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Sammanfattning 

______________________________________ 
 

Detta är ett examensarbete vid Karlstad Universitet vårterminen 2013. Arbetet omfattar 22,5 

hp, fakulteten för hälsa teknik- och naturvetenskap, högskoleingenjör inom maskinteknik. 

 

Arbetet har utförts på Volvo Penta AB Varafabriken i Västergötland.  

Volvo har ett behov att se över sin layout över fabriken och de interna materialflödena. Deras 

layout är gjord efter förutsättningar som rådde för 10 år sedan. En hel del förändringar har 

skett sedan dess och med ett nytt materialtänk som bygger på Lean-filosofin med bland annat 

minskade materialfasader, supermarkets och omplock.  

Fokus i arbetet ligger på att minska den tunga gaffeltruckskörningen i fabriken. Visionen 

Volvo själva har är att använda sig av mindre dragtruckar i så stor utsträckning som möjligt 

för att kunna effektivisera materialflödena. Förutom att transport är ett stort slöseri är det även 

en säkerhetsfråga då man inte vill ha tung körning där personal står och arbetar. 

Detta arbete har fokuserat på avdelningarna bearbetning, motorprov och måleri & pack. 

 

Första som gjordes var att ta fram en nulägesanalys. Detta för att få en koll på hur 

materialflödena går och hur ofta. 

Spaghettischema ritades upp och en frekvensanalys gjordes på hel- och halvpallar som 

användes på berörda avdelningar. Även önskemål om att utföra en enklare simulering 

framkom från Volvo vilket gjordes. Detta visade sig ge en bra uppfattning om hur 

truckbeläggningen ser ut angående berörda artiklar. 

En viktig del i detta skede var att identifiera sig av brister som rådde i materialflödena. Här 

fanns en hel del och här upptäcktes det att allt inte är layoutrelaterat. Arbetssättet var en 

bidragande orsak till mycket onödig körning som görs. 

 

När det kom till framtagande av ny layout kom Volvo med några starka önskemål. Att införa 

en ny huvudtrafikled genom fabriken var av stor vikt. Flytta på maskiner är inte aktuellt då det 

inte är försvarbart rent ekonomiskt. Det som kunde flyttas på var pallställage, supermarkets, 

omplock samt monteringen.  

Dessa önskemål togs givetvis med och tillsammans med ändrat arbetssätt påvisar detta arbete 

att den tunga gaffeltruckskörningen kan halveras per dag med den nya framtagna layouten 

(bilaga 3). Detta medför dock att vissa artiklar läggs om på dragtruckar samt att personalen tar 

mer ansvar och ändrar i några rutiner.  

Layouten gjordes mycket för att underlätta för dragtruckarna i framtiden då Volvo vill att de 

skall hantera mer artiklar internt än vad som görs idag. 

 

Ett arbete gjordes parallellt med detta med fokus på monteringslinjerna och en ny utbyggnad 

på fabriken av Markus Andersson. 
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Abstract 
______________________________________ 
 

This is a diploma work at Karlstad University in spring 2013. The diploma work is on 22,5 

hp, at the department of health, technical and science.  

 

The work has been done at Volvo Penta AB Varaplant in Västergötland Sweden. Volvo has a 

need to look over their factory layout and the internal material flow. Their layout is made due 

to conditions that prevailed 10 years ago. From that time the factory has gone to many 

changes with new material flow-thinking that is based on the Lean-philosophy with less 

material facades, supermarkets and repacking materials. 

The focus in this diploma work is to reduce the heavy truck driving on fork lifters in the plant. 

The vision that Volvo has is to use smaller towing trucks at a larger scale, to efficiency the 

material flows. Besides the fact that transport is a waste is it also a safety question. You do not 

want heavy truck driving where the personal is working. 

This work is focusing on the sections processing, engine test and paint & packing. 

 

The first thing that was done was to make a situation analysis to get an understanding how the 

material flow is going and how often. 

A spaghetti schedule was drawn on a layout map and a frequency analysis was made on the 

pallets that are in use in the sections that was followed. A request from Volvo was that they 

wanted to have a simpler simulation in a computermodell over the plant. This turned out to be 

very helpful on how the truck covering was in the reality. 

An important part in this stage was to indentify deficiencies that emerged in the material 

flows. Here many flaws occurred that was not related to the layout over the plant. The 

working method was a contributor to a whole lot of unnecessary truck driving. 

 

When it came to develop a new layout Volvo came with some strong requests. To put a main 

traffic way through the plant for heavy traffic is of great importance. Move around heavy 

equipment was not necessary due to the expensive costs it will bring. The things that could be 

moved are the shelves, supermarkets, repacking and the assembly lines. 

These requests were important to have in mind along with some changed work methods when 

the new layout was brought up. The result of this diploma work showed that the heavy 

forktrucks work could be reduced by up to 50 %. This means, however, that some articles 

have to be put on towing trucks and that the personal took more responsibility and changed a 

few of their work routines.  

