Trä omfattande 15 högskolepoäng.
Vi båda tycker att utförandet av arbetet har varit mycket intressant och vi hoppas att Valbo Trä
kommer kunna dra nytta av det vi åstadkommit.
Vi vill tacka Valbo Trä för att de gav oss möjligheten och förtroendet att utföra vårt examensarbete
hos dem. Ett speciellt tack skall riktas till vår kontaktperson Dan Jonsson, Valbo Trä, som har svarat
på våra frågor under hela arbetets gång. Samt vår handledare Ove Bayard, Kungliga Tekniska
Högskolan, som har gett oss bra och tydlig feedback på vårt arbete.
Stockholm, 24 Maj 2018
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Sammanfattning
Valbo Trä är ett svenskt företag inom träindustrin som erbjuder hyvling, impregnering och målning av
trävaror. Industriell målning sker i anläggningen i Edsbyn samt Åshammar, varav den i Åshammar
ska läggas ner. Dessutom upplevs måleriet i Edsbyn i dagsläget som en flaskhals på grund av de långa
ställtider som förekommer vid färgbyten. Valbo Trä vill öka produktionen och därför finns ett intresse
i att reducera ställtiderna samt undersöka vad effekterna av en implementation av Åshammars
målerilina och målarlåda i Edsbyn skulle innebära. Syftet var att undersöka hur en reducering av
ställtid inom industriell målning kunde ske med fokus på integrationen av en ytterligare målerilina
samt Lean-verktyg. Genom litteraturstudie inom ämnet Lean, studiebesök och frekvent kontakt med
målerichefen Dan Jonsson i Edsbyn samt utvecklandet av en modell i Microsoft Excel 2011 for Mac
har arbetet kunnat utföras.
Ett färgbyte kan idag ha en ställtid på upp till 60 minuter och detta leder till ett lika långt stopp i
produktionen. Utifrån ett SMED-perspektiv kan blandningen av den nya färgen ske utan att
målningen stoppas, men rengöringen av målarlådan och pumpsystemet måste göras då linan står still.
Genom att använda Åshammars målarlåda i Edsbyn och därmed alternera mellan de två målarlådorna
skulle ett ställ kunna utföras under tiden då den andra lådan utför målning. De externa aktiviteterna
blir då omvandlade till interna och ställtiderna är inte längre lika med stopptider. För att visualisera
effekterna matades tio ordrar från en vecka i april in i Excelmodellen och två tester genomfördes:
1. Alla ordrar körs i den ordinarie målarlådan i Edsbyn
2. Ordrarna alterneras mellan den ordinarie målarlådan och den nygamla från Åshammar
Vid test av en specifik ordning gjordes en tidsvinst på 56,4 minuter samt att stopptiden sänktes med
74,2 minuter. Detta motsvara en tidsvinst på 19,4 % och en stopp-/ställtidsreduktion upp till 92,8 %.
En implementering kräver en ombyggnation och därför är modellens resultat inte exakta, men då
tidsvinsterna var så pass stora kan det konstateras att två målarlådor kommer öka Valbo Träs
produktion i verkligheten. Ett mer kontinuerligt flöde är även bra ur ett Lean-perspektiv eftersom hela
tanken med just in time (JIT) är att ständigt försöka hålla detaljer i rörelse genom verkstaden.
Excelmodellen skulle Valbo Trä kunna använda för att optimera sin produktion eftersom det gör det
möjligt att undersöka vilken produktionsordning och fördelning som minimerar produktionstiden.
Vidare bör en undersökning av konstruktionsförslagen göras då dessa inte anses vara tillräckligt
genomarbetade, ställtider bör klockas så att modellen kan bli mer korrekt, operatörerna måste arbeta
organiserat och strukturerat för att få det att fungera, större behållare för färger som inte är basvit bör
införskaffas samt att det finns potential inför vidare 5S-arbete.
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Abstract
Valbo Trä is a Swedish company that offers planing, impregnation and painting of wood products.
Industrial painting takes place in Edsbyn and Åshammar, but the production site in Åshammar will be
shutdown. In addition, the painting in Edsbyn is currently perceived as a bottleneck due to the long
downtimes that occur during color changes. Valbo Trä wants to increase their production and hence
there is an interest in reducing downtime as well as investigate what the effects of an implementation
of the painting line and paint box, from Åshammar, would cause in Edsbyn. The purpose is to
investigate how a reduction in downtime in industrial painting can be done with focus on tools of
Lean and on the integration of an additional painting line. Through a literature study on the topic
Lean, a study visit and frequent contact with Dan Jonsson in Edsbyn and the development of a model
in Microsoft Excel 2011 for Mac, the work has been carried out and the results are ensured.
A color change can now cause a downtime of up to 60 minutes and this leads to a stop in the
production. With a SMED perspective, the mixing of the colours can be done without the line being
shutdown, but the cleaning of the paint box and the pumping system must be done when it is
shutdown. By using Åshammar's paint box in Edsbyn and alternating between the two paint boxes one
of the boxes can have downtime while the other box is painting. The external activities are then
transformed into internal and downtimes are no longer equal to stop times. To visualize the effects of
ten orders from one week in April they were inserted in the Excel model and two tests were
performed:
1. All orders are painted in the ordinary paint box in Edsbyn
2. The orders are alternated between the regular paint box and the new box from Åshammar
When testing the production time of ten orders the production time was reduced by 56,4 minutes and
the stop time was reduced by 74,2 minutes. It is a reduction by 19.4 % in production time and a stop /
standstill reduction up to 92.8%. An implementation will entail a rebuilding and therefore the model's
results are not accurate. But since the time improvements were so large, a conclusion can be made
that two paint boxes will increase Valbo Trä's production in reality. A more continuous flow is also
good from a Lean perspective since the point with just in time (JIT) is to keep things flowing
continuously through the workshop.
.
The Excel model could Valbo Trä use to optimize their production because it is possible to investigate
which production scheme and distribution that minimizes the production time of ten orders.
Furthermore, an examination of the design proposals should be done as they are not considered to be
sufficiently elaborate, downtimes should be clocked so that the model can be more correct, operators
must work organized and structured to make the implementation work, larger containers for the
colours that are not white should be used and there is potential for further work with 5S.

4

Innehållsförteckning
Förord
Sammanfattning
Abstract
1

1. Inledning
1.1 Bakgrund

1

1.2 Syfte & Mål

1

1.3 Metod

1

1.4 Avgränsningar

2
3

2. Teori
2.1 Lean Production

3

2.2 JIT & Jidoka

3

2.3 SMED

4

2.4 5S

5

3. Valbo trä

6

3.1 Måleriet

6

3.2 Edsbyns målerilina

6

3.3 Färgbyte

12

3.4 Underhåll

17

3.5 Anläggningen i Åshammar

18
20

4. Åtgärder
4.1 Analys av produktionen

20

4.2 Reducering av ställtid med SMED

20

4.3 Excelmodell

22

4.4 Arbetsbeskrivning

26

4.5 Konstruktionsförslag

29

4.6 Övriga förbättringsförslag

31

5. Resultat & diskussion

34

6. Referenser

36

Bilagor

37

Bilaga 1. Valbo Trä - historik
Bilaga 2. Orderhistorik
Bilaga 3. Exempel på VBA-programmering

5

1. Inledning
I det inledande stycket presenteras bakgrunden till arbetet och det berörda företaget samt syfte, mål
och avgränsningar klargörs.

1.1 Bakgrund
Sveriges stora tillgång på skog har gett goda förutsättningar inför utveckling av trä- och
skogsindustrin. Ett stort antal sågverk och hyvlerier har därmed etablerats runt omkring i Sverige.
Valbo Trä AB grundades år 2012 och består av en sammanslagning av tre produktionsanläggningar;
Valbo Trävaru AB, Edsbyns hyvleri AB och Åshammars Hyvleri AB. Idag kan de tillsammans
erbjuda hyvling, impregnering och målning (valbotra.se/om-oss, 2018). Produktsortimentet innefattar
bland annat ytterpanel, listverk och reglar (valbotra.se/produkter, 2018). År 2016 hade Valbo Trä en
omsättning på ca 490 miljoner SEK och totalt 86 anställda på de tre anläggningarna (allabolag.se,
2018). Se Bilaga 1 för Valbo Träs historik.
I Edsbyn finns idag en målerianläggning där strax under 27 000 m3 målat virke behandlats under
2017. Ytterligare en målerilina finns i Åshammar och där passerar i dagsläget ca 6000 m3.
Anläggningen i Åshammar ska dock avvecklas under 2018 (Jonsson, 2018). På grund av det
kommande och ökande produktionstrycket på målerianläggningen i Edsbyn är det väsentligt att
målerilinan fungerar optimalt. Det finns därmed behov och visioner om att öka produktionen hos
målerianläggningen som idag är en upplevd flaskhals på grund av långa ställtider. Då Åshammars
målerilina inklusive målarlåda kommer bli tillgänglig vid avvecklingen finns det tankar kring
huruvida denna kan implementeras i Edsbyns anläggning. En undersökning kring hur en eventuell
implementation kan ske är därmed av intresse för Valbo Trä.