The layout was brought much to facilitate for the towing trucks in the future when Volvo want 

more articles to be transported by tow trucks. 

 
Another diploma work was made parallel to this and was covering the both assembly lines 

(Andersson 2013). 
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1. Inledning 

______________________________________ 
 
Detta arbete är ett examensarbete vid Karlstad Universitet, fakulteten för hälsa teknik- och 

naturvetenskap. Ett arbete som omfattar 22,5 hp. 

Arbetet är det sista i utbildningen för högskoleingenjörer inom maskinteknik våren 2013. 

Examinator för kursen är Nils Hallbäck. Handledare från universitet har utsetts till Leo de 

Vin.  
 

Examensarbetet har utförts på Volvo Penta AB´s fabrik i Vara.  

 

Volvo Penta AB (Volvo 2013) är ett världsledande företag inom branschen för marint och 

kommersiellt bruk.  

De levererar motorer över hela världen samt innehar 4000 återförsäljare världen över. Inom 

fritidsbåtsbranschen både utvecklar och levererar Volvo Penta kompletta drivsystem till 

framstående båtbyggare så som brittiska Fariline, Sunseeker och Princess. Även franska 

Jeannu/Beneteau, amerikanska Chaparral och brasilianska Schaefer Yachts använder sig av 

Pentas framstående motorer och drivsystem.  

Att ligga i framkant på marinsidan är något Penta ständigt jobbar med. Att tillverka så 

bränsleeffektiva motorer som möjligt samt ge kunden ett lätthanterligt och bekvämt system är 

lite av nyckelmålen för förestaget.  

 

Just i Varafabriken görs Pentas berömda motorserie D3, D4 och D6. Inombordsmotorer med 

effektspann från 110 hästkrafter upp till toppmotorn på 435 hästkrafter. D4 och D6 motorerna 

använder sig även av Pentas berömda IPS-system. Det är ett unikt drev med tillhörande 

styrsystem som bland annat medverkar att dra ner bränsleförbrukningen med upp till hela 30 

procent.  

 

Syfte 

Bakgrunden till examensarbetet är att Volvo Penta har ett behov av att se över sin 

fabrikslayout i deras fabrik i Vara. Layouten är optimerad utifrån förutsättningar som rådde 

för 10 år sedan. Idag har förutsättningarna för materialflöden ändrats ganska mycket då nyare 

materialhanteringsfilosofi med såkallade supermarkets och omplock av material har minskat 

materialfasaderna ute vid avdelningarna. Även maskinbeläggningen ser annorlunda ut idag då 

det under årens gång tillkommit mer moderna och snabbare maskiner som gett andra 

förutsättningar för produktion. Ökade krav på arbetsmiljö och säkerhet innebär även ett 

minskat behov av tyngre trucktrafik.  

Handledare på Volvo blev Mats Erhardsson som arbetar som produktionstekniker. 

Detta examensarbete kommer fokusera på halva produktionen. Avdelningarna på Volvo Penta 

som berörs är då bearbetning, motorprov och målning/pack.  

 

Mål 

Målet med detta arbete är att beskriva dagens materialflöde inom halva fabriken samt 

identifiera brister. Detta skall göras dels för dagens volymscenario och även andra scenarion 

med fokus på ökade produktionstakter.  
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Efter detta skall layout tas fram för att försöka matcha och optimera materialflödena för hela 

fabriken utifrån givna scenarios. 

 

Under arbetets gång tillkom önskemål från uppdragsgivare att göra en simulerad datormodell 

över materialtransporterna i fabriken. Programmet som då användes var Flexsim 5 (Flexsim 

2013). 

 

Arbetets omfattning är av sådan karaktär att det delats upp på två individuella arbeten. Nära 

samarbete kommer därför ske med Markus Andersson (Andersson 2013) student vid Karlstad 

universitet vt13. 

Uppdelningen som gjorts är att dela på kartläggningen av produktionen och sedermera även ta 

fram varsina layouter från olika scenarios. Samarbetet kommer främst ske där båda två 

behöver ta del av den andres resultat från kartläggningen utifrån dagens materialflöden. 

 

Detta projekt delades upp i fyra delprojekt att jobba utefter. Detta för att sätta upp delmål 

vilket gör projektet mer lättarbetat och mer strukturerat och organiserat. 

 

De tre delmålen projektet delades in i var: 

1. Nulägesbeskrivning 

2. Simulering av fabrik 

3. Förslag på materialhanteringsoptimering 

4. Framtida layout 
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2. Genomförande 

________________________________________________ 
 

Detta arbete bygger mycket på Lean-filosofin (Petersson et al,. 2009). Då Lean innebär en 

strategi som inriktar sig på resurssnål tillverkning med högsta kvalité, är detta en strategi som 

de flesta företag idag försöker jobba utefter. Toyota som ligger bakom det hela har utvecklat 

denna strategi i mer än 50 år och har idag ställt upp flera riktlinjer att arbeta efter när det 

kommer till att hålla nere tillverkningskostnader och behålla högsta kvalité. 

Toyota menar även på att just transport är en av de sju slöserierna inom Lean man skall arbeta 

med.  

 

Då Lean är mer en filosofi eller företagsstrategi måste man ha i åtanke att detta inte är en 

exakt metod att jobba efter utan mer ett tankesätt att hålla sig inom. Vissa metoder existerar 

dock och kommer även att avspeglas i detta arbete, bland annat 5S kommer diskuteras. 

 

Tankesättet bakom Lean illustreras bra genom att visa bilden över Leantemplet.  

 
Figur 1. Visar illustreringen av Leantemplet, Toyota Production System. 

 

Fokus i detta arbete ligger på att Eliminera slöseri (Sandholm 2011) mer i detalj, det vill säga 

transport. Även Standardisering och Systematisering blir återkommande, samt Utjämning. 

Allt detta kopplat till materialhanteringen på Volvo Penta Varafabriken. 
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2.1 Nulägesbeskrivningen 
Motorns flöde genom fabriken kan illustreras i ett flödesdiagram. 

RVL, Råvarulager, är lager där allt råmaterial köps in och ställs upp innan det körs ut i 

produktion för tillverkning. 

FVL, Färdigvarulager, här lagras slutgiltig produkt innan den levereras till kund. 

 

 

Figur 2. Motorns flödesväg genom Vara-fabriken. 

 

 

2.1.1 Frekvensanalysen 

Det absolut första delmålet att sätta sig in i är att göra en nulägesbeskrivning av fabrikens 

tyngre trucktransporter. Detta görs för att skaffa sig en övergripande blick i hur dagsläget ser 

ut och att skapa sig en inblick i hur det hela fungerar. Volvo hade ingen jättebra koll i 

dagsläget så mycket datainsamling, frågor och diskussioner till anställda, samt 

efterforskningar har gjorts. 

Först avgränsades uppgiften på det vis att olika artiklar valdes ut för att kartläggas. Alla 

artiklar som fraktas med större truck, motvikt- och skjutstatvistruckar, och på hel eller 

halvpallar, valdes att följas. På avdelning målning och pack gjordes en avgränsning på antalet 

artiklar att följa för att underlätta arbetet och kunna få fram relevanta resultat. Detta grundar 

sig på att flera artiklar på helpall stod väldigt bra till och kräver tyngre hantering på grund av 

sin vikt och volym. 

Då Volvo önskar att ena delen av arbetet skall kunna fokusera på olika volymscenarios så har 

förbättringsarbetet utgått från maximala kapaciteten fabriken har per skift. Då spelar takterna 

mindre roll utan styrs mer med antalet skift. Vid maxkapacitet på ett skift kan man således 

utan problem räkna ut fabrikens skiftbehov vid olika takter.  

 

Det första som är väldigt bra att göra är att rita upp ett spaghettischema över artiklar som följs. 

Detta ger en ganska snabb och klar uppfattning om hur flöden i en fabrik går. Oftast gäller 

detta produktflödet men har i detta arbete använts för att kartlägga materialflödet. 

Schemat över just Volvo Penta görs som ett ”okokt” spaghettischema, det vill säga linjerna 

som ritas ut kommer att vara raka. 

Vanligtvis görs ett sådant här schema med mjuka linjer och kurvor men det är även lite 

smaksak. 

När ett spaghettischema görs är det bra att prata med berörd personal. I detta fall de flesta som 
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arbetar på materialhanteringsavdelningen. På så vis kan de hjälpa till med att peka och visa 

hur och var alla artiklar körs. Vissa företag har även materialplatser dokumenterade i 

datasystem.  

När kartläggningen av truckarna skulle ske valdes det i detta fall att utgå från antalet meter 

truckarna körde. Vanligtvis talas det om drifttimmar för en truck men då tidsmätning för varje 

enskild artikel skulle ta för lång tid bestämdes att mäta antal körmeter istället. Detta främst då 

olika truckförare har olika körstilar, ibland får de stanna upp för att invänta något passerande 

medans nästa dag bara kunna köra rakt förbi. Tidskrävande exempel är många. Detta medför 

att vid tidmätning på de olika körningarna skulle spridningen bli alldeles för stor för att ge en 

rimlig uppfattning.  

Men vid mätt antal meter en artikel skall köras så innebär detta arbete samma förutsättningar 

för alla truckförare oavsett körstil och omständigheter som råder vid aktuella körningar. 

Körsträckorna dubbelkollas med truckförare för att få grepp om de vanligaste körvägarna. Så 

gott som alltid körs närmaste vägen. 

 

En frekvensanalys arbetas fram för att få en uppfattning om hur många pallar med material 

som kördes fram till respektive arbetsstation per dag.  

För att få fram hur många pallar en arbetsstation förbrukar per dag så delas produktionstakten 

med antalet detaljer per pall råmaterial som ställs fram, med avseende på hur många detaljer 

per färdig motor. Detta upplägg gjordes på alla artiklar som följdes. 