1.2 Syfte & Mål
Syftet med arbetet är att undersöka hur ställtiderna kan sänkas med fokus på Lean samt integrationen
av den tillgängliga målerlinan från Åshammar. Genom att stoppen reduceras bör produktionen öka
vilket är det Valbo Trä önskar. Målet är därmed att ge förslag på hur en sänkning av
målerianläggningens ställtider kan ske så att slöseri elimineras och produktiviteten och produktionen
ökar.

1.3 Metod
Genom studiebesök i Edsbyns målerianläggning samt samtal med Edsbyns måleriansvariga, Dan
Jonsson, kan information fås om den dagliga verksamheten. Ett flertal fotografier togs även i
produktionen. Ett antal rapporter samt böcker berörande Lean gav författarna kunskap inom ämnet.
En ansats gjordes för att reducera ställtider utifrån Shiego Shingos SMED-metod (Singel Minute
Exchance of Die). Under studiebesöket på Valbo trä identifierades alla moment som utförs för att
kunna posta om målerilinan under ett färgbyte. Efter att en lista med alla moment skapats delades
dessa in i interna och externa aktiviteter. Därefter analyserades de interna aktiviteterna för att se om
det vore möjligt att konvertera dessa till externa. I SMED-metoden ingår ett ytterligare steg som går ut
på att reducera tiden för den inre omställningen (Olhager, 2013). Författarna har dock valt att fokusera
på reduceringen av stopptid med hjälp av implementation av en ytterligare målarlåda då det tillåter
produktion i en målarlåda samtidigt som den andra målarlådan har ställ. En Excelmodell har tagits
fram för att analysera effekterna av två målarlådor istället för en. Modellen ger en uppskattning av
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produktions- och stopptiden vid körning av ett antal ordrar i specifik ordning utifrån hur ordrarna
fördelas på de två målarlådorna. Antalet ordrar väljs ut utifrån tillgång på data och genom att använda
verktyget kan Valbo Trä lägga upp en planering för dessa. Inmatning av färg samt löpmeter för de
olika ordrarna krävs, likaså manuell inmatning av produktionsordning samt ställtider. Med hjälp av
modellen kan Valbo Trä välja den produktionsordning samt fördelning som genererar lägst stopptid.
Modellen är uppbyggd av formler samt VBA-programmering (Visual Basic for Applications) i
Microsoft Excel 2011 for Mac. Det har även tagits fram två stycken konstruktionsförslag för att
beskriva flödet i lokalen med två målarlådor.
Sammanfattning av metod:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Studiebesök
Regelbunden mail- och telefonkontakt med Valbo Trä
Fotografering av produktion och lokaler
Litteraturstudie inom Lean
Ansats till reducering av ställtider med hjälp av SMED
Utveckling av Excelverktyg
Simulering av en och två målarlådor i Excelverktyget
Analys av data
Analys av produktionen

1.4 Avgränsningar
Arbetet kommer begränsas utifrån nedanstående punkter.
●
●
●
●
●

Undersökningen kommer endast beröra Valbo Träs verksamhet i Edsbyn.
De beräkningar som kommer göras utgår endast ifrån Dan Jonssons (2018) uppskattade
värden på stopptid vid olika typer av färgbyten.
Enbart stopp vid färgbyten behandlas och inte övriga kringliggande faktorer som även de kan
orsaka stopp.
De förbättrings- och konstruktionsförslag som ges kommer ej ta hänsyn till ekonomiska
faktorer.
Arbetet kommer utgå ifrån att enbart den befintliga torken samt inmatning kommer användas.
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2. Teori
Nedan stycken presenterar den teori som är nödvändig för att kunna använda Lean-verktyg. En av
avgränsningarna är att enbart analysera stopptider som uppkommer på grund av färgbyten och därför
är det fördelaktigt att titta på verktygen SMED och 5S då de är lätta att tillämpa inom producerande
företag.

2.1 Lean Production
Lean Production härstammar från Toyota Production Systems, TPS, vilket är ett förhållningssätt för
tillverkande företag som togs fram redan under 50-talet (Entezari & Weiss, 2014). Lean Production,
förkortat Lean, är en övergripande strategi som kan tillämpas för att minska slöseriet i en verksamhet.
På grund av allt hårdare krav och större press på en verksamhets produktivitet är intresset stort av att
eliminera slöseri. Med slöseri syftas det på de aktiviteter eller tillgångar som inte leder till ett
värdeskapande (Peterson, Johansson, Broman, Blücher & Alsterman, 2009). Exempel skulle kunna
vara en maskin som inte används, ställtid vid byte av verktyg samt onödig transport. Andra
huvudfaktorer inom Lean är tankesättet kring att ständiga förbättringar ska införas, produktionen ska
vara dragande samt att underhållet ska ske förebyggande (Svensson & Rickardsson, 2009). Det krävs
att alla inblandade i verksamheten har en förståelse för Lean som övergripande strategi och inte som
kortsiktig lösning (Peterson et. al, 2009).

“Lean är alltså ett överordnat begrepp som omfattar företagskultur, värderingar, grundläggande
principer, metoder, ledarskap, medarbetarskap etc. Det går inte att “implementera” Lean utan det
handlar snarare om att steg för steg närma sig en vision om att eliminera allt slöseri.”
(Peterson et. al, 2009, p.13)

2.2 JIT & Jidoka
Förenklat utgår Lean ifrån två principer som är dess riktlinjer och grundpelare, se Figur 1 för liknelse.
Det är Just-In-Time (JIT) samt Jidoka som gör det möjligt att nå verksamhetens vision och mål, som
gärna får vara högtravande då Lean innebär just ständiga förbättringar (Peterson et. al, 2009).

Figur 1: Ett förenklat Lean-hus där visionen får support av de två grundpelarna JIT och Jidoka.

All onödig väntan är en form av slöseri och detta är vad JIT är ämnad att reducera. Genom att leverera
rätt objekt precis vid rätt tillfälle och på rätt ställe elimineras inte bara väntetid utan förutsättningar
skapas även för att buffertar, mellanlager och t.ex. överproduktion kan minska. Enstyckesflöde
eftersträvas, det vill säga att en produkt behandlas åt gången vid varje process. En förutsättning är att
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flödet är utjämnat vilket leder till att produktionshastigheten kan hållas någorlunda konstant. Det bör
även strävas efter ett kontinuerligt flöde, vilket innebär att objekt alltid ska hållas i rörelse. Ytterligare
ett krav för att uppnå JIT är ett dragande system. Ett dragande system innebär att det är först när ett
behov uppstår vid en process som nytt material eller objekt ska levereras dit, framåt i flödet (Peterson
et. al, 2009). Se Figur 2 nedan.

Figur 2: Exempel på ett dragande system.

Jidoka handlar till skillnad från JIT om hur verksamheten bör organiseras för att nå en standardiserat
hög kvalité på produkterna. En process bör avbrytas direkt då någonting i produktionen skett felaktigt
eftersom problemen då blir lättöverskådliga och kan åtgärdas snabbt (Sugimori, Kusunoki, Cho &
Uchikawa, 2007). Det är även viktigt att personalen har den kompetens och utbildning som krävs för
att säkerställa en hög kvalité i produktionen (Peterson et. al, 2009).
Trots det stora intresset för Lean är det många företag som inte lyckas fullfölja förändringen fullt ut.
Enligt flera studier är det endast 10 % av företagen som lyckas göra en komplett omställning (Bhasin
& Burcher, 2005). Faller en av dessa grundpelare, JIT & Jidoka, kommer företaget inte nå upp till de
förväntningar som en Lean-omställning rimligen kan innebära (Baudin, 2007). Trots att allt fler
metoder och verktyg skapas, antalet managementkonsulter ökar och informationsspridning blir
smidigare har inte antalet företag som lyckas med sin omställning följt samma trend (Repenning &
Sterman, 2001). Det finns dock ett flertal verktyg och metoder inom Lean som kan ge snabba och
effektiva produktivitetsförändringar. Dessa kräver inte en full Lean-omställning utan fungerar bra som
lösning inom de områden de appliceras.