 

En frekvensanalys tas fram med hjälp av följande: 

 Lagersaldon 

- Här gavs tillgång att leta upp artiklarna i Volvos datasystem för att ta reda på exakta 

antal artiklar som fanns inne på lager för att även kunna räkna om det till antal dagar i 

lager utifrån pågående produktionstakt. 

 

 Leveransfrekvens 

- Då materialen inkommer till fabrik vid olika tillfällen, togs ett leveranssnitt fram 

baserat på fyra efterföljande av varandra, leveranser. Med hjälp av detta togs ett 

leveranssnitt fram för hur ofta artiklarna levererades till fabriken. 

 

 Produktionstakter 

- Hur många motorer Varafabriken tillverkar per dygn. Uppdelat på D4, D6 och D3. 

 

 Antal artiklar per pall 

- Hur många detaljer av respektive artikel det ligger på pallarna som körs fram till 

arbetsstationerna. 

 

 Hur många meter krävs för varje körning 

- En layout över fabriken på ett A1-papper användes för att mäta upp avstånden inom 

fabriken för att få fram hur många meter det krävs av en truck att köra för att ställa 

fram respektive artikel. Layout-kartan har en skala på 1:300. 

 

All data som samlades in sammanställdes senare i ett excel-dokument, bilaga 1, för att få fram 

en frekvens på hur många pallar av respektive artikel som kördes fram till arbetsstationerna 

per dag. Sammanställningen av dokumentet visar hur många körningar per dag dessa 

avdelningar kräver av truckförarna och hur många meter truckarna behöver köra över dessa 

avdelningar för att utföra sina uppgifter. 
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Figur 3. Visar hur en möjlig uppbyggnad bearbetningen, av betydande excel-dokument som indata har grundats 

på. 

 

I frekvensanalysen skall även körsträckor tas fram. Detta gjordes med hjälp av en layout-karta 

över fabriken i skala 1:300, bilaga 2. Genom att mäta med linjal de olika körsträckorna går det 

att få sig en bra överblick hur många meter truckarna avverkar på ett arbetspass. 

 
Figur 4. Visar hur avstånd mellan olika platser i fabriken kan tänkas ta fram. 
 

2.1.2 Kreativa körningen 

Det som har valts att kallas den kreativa körningen i denna rapport innefattar körningar där 

truckförarna åker runt för att leta efter pallar att byta eller extra körningar de rings upp för att 

utföra vid speciella fall. En viktig sak att komma ihåg är att den kreativa körningen endast 

räknas när trucken är i rullning eller när ett lyft utförs. 

Denna körning är näst inpå omöjlig att kartlägga systematiskt och kan till viss del uppskattas 

med att jämföra loggfilerna för truckarna som visar deras beläggning, och 

simuleringsmodellen som endast visar den effektiva körningen per artikel och inte någon form 

av kreativ körning.  

 

 

2.2 Simulering av fabrik 
Denna punkt tillkom under arbetets gång utav Volvo. Då detta inte var inplanerat i 

projektplanen fick kort tid avsättas och modellen som skulle byggas upp och simuleras fick 

hållas primitiv men ändå faktaväsentlig.  

Fakta som dokumenterats i tidigare nämnt excel-dokument, bilaga 1, under nulägesanalysen, 

användes till grund för modellens variabler. 
 

Simuleringen utfördes på Karlstad Universitet i programvaran Flexsim5 (Flexsim 2013). 

Detta är ett program som simulerar och bygger upp olika produktionssystem. 

Då mycket kunskap saknas krävs det tid för att bara sätta sig in i programmet och lära sig det. 

Ett bra tips på att lära sig ett program är att utnyttja programmets hjälpfunktion med olika 

scenarion man blir guidad igenom för att lära sig. Sedan är det bara att bygga upp modellen 

efter layoutkarta och datainsamling.  

Det viktiga med en simuleringsmodell är att verkligen tänka igenom uppbyggnaden av 

modellen innan man sätter sig och gör den på datorn. Att avgränsa sig korrekt i vissa fall är 

nödvändigt men behöver även göras med stor noggrannhet så det inte påverkar den viktiga 

informationen man vill få ur sin modell. 
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Modellen byggdes upp med kriterierna att vara funktionsduglig, fokusera på rätt in- och utdata 

och med fokus på transport av artiklar som följs. Avstånden och truckvägar har vart 

noggranna i modellen för att för att matcha verkligheten.  

Det behövs även cykeltider på alla avdelningar, detta är något man får fråga sig fram och om 

det inte är möjligt och tid finns, kan man själv klocka cykler av betydelse. 

Avdelningarna byggdes inte upp i detalj utan fick mer övergripande processer inlagda för att 

simulera produktionskapaciteten. Att få ut rätt mängd artiklar på utsatt tid var det primära 

målet med uppbyggnaden av respektive avdelning. På grund av att avdelningarna byggdes 

primitivt får man med hjälp av cykeltiderna räkna fram en ledtid över avdelningen så som 

man valt att bygga upp den i Flexsim. 

 

Truckarna som lades in kopplades mot en Dispatcher, en dator som styr truckarnas 

arbetsgång, för att ge signaler till respektive truck när ett arbete behöver utföras. Detta gör att 

simuleringsmodellen kör i det närmsta så effektivt det bara går och ingen som helst kreativ 

körning uppstår i simuleringen. 

Slingor läggs ut för truckarna att följa och dessa skall då föreställa truckgångarna inne på 

fabriken med rätt avstånd mellan korsningar och knytpunkter. 
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2.3 Identifiering av brister 
 

När nulägesanalysen är gjord behöver brister i materialflödet identifieras. Detta gör man till 

stor del med att gå runt och prata med arbetarna i fabriken och bilda sig en uppfattning om hur 

de arbetar om dagarna. Även all data som samlats in behöver analyseras och ta med i delen av 

att upptäcka bristerna. 

 

I detta arbete letades brister i den tunga truckkörningen. Motvikts- och skjutstativstruckar har 

kartlagts då det är de som kör fram hel och halvpallar till avdelningarna. 

Enligt Lean-filosofin (Petersson et al,. 2009) är just transport en av de sju slöserierna. Så 

genom att påpeka bristerna och ge åtgärdsförslag på dessa går materialflödet att optimera och 

göra betydligt mer lönsamt för företaget. 

 

Då layouten på fabriken är ett slutgiltigt mål bör man vid det här läget identifiera brister i 

nuläget samt även efter att ny layout är bestämd. Genom att försöka identifiera brister igen för 

att se vad som återstår och går att jobba vidare med så går körningen att optimera ytterligare 

steg. 

 

Vid analys av insamlad data bör fokus läggas på att se över artikelns väg från inkommande på 

lastbil till fabrik, hela vägen ut till arbetsstation och stegen däremellan. Att även få klart för 

sig vilken väg artikeln transporteras och hur lång sträcka det är, är även det av stor vikt. 

Får man detta klart för sig syns det ganska snart vart onödig transport görs, vilket mellanstopp 

som borde kunna slopas eller körrutt som behöver ändras. 

 

 

2.4 Framtida layout 

 
När alla stegen fram till hit är genomförda går det att börja ta fram en framtida layout. Något 

av det viktigaste är att identifiera dagens brister både layoutmässigt och körningsmässigt.  

Att sätta sig med en tom layoutkarta och antingen rita ut för hand den nya placering av 

inventarier eller att klippa ut pappersbitar som motsvarar dessa underlättar då det går att flytta 

runt och skaffa sig en överblick över det hela. 

Uppenbara layoutbrister blir styrande för att placera om inventarier på rätt ställen för att få till 

de förhållanden man vill ha. 

 

Detta arbete kommer att göra en layout som grundar sig på att ingen tillbyggnad på fabriken 

sker. 

Vissa avdelningar och maskiner är inte relevant eller lönsamt att flytta på. Dessa är 

maskinerna på bearbetningen, motorprovet och måleriet. Fokus läggs därför på supermarkets, 

truckgångar, ställage och omplock av material. 

Vad beträffar truckgångar vill Volvo ha med vad de kallar ”en ny E20”. Vad detta innebär är 

en huvudled genom fabriken för tung trucktrafik. De vill att den i underkant på layout, bilaga 

4, skall löpa från godsmottagning och längs med ytterväggen fram till mittenleden genom 

fabriken. Detta behöver tas i hänsyn vid framtagande av nya layouten. 
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När ny layout tas fram måste man ta alla variabler i beaktande. I detta arbete ligger fokus på 

att få ner antalet körningar och sträckor för motvikt och skjutstativstruckar, här kallade tyngre 

trucktrafik. 

Även säkerheten spelar stor roll då man inte vill ha tung eller intensiv truckkörning 

runtomkring människor där de går eller arbetar.  
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3. Resultat 
________________________________________________ 

 
Resultaten för de fyra delmålen projektet delades in i: 

3.1 Nulägesbeskrivning 

3.2 Simulering av fabrik 

3.3 Identifiering av brister 

3.4 Framtida layout 

 

De två truckar som berörs i detta arbete är: 

- Motviktstruck 605-5479 

- Motviktstruck 605-5480 

 

3.1 Nulägesbeskrivning 
 

3.1.1 Spaghettischema 

Spaghettischema som togs fram i samarbete med Markus Andersson (Andersson 2013), vars 

examensarbete berör andra delen av fabriken. 

 
Figur 5. Visar spaghettischema över artiklarnas flöde genom fabriken från godsmottagning ända till 

arbetsstation. 
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För att få en enklare överblick sammanfattades berörda avdelningar på en ny bild (figur 6). 

Röda pilar: Körningar från godsmottagningen ut till ställage eller uppställningsplats. 