2.3 SMED
SMED är ett exempel på ett sådant verktyg som lanserades redan år 1985 av japanen Shiego Shingo.
SMED står för “Single Minute Exchange of Die” och syftar till att sänka ställtiden till under tio
minuter (Shingo, 1985). Idag är det allmänt vedertaget att SMED går att nyttja i andra verksamheter
än i tillverkande företag och att det inte är just tio minuter som behöver vara den tidsgräns som
eftersträvas.
Ställtid definieras som den tid det tar att ställa om en process från tillverkning av en produkt till en
annan (Olhager, 2013).
SMED går ut på att separera interna och externa aktiviteter. Interna aktiviteter är sådant som måste
ske då maskinen eller linan har pausats och externa är sådant som kan ske då produktionen fortgår. Då
ställtid är en form slöseri ska denna sänkas till lägsta möjliga. För att lyckas med detta hos en process
krävs tre steg (Svensson & Rickardsson, 2009):
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1. Separera interna och externa aktiviteter
2. Konvertera interna aktiviteter till externa aktiviteter
3. Förenkla aktiviteterna
En reducering av ställtid bör dock endast ske vid den station som utgör en flaskhals. Reduceras tiden
för en process som inte är en flaskhals kommer det inte leda till några större förbättringar då
processen redan har tillbörlig kapacitet (Singh & Khanduja, 2009).

2.4 5S
5S är ytterligare ett Lean-verktyg som bygger på fem ledord som alla börjar på S och har i syfte att
skapa ordning på arbetsplatsen. Tanken med 5S är att om ordning råder på arbetsplatsen så är det
lättare att vara effektiv och kvalitetsmedveten i sitt arbete. Det här gäller inte bara för
produktionsverksamhet utan kan lika gärna implementeras i resterande organisation såsom inom
försäljning, marknadsföring, administration, ledning etc. (Olhager, 2013)
Den svenska versionen av 5S innehåller (Olhager, 2013):
●
●
●

●

●

Sortera/strukturera
Vad finns på arbetsplatsen? Enbart det som behövs ska behållas.
Systematisera
Systematisera syftar till att var sak har sin bestämda plats samt att detta inte ska frångås.
Städa
Städa är precis vad det låter som; att hålla rent. Redskap och utrustning ska alltid rengöras
under eget ansvar och samtidigt kan eventuellt underhåll undersökas och genomföras.
Standardisera
Standardisera syftar till att exempelvis skapa tydliga markeringar på golvytor för specifika
objekt, produktionsplaner samt att ha uppföljning tydligt uppsatta på en tavla etc.
Säkra/systematisk översyn
Alla nämnda punkter ovan ska bli en vana och samtidigt bör ögonen alltid hållas öppna inför
nya och fler förbättringar. Vidareutbildning och utvärderingar ska ske.

Med ett väl genomfört 5S arbete kommer layouter bli tydliga, enkla och flexibla. Hantering och
förflyttningar kommer minimeras samt översynen kommer att maximeras (Olhager, 2013).

5

3. Valbo trä
I följande stycken presenteras information om Valbo Träs produktion som ligger till grund för de
åtgärdsförslag som senare kommer redogöras.

3.1 Måleriet
I måleriet på Valbo Trä i Edsbyn målas de redan hyvlade trävarorna i tusentals olika kulörer men alla
utgår ifrån de fyra olika basfärgerna vit, röd, guld och grå. Dessa bryts sedan till resterande kulörer
med hjälp av 16 olika brytpastor. Produktsortimentet består till största del av inner- och ytterpaneler
till husbyggnation. Själva målningen, brytning av färg samt flödet genom måleriet kommer att
behandlas i nästkommande stycken. Måleriet i Edsbyn rullar dygnet runt på 3-skift söndag 18.45 till
fredag 13.30 med rast tre timmar per dygn. Vid enklare körning tar inte operatörerna rast samtidigt.
Enklare körning innebär att inga ompostningar behöver göras samt att dimensionen på bitarna inte är
så benägna att trassla på linan. Kortare och klenare dimensioner kräver större uppsyn än de längre och
grövre. Under vinterhalvåret produceras det allra mesta mot lager för att senare kunna möta
sommarens behov av trävaror. Fram emot april så övergår produktionen successivt till att producera
mer mot order, vilket i allmänhet betyder fler unika kulörer som medför att produktionsvolymen går
ner på grund av att ompostningarna blir tätare (Jonsson, 2018).

3.2 Edsbyns målerilina
Nedan visas en schematisk bild över flödet på produktionsgolvet hos Edsbyns måleri..

Figur 3: Schematisk figur över flödet genom målerianläggningen.
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A: Inlastning
B: Paketlyft + vakuumlyft
C: Kedjetransportör
D: Förvärmning
E: Kedjetransportör
F: Enstycksutmatare
G: Rulltransportör

α: Målarlåda
H: Rulltransportör
I: Tork
J: Stålavsats
K: Kedjetransportör med
klossar
L: Bandtransportör

M: Kedjetranspotör +
Gaffellyft
N: Pakettransportör
O: Emballagestation +
utmatare

Ett plastat paket innehållande ca 800 löpmeter hyvlat virke levereras till måleriets intag. Det sker med
hjälp av en lastmaskin som placerar det på en kedjetransportör utanför målerier. Paketet körs in och
plast, stålband och strö avlägsnas från paketet av en operatör. När paketet är helt rent lyfts det upp
med en paketlyft och en vakuumlyft plockar av ett lager från paketet. Lagret lyfts sedan ner på en
kedjetransportör strax intill. Efter det transporteras det fram och stannar under en maskin bestående av
varma kopparrör. Här förvärms hela lagret, det är för att brädorna måste vara minst 5 ºC vid målning
eftersom färgen fäster bättre då (Jonsson, 2018).

Bild 1: Inmatning, bärarmar, vakuumlyft samt förvärmning av ett brädlager i taget (A, B, C D i Figur 3).

När lagret har fått rätt temperatur så går det vidare på kedjetransportören fram till ett stopp. Brädorna
stannar och sedan släpps en bräda i taget förbi. Det är i den här operationen som hastigheten ställs in,
släpps bitarna med mindre avstånd så kommer linan producera fler meter per minut. Då biten släppts
förbi hamnar den på transportrullar som nu istället accelererar brädan i längsled.
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Bild 2: Förvärmning, stopp och styckvis frammatning av arbetsstycken. Här övergår bitarna från
kedjetransportör till transportrullar (D, E F G i Figur 3).

Brädan fortsätter och går igenom målarlådan. Lådan innehåller fyra munstycken som sprutar ut
färgen. Antalet munstycken som används beror på ifall linan vid det specifika tillfället grundmålar
eller mellanstryker. Vid grundmålning används fyra och vid mellanstrykning tre munstycken. I
målarlådans utlopp sitter en borste som har till uppgift att borsta ut färgen på sponten av brädan. För
att mata målarlådan med färg så finns ett speciellt färgrum där färg pumpas ur burkar eller stora kar
(läs mer i avsnitt 3.3 Färgbyte). Det är även ventilationsslangar monterade på målarlådan för att få en
mer trivsam miljö i lokalen (Jonsson, 2018).
.

Bild 3: Arbetsstycke på väg in i målarlådan (α, G, H, J, K i Figur 3).
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Bild 4: Insidan av målarlådan där två sprutmunstycken syns i bild (α i Figur 3).

Bild 5: Slangar för färgmatning samt ventilation ur målarlådan (α i Figur 3).

När brädan rullat igenom lådan och fått rätt kulör så fortsätter den in i ett annat rum. Här står en stor
torkanläggning. Första steget i torkningsprocessen är att brädan läggs i en tio våningar hög hiss. Varje
våning är ca 40 cm. När den nått översta våningen så transporteras den på kedjetransportörer över till
andra sidan av rummet. Där faller den ner på våningen under och transporteras tillbaka. Detta
upprepas tills brädan tagit sig ner för alla tio våningar igen. Det allra sista som inträffar under
torkningsprocessen är att brädan anländer till en utmatare, lik den som tidigare separerade brädorna,
med syfte att “putta” brädan från kedjetransportören och åter över på transportrullar. Brädan
accelereras sedan tillbaka till samma rum som den började i.
Från att biten kommer in i torkrummet tills den transporteras ut tar det ca 17 minuter, vilket är
majoriteten av tiden som den är på linan. Den totala processtiden ligger på ca 20 minuter. Det här är
dock fullt nödvändigt för att färgen ska bli helt torr med dagens torkkapacitet (Jonsson, 2018).
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Bild 6: Brädorna har transporterats in i torkrummet och upp för torkens hiss. De färdas nu fram och
tillbaka och ner lager för lager (I i Figur 3).

Bild 7: Anordning för att flytta ner brädan en våning (I i Figur 3).

När brädan transporteras från torkrummet så kommer den med hög fart och glider upp på en avsats av
stål. Här kommer sedan en kedjetransportör med små plastklossar monterade. Dessa tar med sig biten
så att den ändrar riktning. Här transporteras brädorna stegvis för att sedan en och en följa med fyra
bandtransportörer upp till en något högre avsats. Därefter fortsätter de framåt och stannas för att åter
bilda ett lager.
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Bild 8: Brädorna har torkats, transporterats ut och är åter uppe på kedjetransportörer (K, L i Figur 3).

När ett lager är fullt så vinklas kedjetransportören ner och lagret lägger sig på en gaffellyft. Denna
lyfter av brädsjoket och lägger det åter i ett paket strax intill. Paketen ställs här på transportrullar i
golvet. Här finns även ett stopp i form av en enarmad vakuumlyft som har till uppgift att hålla kvar
brädorna på paketet när gafflarna dras ut, annars hade de följt med och hamnat på golvet. Vidare vid
den här stationen så finns även en automatisk ströutläggare.
.
Antalet lager i paketet samt hur brett varje lager skall vara ställs in av operatörerna i en dator. När
paketet sedan är fullt så rullas det åt sidan av en operatör med hjälp av transportrullarna i golvet
(Jonsson, 2018).
.

Bild 9: Plankorna bildar åter lager och lyfts sedan och läggs i paket (K, L, M, N i Figur 3).
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Bild 10: Display där operatörerna kan styra processen.

När paketet är fullt och har rullats åt sidan så emballeras det av operatörerna. Det här steget innehåller
att lägga plast på paketet samt banda med stålband. När det är klart så transporteras paketet ut med
hjälp av en kedjetransportör för att sedan vänta på vidare transport.

Bild 11: Emballagestation samt utmatning av paketen (N, O i Figur 3).

3.3 Färgbyte

Figur 4: Schematisk figur över de olika stegen i ett färgbyte.

I Edsbyns måleri både grundmålas och mellanstryks produkter vilket betyder att samma produkt
ibland behöver gå två varv genom anläggningen. För att effektivisera och slippa en del färgbyten så
används en färg som fungerar både som grundfärg och mellanstrykningsfärg. Alla kulörer som inte
skall målas i en basfärg bryts utifrån en färgkod som står angiven på varje order. Företaget har ett
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ordersystem som delas över alla anläggningar vilket underlättar det administrativa arbetet (Jonsson,
2018).
Vid färgbrytning finns det fyra olika basfärger. Vilka är baser i vit, grå, gul och röd. Burken med
basfärg öppnas genom att trycka hål i locket med ett verktyg. Sedan ställs den i en maskin som räknar
ut och fyller på rätt mängd av de 16 olika brytpastorna som finns tillgängliga. Varje färgkod finns
inprogrammerad i datorn och är bunden till en viss volym av varje brytpasta (Jonsson, 2018).

Bild 12: Lager med de olika basfärgerna (Steg 1 i Figur 4).

Bild 13: Operatören ställer in på datorn vilken färgkod som skall köras samt placerar en burk med
basfärg i maskinen (Steg 2 i Figur 4).
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Bild 14: De 16 olika brytpastorna som finns tillgängliga för att skapa den önskade färgen (Steg 2 i Figur
4).

När rätt mängd av brytpastorna applicerats i rätt basfärgskulör så ställs burken in i nästa maskin och
skakas om i ca 2 minuter.

Bild 15: Operatören placerar burken med basfärg plus brytpasta i skakmaskinen (Steg 2 och 3 i Figur 4).

När färgen har skakats så är det dags att fylla på med den nya färgen på linan. Det är nu viktigt att
pumpa igenom systemet med den nya färgen innan målningen av produkterna påbörjas för att undgå
färgförändringar. Ifall färgerna skiljer sig för mycket i kulör så är det nödvändigt att göra rent
målarlådan. Det här är extra viktigt om bytet går från rött till vitt då det gärna blir rosa skiftningar om
inte allt är rengjort. Det är rengöringen som tar mest tid vid stopp. Färgbytets ställtid är uppdelat i två
delar: tiden det tar att rengöra målarlådan samt tiden det tar att bryta färg. Ytterligare några minuter
går även till att pumpa igenom systemet. Ett färgbyte kan ta olika lång tid beroende på vem som utför
det, då vissa av de något mindre erfarna operatörerna kan vara mer osäkra på om de fått till rätt kulör
eller inte. Men som nämndes tidigare så är det rengöring av målarboxen som tar längst tid. Det görs
genom att spruta vatten i boxen samt manuell skrubbning. En rengöring vid övergång från rött till vitt
kan ta upp emot 60 minuter (Jonsson, 2018).
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Bild 16: Pumpsystem (Steg 4 i Figur 4).

Bild 17: Behållare för alla färger utom den vita basfärgen (Steg 4 i Figur 4).

Bild 18: Målarlåda innan eventuell rengöring (Steg 5 i Figur 4).
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Enligt Bilderna 16-17 så matas systemet med färg ur färghinkar för alla kulörer utom den vita
basfärgen. Detta är för att vit är den färg som målas i absolut störst volymer och kommer därför i
större kar innehållande ett ton färg. Vid körning av endast vitt räcker ett sådant kar ungefär ett dygn,
eller med andra ord tre skift. Spillfärg används i största möjliga mån för att grunda vid andra kulörer,
eftersom det sänker färgkostnaden och även minskar slöseri och därmed miljöpåverkan. Den
överblivna färgen skickas iväg och omhändertas, vilket av den vita uppgår till ca två ett tons kar i
månaden (Jonsson, 2018).

Bild 19: Färgkar med ett ton vit färg vardera. Karet närmast i bild innehåller ny färg och karet längre in
fylls med spillfärg vid färgbyten (Steg 4 Figur 4).

När färgen börjar ta slut och matningen sker från de stora karen så kan det vara svårt att få ut det sista.
För att undvika denna svårighet och slöseri används en travers till att luta karet på slutet. När det
sedan är dags att byta till ett nytt kar så lyfts det nya in med hjälp av en truck. Sedan används en stor
visp för att blanda färgen. Blandningen tar ca 20 minuter. Efter blandningen så är färgen färdig att
användas (Jonsson, 2018).

Bild 20: Nytt färgkar lyfts in med hjälp av en truck (Steg 4 Figur 4).
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Bild 21: Vispen lyfts ner i det nya karet för att blanda färgen innan användning. Även en bit av traversen
som används till att luta karen syns upptill i bild (Steg 4 Figur 4).