Blåa pilar: Körningar från ställage eller uppställningsplats ut till arbetsstation. 

Gula pilar: Visar körning av spånbingar ut till tält genom fabriken. 

 

Bilden (figur 6) visar inte antalet körningar utan fågelvägarna som berörda artiklar körs 

genom fabriken. 

 
Figur 6. Visar förenklade materialkörningar i fabrik. 
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Figur 7 och 8 visar truckarnas körvägar på berörda avdelningar. 

 

 
 

Figur 7. Visar körvägar bearbetningen. 
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Figur 8. Visar körvägarna för motorprovet och måleriet. 
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3.1.2 Frekvensanalysen 

Viktiga resultat att ta hänsyn till i detta arbete är enligt tabell 1, 2 och 3. För fullständigt 

resultat hänvisas till bilaga 1. 

Tabellerna visar hur många meter i snitt per dag truckförarna behöver köra för att förse 

arbetsstationerna med material samt hur många gånger per dag pallarna behöver bytas ut. 

 
Tabell 1. Visar frekvensstudie över bearbetningsavdelning. 

Bearbetning Pallar/dygn Daglig körning [m] 

Block D4 0,9 31 

Block D6 2,8 100 

Deckel D4 0,4 35 

Deckel D6 1,2 122 

Spånbingar 0,6 143 

EU-pall 0,7 166 

Pallkrage 0,4 100 

Palllock 0,2 55 

Inlägg pall 0,2 55 

Block-pall 1,1 129 

Körningar till ställage 8,5 1173 
 

 

Tabell 2. Visar frekvensstudie över motorprovsavdelning. 

Motorprov Pallar/dygn Daglig körning [m] 

Drivaxel 1,5 78 

Koppling 0,5 25 

Dämpare 1,2 133 

Flex koppling 0,5 26 

Flex koppling AQ 1,2 133 

Vibrations dämpare 0,4 20 

Vibrations dämpare 435hk* 0,1 8 

Körningar till ställage 5,4 283 
 

 

 

Tabell 3. Visar frekvensstudie över målning&pack-avdelning.  

Målning/Pack Pallar/dygn Daglig körning [m] 

Kåpa kabel 0,5 20 

Kåpa mindre 0,2 8 

Kåpa mindre 0,8 30 

Filterbox 1,3 50 

Filterbox 1,3 50 

Primäraxelkåpa 0,5 19 

Primäraxelkåpa 1,7 64 

Kort axel 0,1 3 

Lång axel 0,2 6 

Körningar till ställage 6,7 130 
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Avstånd som mättes upp via layoutkartan ses på figur 7. 

 

Figur 8. Här ses berörda avstånd i fabriken. De gröna markeringarna är avstånd som berör denna rapports 

avdelningar. 
 

Med hjälp av dessa avstånd så kunde daglig körning räknas ut i sammanlagda meter som 

berörde hanteringen av följda artiklar (figur 8). 

 

Figur 9. Sammanställning av antal körning, antalet körda meter för de två truckförarna. 

 

2006 gjorde Volvo en egen frekvensstudie för att få bättre koll på deras truckkörning. Denna 

studie gav att närmare 60 % av antalet körningar är tomtransporter. Detta är en siffra de 

bedömde även stämde in idag. 

 

3.1.3 Truckbeläggning 

Ur truckarnas loggfiler från serviceintervallerna kunde en verklig truckbeläggning fås fram. 

Tiden som loggas i trucken är när trucken utför någon form av arbete såsom att trucken är i 

rullning eller ett lyft utförs. 

Dessa tider sammanställdes i en tabell (tabell 4) för att få en beläggning på truckarna. 

 
Tabell 4. Verklig truckbeläggning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid [tim] Motvikt 605-5479 Motvikt 605-5480 

Från: 2012-09-04 2013-02-26 

Till: 2013-04-15 2013-04-15 

Körning i tid: 592 145 

Faktisk körtid/dag: 3,9 4,3 

Arbetstid/dag: 7,7 7,7 

Beläggning: 51 % 55 % 
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3.2 Simulering 

De resultat som var intressanta ifrån simuleringen var beläggningen på truckarna. 

Truckarna som berör detta arbete är ju då två motviktstruckar. Resultaten från simuleringen 

angående dessa två ges i figur 10 och 11. 
 

 

 

 
Figur 10. Visar stillestånd för simulerad beläggning motviktstruck 605-5479, som uppgår till 79,3 %. 
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Figur 11. Visar stillestånd för simulerad beläggning motviktstruck 605-5480, som uppgår till 76,4 %. 

 

Figur 10 och 11 visar då körning med last på gafflar, tomkörning och tid för stillestånd av 

truck i simuleringen. 

Dessa diagram visar ideal körning av utvalda artiklar där emballagekörningar är med. 

 

Validering och verifiering gjordes efter simuleringen för att fastställa dess pålitlighet.  

Genom att redovisa resultatet för Volvo gjordes en validering av modellen, samt jämförde 

resultatet mot de uppställda målen. 