Då färgbyten tar olika lång tid beroende på vilken kulör som är i systemet samt vilken kulör bytet
skall ske till så försöker operatörerna i största möjliga mån successivt gå från ljusare till mörkare
kulörer. Några exempel på hur mycket det faktiskt kan skilja återfinns i Tabell 1 nedan.
Tabell 1: Stopptidsuppskattning av Dan Jonsson (2018) vid vanliga färgbyten
Färgbyten

Max (min)

Min (min)

Från vitt till rött

15

10

Från rött till vitt

60

30

Från vitt till gult

10

5

Från gult till vitt

15

10

Från vitt till grått

10

5

Från grått till vitt

10

5

Från vitt till övriga specialfärger

15

10

Från övriga specialfärger till vitt

25

10

Från specialfärg till specialfärg

15

10

3.4 Underhåll
Underhåll sker hela tiden av personalen då något trasslar, hamnar snett eller sådant som snabbt
åtgärdas inträffar. Vidare så kommer ett externt företag och gör ytterligare underhåll varje fredag
eftermiddag. Ett annat viktigt stopp sker ett nattskift varje månad, där torkad färg slipas av
transportörrullarna. Det här gör annars att brädorna lätt börjar trassla sig i torken, speciellt vid
utmatningen. I åtta fall av tio är det i utmatningen av torken som det krånglar och någon bräda hamnar
snett. Vilket medför att nästa kommer och “kör på” den tidigare. Stoppen som krävs för att åtgärda
trassel kan bli långa. Underhållsstoppet för att slipa färg från transportörerna tar ca 4 h under det
nattskift som det utförs på. Vidare så sker planerade stopp och ombyggnationer under
semesterveckorna på sommaren (Jonsson, 2018).
.
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3.5 Anläggningen i Åshammar
I Åshammar så finns det idag en anläggning för målning av brädor. Åshammars hyvleri är på väg att
läggas ner och därför funderar företaget på att förflytta denna till Edsbyn. Anläggningen i Åshammar
är mindre och har lägre kapacitet än i Edsbyn. Ca 45 löpmeter/min medans den i Edsbyn har en
kapacitet på ca 65 löpmeter/min. I det här projektet fokuseras det på att implementera målarboxen
men det kan tänkas att även andra delar kan komma att flyttas, till exempel transportörer.

Bild 22: Målarboxen som idag står i Åshammar.

Bild 23: Målarbox som idag står i Åshammar.
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Bild: 24: Målerianläggning Åshammar

Bild 25: Målerianläggning Åshammar.
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4. Åtgärder
Valbo Trä upplever som tidigare nämnt att måleriet är en flaskhals på grund av långa ställtider och det
är något som kan bekräftas utifrån den fakta som presenterats. All form av ställtid/stopptid är för
närvarande slöseri. Nedan introduceras förslag på åtgärder för att eliminera slöseri samt öka
produktiviteten och därmed produktionen.

4.1 Analys av produktionen
Enligt Tabell 1 pendlar tiderna mellan 5-60 minuter. De vanligaste färgerna är vitt samt rött, varav det
är bytet från rött till vitt som tar uppemot en timme att genomföra i dagsläget. Under tiden ställen sker
stoppas linan och torken är därmed inte ständigt full. Den totala processtiden för en planka genom
måleriet är ca 20 minuter varav torkningen tar 17 minuter och det är därav viktigt att torken aldrig blir
tom. Torken är även en av anläggningens dyrare processer vilket gör det än mer angeläget att den
aldrig är tom och att slöseri därmed elimineras.
Ett färgbyte sker idag till viss del då produktionen fortgår. Färgen kan tillblandas och förberedas men
det är också det enda. Linan måste stoppas då den nya färgen ska pumpas igenom i systemet och
rengöringen av målarlådan måste även den ske vid stannad produktion. Genom att alternera mellan
två målarlådor kommer flödet bli mer kontinuerligt, vilket är viktigt för att uppnå JIT. När den första
målarlådan ställs om kan den andra målarlådan redan vara förberedd och rengjord för nästkommande
order. Linan kommer därmed stoppas kortare perioder än tidigare.
Vid färgbyte av snarlika färger är rengöringen av målarlådan inte alltid nödvändig och ställtiderna blir
därav markant mindre.

4.2 Reducering av ställtid med SMED
Målerilinan styrs normalt av två operatörer varje skift som hjälps åt och turas om att utföra de
uppgifter som behöver göras. Generellt så stannas produktionen då båda operatörerna behöver hjälpas
åt att utföra ett moment, till exempel lyfta in ett nytt kar med vit färg. Det är för att stoppen kan bli
väldigt långa om brädorna börjar trassla på linan och det inte snabbt uppmärksammas. Fördelningen
av arbetet sker muntligt mellan operatörerna. Då det sker enklare körning tar inte operatörerna rast
samtidigt vilket leder till fler timmar i produktion. Med enklare körning menas att dimensionerna på
brädorna är lite grövre och inte så benägna att trassla samt att inga ompostningar behöver ske. De
huvudsakliga arbetsuppgifterna är övervakning av produktionen, se till att rätt kvanititet av produkter
förädlas, rätta till brädor som hamnat snett, ta bort plast och stålband från paket, plasta och banda
färdiga paket, se till så att färgen ej tar slut vid målning, förbereda ställ (tillblandning av färg) samt
ställarbete.
I och med att SMED-analysen berör reducering av ställtid på grund av färgbyten är det fyra
övergripande grupper av moment som skall analyseras:
●
●
●
●

Tillblandning av ny färg.
Att pumpa igenom färgsystemet med den nya färgen.
Rengöring av målarlådan.
Starta produktion av nästa batch.
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Dessa fyra grupper innefattar delmoment:
Tillblandning av ny färg
1. Plocka ner en basfärg från färglagret.
2. Ta öppningsverktyget samt öppna ett hål i burken.
3. Ställ basfärgen i brytningsmaskinen.
4. Knappa in färgkoden i datorn.
5. Starta maskinen så brytpastorna tillsätts basfärgen.
6. Ställ över burken i skakmaskinen.
7. Sätt igång skakmaskinen, burken skakas ca 2 minuter.
8. Ta ut burken ur skakmaskinen.
Pumpa igenom systemet med den nya färgen
9. Ställ burken vid sidan om pumpsystemet.
10. Ställ en burk med vatten vid sidan om pumpsystemet.
11. Pumpa igenom systemet med vatten tills det mesta av den tidigare färgen sköljts ut ur
systemet.
12. Pumpa igenom systemet med den nya färgen och ut i en burk med spillfärg. Fortsätt tills inga
färgskiftningar syns.
Rengöring av målarlådan
13. Stäng av färgkran.
14. Stäng av processen.
15. Spola ur och skrubba bort färg från tidigare körning ur målarlådan.
Starta produktion av nästa batch
16. Öppna färgkran på målarlådan.
17. Sätt igång linan.
18. Börja måla.
Delmomenten kan i enlighet med en SMED-analys delas in i interna och externa aktiviteter. De
externa aktiviteterna är de ställ som inte är direkt bundna till linan och därför kan utföras innan linan
stoppas, dessa är således aktivitet 1-10 i listan ovan. Då det i dagsläget bara finns ett pumpsystemet
samt en målarlåda blir därför ställ 11-18 interna. Ur Lean-synpunkt är det dessa som antingen ska
elimineras eller konverteras till externa ställ eftersom de då inte utförs under tiden linan står still och
då sparar in stopptid.
Då alla interna ställ i dagsläget är bundna direkt till målarlådan eller färgsystemet så har slutsatsen
dragits att det inte går att konvertera någon utav dessa till externa. Lösningen på det är två stycken
målarlådor och pumpsystem, som vidare kommer att analyseras i nästkommande stycken. Med en
implementering av ytterligare en målarlåda, färgsystem och ett strukturerat arbetssätt så skulle antalet
ställ som stanna processen sänkas. Potentiellt skulle alla moment under omställningen kunna bli
externa och utföras under tiden som linan producerar.
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4.3 Excelmodell
För att testa om två målarlådor istället för en sänker den totala produktionstiden samt stopptiden i
teorin har en modell gjorts i Excel, se Figur 5. Modellen beräknar produktionstid samt stopptid för
vardera order samt alla ordrar tillsammans. Inmatning av varje orders antal löpmeter samt färg krävs,
vilket är steg ett. De två målarlådornas hastigheter är förinställda på 65 löpmeter/min för målarlåda 1
samt 45 löpmeter/min för målarlåda 2 då detta är deras normala hastigheter i dagsläget. Nu kan
produktionstiden beräknas för en order.

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 =

!ö!"#$#%
!ö!"#$#%/!"#

𝑚𝑖𝑛

(1)

Produktionsordningen matas in manuellt i steg två och det är även då möjligt att välja i vilken
målarlåda de olika ordrarna ska köras i. Då den valda produktionsordningen leder till olika färgbyten
och dessa i sin tur leder till olika ställtider måste dessa fyllas i manuellt i en tabell i steg tre. Detta
öppnar också upp för möjligheten att få en fungerande modell även om ställtiderna förändras, till
exempel genom förbättringar och förändringar.
Därefter kan data genereras. För att räkna ut om stopptid kommer inträffa beräknar modellen huruvida
den målarlåda som målar kommer vara färdig innan färgbytet i den andra målarlådan är klart.