Analys gjordes av de uppmätta avstånden och truckarnas egna loggfiler för att på så sätt 

jämföra mot simuleringens resultat, på detta sätt verifierades modellen. 
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3.3 Identifiering av brister 

Dessa brister är gjorda i nuläget och grundar sig både på brister i layout och brister i 

arbetsmomentet. Alla brister i materialhantering kan inte enbart fixas med hjälp av 

layoutförändringar utan även arbetsmomenten i sig behöver ses över. 

 

 

Bearbetning 

- Körning av gjutämnen från godsmottagning. 

Då gjutämnena som motorblock och decklarna inkommer till fabrik, så lossas de ute på vid 

avlastningen och körs sedan genom hela fabriken till uppställningsplatsen på 

bearbetningsavdelningen. Detta är en ganska stor brist i layouten över fabriken. 

- Åtgärdsförslag: En ny avlossning jämte bearbetningen för att på så sätt få ner de långa och 

tunga transporterna. 

 

- Uppställning av motorblock och decklar på arbetsstation görs av motviktstruckar. 

När råämnena skall ställas upp på respektive liner åker motviktstruckarna dit och gör detta 

upplyft. Från uppställning till line är inga stora avstånd men att åka till uppställningsplats och 

tillbaka med tomma gafflar är mycket onödig körning. 

- Åtgärdsförslag: Operatörer på linerna tar ledstaplartruck och lyfter upp råämnena själva. 

Detta har gjorts tidigare utan problem. 

 

- Vid byte av spånbingar vid CNC-maskiner på bearbetning åker truckförare och kollar efter 

innan. 

Truckföraren gör en kreativ körning ut runt linerna för att se efter om någon spånbinge 

behöver bytas, inte alltid detta behöver göras och körningen blir enbart tidsslösande. 

- Åtgärdsförslag: Operatör som ansvarar för maskinen ser även till att ringa på truckförare när 

spånbinge behöver bytas. 

 

- Truckkörning förbi avsyningen vid blockline. 

Vid denna station är det mycket gångtrafik och smalspårigt. Stora motviktstruckar utgör en 

stor säkerhetsrisk vid körning härigenom och ökar risken för tillbud markant. 

- Åtgärdsförslag: Operatör ringer på truckförare vid behov. Han kan även skjuva ut 

skräpcontainer i truckgång vid byte så truckföraren inte behöver köra in där det är trångt. 

 

- Pallar till färdigbearbetade block. 

Vid slutavsyningen av motorblock så packas dessa  på en speciellt utformad pall för vidare 

transport ut till montering. Dessa pallar körs från ställaget bredvid avsyning fram till 

avsyning, av motviktstruck. Återkopplas till brist nämnd ovan om truckkörning vid avsyning 

blockline. 

- Åtgärdsförslag: Även här kan operatör med hjälp av ledstaplartruck utföra denna åtgärd 

själv. 
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Motorprov 

- Avdelningen är inte taktad. 

Denna avdelning matar bara igenom motorerna och bildar en buffert mot måleriet. Detta kan 

även medverka till att ledstaplartruck används för att ställa ner motorer tillfälligt på golvet för 

att sedan lyftas upp på bana igen. Ett helt onödigt moment som inte är ett dugg 

värdeskapande. 

- Åtgärdsförslag: Takta avdelning gentemot monteringen. Detta bör råda bot på att PIA bildas 

på fel ställe och orsakar merjobb. Genom taktning utnyttjas utsatta buffertbanor på bästa 

möjliga vis. 

 

- Artiklar borde sekvensläggas. 

De artiklar som eftermonteras på motorn efter den prövats kan läggas om till sekvenskörning 

för att få bort den tunga trucktrafiken mitt i fabriken mot motorprovet. 

- Åtgärdsförslag: Plocktruckar bör här införas för att köra ut artiklar till arbetsstationen på 

vagnar. 

 

- Artiklar ligger på fel ställageplats. 

Två av artiklarna ut till motorprovet ligger på ett ställage betydligt längre ifrån motorprovet än 

övriga artiklar. Detta medför extra lång transport av dessa artiklar. 

- Åtgärdsförslag: Byt plats på artiklarna till ett ställage närmare motorprovet. 

 

 

Målning och pack 

- Avdelning inte taktad. 

Om denna avdelning taktas fås ett jämnare flöde igenom och öppnar upp för att sekvenslägga 

flera artiklar. Dock är det bra om motorprovet redan är taktat så färdigprövade motorer 

kommer in på måleriavdelningen med ett jämt och förutsägbart flöde. 

- Åtgärdsförslag: Takta avdelningen. 

 

- Hantering av D3-motorn. 

När D3-motor skall från montering till måleri körs den rakt över en trafikerad truckgång. 

Hanteringen sker även i gången. Efter målning körs den sedan tillbaka till slutmontering och 

sedan vidare till motorprovet. Efter motorprovet körs den sedan hela vägen bort till packning. 