𝑆𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑙å𝑑𝑎 2 − 𝑆𝑡ä𝑙𝑙𝑡𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑙å𝑑𝑎 1, 𝑑å 𝑆𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑 < 0 𝑚𝑖𝑛

(2)

Modellen resulterar i en total produktionstid för alla ordrar inklusive summering av alla stopptider och
förberedande ställ. Även stopptid inklusive förberedande ställ samt stopptid exklusive förberedande
ställ redovisas. En del av den VBA-programmering som ligger till grund för modellen återges i Bilaga
3.
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Figur 5: Excelmodellen.

För att testa och se möjliga effekter av två målarlådor simulerades först ett scenario då alla ordrar
målades i den ordinarie målarlådan (Test 1). Därefter simulerades effekten av att dela upp dem på två
målarlådor (Test 2). Utifrån Bilaga 2 valdes order 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 och 12 ut för att användas i
testet. Dessa valdes då nummer 9 och 10 skulle målas med lasyr respektive järnvitriol och ställtider
innefattandes dessa ej presenterats i Tabell 1 över stopptidsuppskattningar. Utifrån tillgänglig data
designades modellen att kunna analysera upp till tio ordrar. På grund av detta valdes nummer 13, som
var sist i listan, av slump bort.

Figur 6: Inmatning av testordrar i Excelmodellen för både Test 1 och Test 2.

Därefter valdes produktionsordning och det är först här testerna skiljer sig åt. Då målningen brukar gå
från ljusare till mörkare kulörer har detta legat till grund för de valda ordningarna. I Test 2
prioriterades även högre löpmeter i målarlåda 1 (i modellen benämnt Box 1) då hastigheten i denna är
högre. För att undvika längre ställtider väljs liknande färger och nyanser att produceras direkt efter
varandra.
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Figur 7: Vald produktionsordning i Test 1 (till vänster) och Test 2 (till höger).

När ordningen är vald genereras en tabell som visar de färgbyten som kommer inträffa. Ställtider ska
därmed fyllas i. De tider som matades in är valda utifrån Tabell 1 med stopptidsuppskattningar.
Minimumtiderna valdes för att säkerställa att de resultat som fås även gäller för snabbare färgbyten.
Hade maximumtiderna valts hade resultaten visat på ännu större tidsvinster.

Figur 8: Inmatade ställtider för de färgbyten som kommer inträffa för Test 1 (till vänster) och Test 2 (till
höger).

Resultaten visas i Figur 9. Det tar 56,4 minuter kortare tid att producera ordrarna i Test 2 än i Test 1 i
just detta fall. Den totala stopptiden har sänkts med 74,2 minuter. Värt att nämna är att dessa siffror
enbart gäller vid testernas valda produktionsordning. Ändras ordningen kan det leda till andra
produktions- och stopptider.
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Figur 9: Produktionsschema och resultat som genereras i Excelmodellen.

Viktigt att poängtera är att modellen ej tar hänsyn till raster. Vidare är det möjligt att hastigheterna för
de olika målarlådorna förändras i och med den ombyggnation som kommer krävas för att
implementera Åshammars målarlåda och lina samt att det kan ta några sekunder extra att starta och
stoppa de två linorna när det är dags för byte av målarlåda. Detta är dock något som kan justeras i
modellen då det är enkelt att ändra hastighet.
Ytterligare en begränsning i modellen är då ena målarlådan har ställ, varav den andra lådan startas och
börjar måla och själv ska ställas om, men under så pass kort tid att första lådans ställ ännu inte hunnit
klart. Detta är ett scenario som inte tas hänsyn till i modellen. De enda tillfällen detta skulle kunna
inträffa på är dock då ena lådan har ett långt färgbyte samtidigt som andra lådan målar en liten order
och/eller har kort färgbyte. Då en bra produktionsplanering och alternering mellan de två lådorna
minskar antalet långa ställtider kommer detta inte leda till något större problem eftersom det inte
kommer inträffa ofta.
Modellen kan användas som ett verktyg för att optimera produktionen vid användning av de två
målarlådorna och inte bara för att visa på effekten av två målarlådor istället för en. Genom att få en
uppskattning över produktions- samt stopptiden för de olika ordningarna samt fördelningarna kan
produktion planeras så att dessa tider minimeras. Det är då viktigt att veta att förberedande ställ enligt
modellen är då målarlådan varit tom och därefter ska förberedas inför en order, samt motsatsen,
nämligen då en order körts men systemet och lådan ska tömmas och rengöras efteråt. Dock skulle
modellen kunna användas löpande, varav användaren matar in den stopptid som användaren
uppskattar inträffar då produktionen ska ställas om från den tidigare färgen till den första ordern som
matats in i Excelmodellen. Det vill säga, har modellen redan använts för tio ordrar och nu kör sista
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ordern, t.ex. rött, och tio nya ordrar ska planeras varav den första sätts till vitt, kan första ställtiden i
steg tre enligt Figur 8 sättas till den stopptid som förväntas inträffa under ställ från rött till vitt.
Inträffar ingen stopptid kan denna likväl sättas till noll. Att arbeta med Excelmodellen på det här sättet
rekommenderas då produktionen sällan stannar, utan fortgår dygnet runt förutom på helger, tack vare
3-skift.

4.4 Arbetsbeskrivning
En målarlåda:
I dagsläget jobbar två stycken operatörer samtidigt och den ena bör alltid förbereda inför kommande
ställ under tiden den andra övervakar processen. Förberedning inför kommande ställ syftar till att
utföra alla externa ställ och se till att dessa är färdiga då det egentliga ställtidsarbetet med de interna
momenten börjar. Här bör båda operatörerna medverka så att stoppet blir så kort som möjligt.
Tabell 2: Tabell över arbetsuppgifter för operatör 1 & 2 inför ställ vid en målarlåda.
Inför ställ.
Operatör 1.

Operatör 2.

Tillblandning av ny färg:

Övervaka processen.

1. Plocka ner en basfärg från färglagret.
2. Ta öppningsverktyget samt öppna ett hål i
burken.
3. Ställ basfärgen i brytningsmaskinen.
4. knappa in färgkoden i datorn.
5. Starta maskinen så brytpastorna tillsätts
basfärgen.
6. Ställ över burken i skakmaskinen.
7. Sätt igång skakmaskinen, burken skakas
ca 2 minuter.
8. Ta ut burken ur skakmaskinen.
Pumpa igenom systemet:
9. Ställ burken vid sidan om pumpsystemet.
10. Ställ en burk med vatten vid sidan om
pumpsystemet.
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Tabell 3: Tabell över arbetsuppgifter för operatör 1 & 2 under ställ vid en målarlåda.
Under ställ:
Operatör 1.

Operatör 2.

Pumpa igenom systemet:

Process:

1. Pumpa igenom systemet med vatten tills
det mesta av den tidigare färgen sköljts bort
från systemet.

1. Stäng av processen.

2. Pumpa igenom systemet med den nya
färgen och ut i en burk med spillfärg. Fortsätt
tills inga färgskiftningar syns.

Rengöring av målarlådan:

3. Hjälp operatör 2 med rengöring av
målarlåda

2. Spola ur och skrubba bort färg från tidigare
körning ur målarlådan

Operatör 1 eller 2:
Börja om nästa batch:
1. öppna färgkran på målarlådan.
2. Sätt igång linen.
3. Börja måla. (Ställ avslutat)

Två målarlådor:
En implementering av Åshammars målarlåda i Edsbyns målerianläggning kräver dock förändrad
arbetsstruktur då det blir ett flertal simultana processer som måste ske. Skillnaden i det här fallet är att
ena operatören hade kunnat övervaka processen samtidigt som den andra förbereder alla ställ. Det för
att linan endast behöver stoppas någon enstaka minut då transportören kopplas över till den andra
målarlådan.
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Tabell 4: Tabell över arbetsuppgifter för operatör 1 & 2 inför ställ vid två målarlådor.
Processarbete två system.
Operatör 1. Ställarbete

Operatör 2. Processarbete

Tillblandning av ny färg:

process:

1. Plocka ner en basfärg från färglagret.

1. Övervaka processen.

2. Ta öppningsverktyget samt öppna ett
hål i burken.
3. Ställ basfärgen i brytningsmaskinen.
4. knappa in färgkoden i datorn.
5. Starta maskinen så brytpastorna
tillsätts basfärgen.
6. Ställ över burken i skakmaskinen.
7. Sätt igång skakmaskinen, burken
skakas ca 2 minuter.
8. Ta ut burken ur skakmaskinen.
Pumpa igenom systemet:
9. Ställ burken vid sidan om
pumpsystemet.
10. Ställ en burk med vatten vid sidan
om pumpsystemet.
11. Pumpa igenom systemet med vatten
tills det mesta av den tidigare färgen
sköljts bort från systemet.
12. Pumpa igenom systemet med den
nya färgen och ut i en burk med spillfärg.
Fortsätt tills inga färgskiftningar syns.
Rengöring av målarlådan:
13. Spola ur och skrubba bort färg från
tidigare körning ur målarlådan.
Operatör 1 eller 2.
(Tidigare batch färdig)
14. Stäng av linan
15. Ställ om transportören till andra
målarlådan.
16. Stäng färgkran på målarlåda.
17. Öppna färgkran på andra
målarlådan.
18. Sätt igång linan
19. Börja måla.
20. En av operatörerna börjar
ställarbetet för nästa batch.
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4.5 Konstruktionsförslag
Det har tagits fram två stycken förslag på hur strukturen skulle kunna se ut. Som tidigare nämnts så
utgår det här arbetet på att få till en flexiblare och effektivare produktionsanläggning men samtidigt
använda den gamla inmatningen och torken. Vidare så förutsätter båda dessa alternativ att det finns
två separata pumpsystem som matar respektive målarlåda med färg.
● Förslag 1: Tvillinglådan
Den här strukturen bygger på idén om en lina som delar sig likt ett tåg som byter spår. Den delar sig
innan målarboxarna och går ihop igen efter. Målarboxarna står precis bredvid varandra, vända med
luckan åt olika håll för att lättare kunna rengöra vid färgbyte. Förmodligen så behöver vinkeln på
själva delningen vara ganska så flack då brädorna annars riskerar att slå i kanten på transportören och
då skadas. Speciellt efter att de målats. Det här alternativet anser författarna som det bästa rent
flödesmässigt eftersom brädan aldrig behöver stanna. Men samtidigt kanske det svårare
konstruktionsmässigt för att brädorna måste ändra riktning i en vinkel som inte är 90° och samtidigt
inte slå i någonstans. Kanske kan det lösas genom höjdnivåer och att gravitationen flyttar brädan i
sidled på rullkulor.

Figur 10: Schematisk figur över flödet genom målerianläggningen med förslag 1 (tvillinglådan)

Alla Blå boxar i Figur 10 är oförändrade jämfört med Figur 3. De röda motsvarar: Fördelare (β1),
Målarlåda 1 (β2), Målarlåda 2 (β3) och Ihopsamlare (β4).
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● Förslag 2: Dubbellinan
I det här förslaget så sker valet mellan lina redan efter förvärmningen där brädorna idag delas upp en
och en i längsled. Den enda skillnaden här är att brädorna kan behöva flyttas över den närmare
transportören till nästa. Innan målarlådorna så är det här alternativet helt klart bäst, eftersom det
nästan är precis som idag och brädorna hamnar rätt på en gång. Problemet kommer efter målarlådan.
Här måste brädan tillbaka till torkens transportör, vilket leder till att ett stopp måste ske för
tvärtransport. Det kommer störa flödet.
Ett ytterligare alternativ skulle kunna vara att kombinera förslag 1 och 2. Där förslag 2 används innan
målarlådorna och förslag 1 efter. En stabil inmatning skulle fås där brädorna går rakt in i målarlådan
samtidigt som linan inte skulle behöva stannas innan de går in i torken.

Figur 11: Schematisk figur över flödet genom målerianläggningen med två målarlådor och två
transportörer.

Alla Blå boxar i figur 11 är oförändrade jämfört med Figur 3. De röda motsvarar: Rulltransportör
(γ1), Målarlåda 2 (γ2), Rulltransportör (γ3) och Kedjetransportör (γ4).
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4.6 Övriga förbättringsförslag
De observationer som gjordes under ställarbetet och körning vid studiebesöket var:
●

Färgburkarna hanterades med hjälp av handkraft. Ergonomiskt sätt så skulle en lyftanordning
vara bra för operatörerna för att förebygga arbetsskador på lång sikt.

Bild 26: Operatör ställer in färgburk i skakmaskin.

●

Då alla kulörer förutom basvit pumpas ur burkar så behöver en operatör övervaka så att
färgen i burken inte tar slut så systemet pumpar luft och då går sönder. En lösning skulle vara
större färgkar samt en station för tvättning av dessa. I och med det här skulle ett tvättmoment
tillkomma men samtidigt hade operatörerna sluppit vakta färgen i samma utsträckning vilket
anses ta mer tid.

Bild 27: Färg pumpas ur burkar och operatör måste observera så att det inte tar slut.
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Bild 28: Färg pumpas ur burkar och operatör måste observera så att det inte tar slut.

●

Implementering av 5S. 5S är bra för att på ett strukturerat sätt förbättra ordningen på
arbetsplatsen. Det underlättar även för att att utföra vidare arbete med SMED. Författarna
tyckte att ordningen var bra i det stora hela men det uppmärksammades två typiska exempel
där 5S hade varit bra. Hyllor även för spillfärgsburkar samt städning under målarlådan. Skräp
och verktyg som inte har en specifik uppgift ska plockas bort.

Bild 29: Lager för spillfärgsburkar.

Bild 30: Målarlåda med diverse skräp under.
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●

Anordningen för silning av returfärg såg ostadig ut och slangen låg ostabilt i silen. Här hade
det kanske varit bra med ett stabilare stativ, förslagsvis på hjul så att det går att rulla och
operatörerna slipper utföra lyft. Det vore även bra om det finns något som håller slangen på
plats.

●

Större uppsamlare av strö, då denna var så full så att vissa föll ner på golvet. Alternativt att
tömma den befintliga mer regelbundet.

Bild 31: Full ströuppsamlare.
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5. Resultat & diskussion
Som det ser ut idag så har Valbo trä redan alla interna och externa aktiviteter uppdelade utifrån
SMED-principens punkter, se stycke 2.3 SMED. Slutsatsen blir att inte speciellt mycket kan göras i
dagsläget förutom att åtgärda de övriga förbättringsförslag som lades fram. Hade däremot
implementeringen av en ytterligare målerilina skett så hade potentiellt alla interna aktiviteter kunnat
omvandlas till externa då ställtiderna inte längre kommer vara lika med stopptider. Utifrån
Excelmodellen kan det konstateras att två målarlådor istället för en kan sänka den totala
produktionstiden samt stopptiden. Enligt den simulering som gjordes sänktes dessa med 56,4 minuter
respektive 74,2 minuter vilket motsvara en tidsvinst på 19,4 % och en stopp-/ställtidsreduktion med
64,5 % inklusive förberedande ställ och 92,8 % exklusive förberedande ställ. Det är mer rättvisande
att exkludera förberedande ställ då produktionen vanligen sker dygnet runt och pumpsystemet sällan
är tomt, se resonemang i sista textstycket i 4.3 Excelmodell. Då en ombyggnation krävs för att
implementera den nygamla målarlådan kommer dess värden inte vara exakta; men en ombyggnation
skulle inte påverka tidsskillnaderna så pass drastiskt att det positiva resultatet skulle bli negativt.
Resultatet visar därav på att två målarlådor istället för en är att rekommendera då detta skulle öka
produktionen och produktiviteten. Då testordrarna är valda utifrån en vecka i april innehåller dem mer
färgbyten än vad en vecka under vinterhalvåret generellt sett gör. Effekterna av två målarlådor kan
därav komma att förändras under året. Då det produceras mer mot lager under vinter, framförallt rött
och vitt, skulle en lösning vara att måla rött i ena målarlådan samt vitt i den andra för att slippa
ställtiden. Effekten är positiv såvida inte ställtiden sparas in genom att enbart producera i den
målarlåda som har högre hastighet och därmed få kortare produktionstid för ordrarna. Dock tillåter en
integration av Åshammars målarlåda att fritt välja vilken låda det ska målas i; varav detta inte skulle
leda till något problem. Om viljan finns att bara producera i ena lådan är det en möjlighet.
Genom att använda modellen som ett verktyg för produktionsoptimering skulle alltid den “bästa”
produktionsordningen och fördelningen kunna väljas varav största möjliga slöseri elimineras. Då
modellen utgår ifrån manuell inmatning av ställtider samt att hastigheterna för linorna/lådorna går att
justera är modellen anpassningsbar inför de förändring som kan tänkas göras. Författarna
rekommenderar därför en implementation av Åshammars målarlåda i Edsbyn samt en användning av
Excelmodellen. För att få fram mer exakta värden på ställtid skulle en timer kunna användas för att
klocka dessa, vilket skulle ge ett mer välfungerande verktyg.
Den praktiska implementationen är dock något som skulle behöva undersökas närmare, däribland de
två konstruktionsförslag som lades fram. Operatörerna behöver också arbeta organiserat och
strukturerat för att få det att fungera, se arbetsbeskrivning i Tabell 4. Ett organiserat och strukturerat
arbetssätt kommer inte bara leda till en mer fungerande produktion utan även en mer flexibel
anläggning och ett mer trivsamt arbetsklimat då det blir mindre tidspress vid ompostningar för
färgbyte.
Utifrån ett Lean-perspektiv är två målarlådor bättre än en då det skapar ett mer kontinuerligt flöde,
vilket förbättrar chanserna inför en eventuell, framtida Lean-omställning. Ur ett Lean-perspektiv är det
även viktigt att lösa problemet med att en operatör i samma utsträckning måste övervaka att inte
färgen tar slut, se Bild 17. Det finns även potential i och med det 5S-arbete som kan göras.
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Sammanfattningsvis rekommenderar författarna:
•
•
•
•
•
•

Implementation av Åshammars målarlåda och lina
Användning av Excelverktygen i den dagliga verksamheten
Timer för att klocka ställtider
Ett organiserat och strukturerat arbetssätt enligt Tabell 5
Större behållare för färg som inte är basfärg bör införskaffas
Att kolla vidare på 5S
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7. Bilagor
Bilaga 1. Valbo Trä - historik
År 1950 såg ett nytt litet sågverk dagens ljus då Nils Eriksson startade Valbo Trävaru AB i dalen strax
utanför Gävle. År 1965 flyttas verksamheten till den plats där den bedrivs idag, nämligen Valbo. Till
en början bedrevs byggmaterialförsäljning, produktion av hyvlade trävaror till den egna verksamheten
samt tillverkning av fritidshus. Fram till 1975 så har företaget börjat med impregnering av trävaror
samt lagt ner verksamheten av tillverkning av fritidshus. Istället har företaget börjat inrikta sig mot
hyvlade trävaror till andra byggmaterialhandlare. Under åren 1980-81 så investeras det mycket bland
annat i form av en fjärde hyvlerilinje samt ett nytt impregneringsverk. Valbo har vid den här tiden
även en byggmaterialhandel som senare 1990 säljs, men verksamheten finns kvar än idag under annat
namn.
År 1998-99 så tas verksamheten över av Nils Erikssons söner Bengt, Tommy och Mats samt två nya
hyvlerier ser dagens ljus. Edsbyns hyvleri bildas ur det nedlagda Rotebro Såg AB samt Åshammars
hyvleri som bildas genom ett uppköp av Eriks Träservice i Åshammar. Under 2000-talets första 6 år
så investeras det mycket på de olika anläggningarna och all form att byggmaterialhandel upphör. År
2002 köper företaget AB Persson Invest upp Åshammars Hyvleri och 2010 även Edsbyns hyvleri.
2011 bildas Valbo Trä AB av AB Persson Invest, Valbo Trä, Förvaltning AB och Lars-Olov Skytt.
Syftet i det här är att samordna den verksamhet som aktörerna tidigare bedrivit i egna dotterbolag på
respektive ort. Edsbyn, Åshammar och Valbo. 2012 tar Valbo trä över hela verksamheten samt
personal på respektive ort. Från 2012 och fram till 2016 görs stora investeringar på anläggningarna.
Bland annat implementeras en målerilinje i Edsbyn, i Valbo och Edsbyn byggs det linjer för spikning
av råspontluckor, i viksjöfors investeras det i en anläggning för exaktkapning och Valbo Trä tar över
största delen av den träförädlingsanläggning som Setra tidigare bedrivit i grannfastigheten i Valbo.
Den första januari 2017 köps Valbo Trä AB upp och blir därmed ett helägt dotterbolag till AB Persson
Invest (valbotra.se/var-historia, 2018).
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Bilaga 2. Orderhistorik

Ordrar från målarpärmen under en vecka i april
1) 22x170 RP 650 m 22x45 RP 650 m Röd till Alfta
2) 22x145 DF 705 m 22x145 RP 324 m S1030-Y10R till Härnösand
3) 22x120 DF 1710 m S4000-N till Sandviken
4) 22x120 DF 780 m svart slamfärg till Ljusdal
5) 22x145 FP 240 m S6500-N till jönköping
6) 22x120 FP 400 m S1040-Y20R till Järfälla
7) 22x145 FP 2900 m S3010-G60Y till Vanghärda
8) 22x120 EF 509 m S4005-R80B till Trosa
9) 22x120 FP 210 m Lasyr 1824 till Bandhagen
10) 22x95 918 m
22x120 918 m
22x145 594 m Järnvitriol till Långås
11) 22x170 TP 675 m S2570-Y80R till Tullinge
12)22x145 RP 950 m
17x45 Läkt 950 m S4550-Y80R
13) 22x120 RP 4200 m
22x145 RP 3450 m
22x45 RP 7650 m Röd slam färg
I analysen som gjordes så användes de blåmarkerade ordrarna ovan. Anledningen till att de
rödmarkerade valdes bort var för att data över ställtider för dessa inte hade inhämtats. Samt
att modellen som togs fram behandlade tio ordrar åt gången.
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Bilaga 3. Exempel på VBA-programmering
Sub stalltid()
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer, counter As Integer, z As Integer, fel As Integer, gjort As Integer,
tom As Integer
i = 21
j=3
counter = 0
fel = 0
'--------------BOX1-------------For k = 6 To 15
If Cells(k, 8).Value <> "" Then 'kollar så att rutan ej är tom
If fel = 1 Then
'gör inget
Else
If Cells(k, 8).Value = 1 Then 'matchar order till rätt färg
Cells(counter + i, j).Value = Cells(6, 5).Value
Cells(counter - 1 + i, j + 1).Value = Cells(6, 5).Value
counter = counter + 1
End If
If Cells(k, 8).Value = 2 Then
Cells(counter + i, j).Value = Cells(7, 5).Value
Cells(counter - 1 + i, j + 1).Value = Cells(7, 5).Value
counter = counter + 1
End If
If Cells(k, 8).Value = 3 Then
Cells(counter + i, j).Value = Cells(8, 5).Value
Cells(counter - 1 + i, j + 1).Value = Cells(8, 5).Value
counter = counter + 1
End If
If Cells(k, 8).Value = 4 Then
Cells(counter + i, j).Value = Cells(9, 5).Value
Cells(counter - 1 + i, j + 1).Value = Cells(9, 5).Value
counter = counter + 1
End If
If Cells(k, 8).Value = 5 Then
Cells(counter + i, j).Value = Cells(10, 5).Value
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Cells(counter - 1 + i, j + 1).Value = Cells(10, 5).Value
counter = counter + 1
End If
If Cells(k, 8).Value = 6 Then
Cells(counter + i, j).Value = Cells(11, 5).Value
Cells(counter - 1 + i, j + 1).Value = Cells(11, 5).Value
counter = counter + 1
End If
If Cells(k, 8).Value = 7 Then
Cells(counter + i, j).Value = Cells(12, 5).Value
Cells(counter - 1 + i, j + 1).Value = Cells(12, 5).Value
counter = counter + 1
End If
If Cells(k, 8).Value = 8 Then
Cells(counter + i, j).Value = Cells(13, 5).Value
Cells(counter - 1 + i, j + 1).Value = Cells(13, 5).Value
counter = counter + 1
End If
If Cells(k, 8).Value = 9 Then
Cells(counter + i, j).Value = Cells(14, 5).Value
Cells(counter - 1 + i, j + 1).Value = Cells(14, 5).Value
counter = counter + 1
End If
If Cells(k, 8).Value = 10 Then
Cells(counter + i, j).Value = Cells(15, 5).Value
Cells(counter - 1 + i, j + 1).Value = Cells(15, 5).Value
counter = counter + 1
End If
End If
End If
Next k
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