Motorn körs onödigt långt och kors och tvärs. 

- Åtgärdsförslag: Detta kan avhjälpas med en annan layout. 

 

- Avlyft av motor från måleribana till packbana. 

Detta moment görs i den mest trucktrafikerade korsningen i hela fabriken. En stor 

säkerhetsfråga och chansen att ett tillbud skall hända är stort. 

- Åtgärdsförslag: Även här bör layout ses över för att eventuellt flytta packbanan alternativt 

lägga om tung trucktrafik med nya port ut mot lagret. Det går även att lägga en till 

godsmottagning i andra änden fabriken för att minska trucktrafiken vid packbanan. Lägga om 

truckled så motviktstruckarna inte behöver köra förbi just avlyft på måleribanan. 
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- Artiklar att sekvenslägga/kittning. 

Här kan flera artiklar läggas på sekvens och köras fram av dragtruckar istället för 

motviktstruckar. 

- Åtgärdsförslag: Efter diskussion med arbetsledaren för materialhanteringen kan några 

artiklar som ses i tabell 5 läggas om på dragtruckar. 

 
Tabell 5. Visar vilka artiklar som bör läggas på dragtruckskörning. 

Benämning Artikelnummer 

Kåpa mindre 3588528 

Kåpa mindre 3843860 

Filterbox 3595019 

Filterbox 3595018 

Primäraxelkåpa 21201104 

Primäraxelkåpa 21440998 

 

 

Truckkörningen 

- Mycket kreativ körning. 

Av all körning de utför så är alldeles för mycket körningar för att åka och leta arbete. Onödigt 

slöseri. 

- Åtgärdsförslag: Här införa 5S-tänk (Petersson et al,. 2009)  i truckkörningen. Genom att 

systematisera körningen mer utifrån taktningen så går det att mer schemalägga och köra mer 

bestämda rutter för truckförarna. 

 

- Placering godsmottagning. 

Dagens godsmottagning ligger i ena änden av fabriken trots att all avlastning som skall in i 

fabriken även görs här. Detta innebär att mycket av den tunga körningen är att bara 

transportera ut allt inkommande material i fabriken. Dessa sträckor vill hållas ner betydligt 

mer då de är väldigt långa och slösande. 

- Åtgärdsförslag: Se över fabrikslayouten med ytterligare en godsmottagning (Andersson 

2013). 

 

- Emballagehantering. 

Problemet är att av all körning för truckarna står tomemballage för väldigt stor del. Genom att 

effektivisera denna körning finns det många körmeter att spara in på. 

- Åtgärdsförslag: Istället för att köra ut en tompall i taget, ha små uppställningsplatser 

strategiskt utplacerade i fabriken och kör istället ut fyra stycken tompallar i taget. Genom 

denna enkla lösning minskar tomemballagekörningarna till en fjärdedel av vad det är idag.
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3.4 Framtida layout 
 

 

 
Figur 12. Visar den framtagna layouten med förklaringar.  

 

Layout utan förklaringar ses i bilaga 3. 

 

Förändringar som gjorts:  

 Lägga ny huvudtrafikled bilaga 4. 

 Flytta supermarket 2 ner till A-F-ställaget. 

 Några ställagehyllor från A-F flyttas upp och förlänger K-N-ställaget. 

 X-ställaget från monteringen flyttas även det till K-N. 

 Monteringen byggs om helt och läggs längs med ytterväggar för att få supermarket 1 

och omplock närmare montering för att få ner transportsträckor. 

 Monteringens och omplockets flyttar, banar väg för att kunna optimera kortare 

körsträckor för dragtruckar vilket Volvo vill använda sig av mer och mer. 

 Kontor i nedre kant flyttas om och sprids ut för att ge plats åt ny trafikled. 
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3.5 Avståndsjämförelser och tidsbesparingar 
 

Tabell 6 visar jämförelser, avdelning för avdelning, minskningen i meter för tyngre 

truckkörningar per 8-timmars skift. Några lösningar grundar sig på att lägga om viss körning 

på ledstaplare och dragtruckar som tolkas som lättare truckkörning, vilket Volvo föredrar. 

I tabell 5 är emballagekörningar och tomkörningar endast inräknade i totalresultatet medans 

avdelningarnas resultat är endast körning som berör valda artiklar. 

 
Tabell 6. Visar skillnaden per 8-timmars skift i tung trucktrafik på berörda avdelningar. 

Avdelning [meter] Nuvarande layout Framtida layout Skillnad   

Bearbetning: 937 671 266   

Motorprov: 422 257 165   

Måleri & Pack: 250 24 226   

Totalt: 9534 4560 4974 meter 

 

För att se nerdragen tid över ett helt år baserat på en motviktstruck, per 8-timmarspass, se 

tabell 7. 

 
Tabell 7. Tidsbesparingsuträkning per truck på ett 8-timmarspass. 

Detta grundar sig på formeln: s = v * t 
 Effektiv arbetsdag: 7h 42min 

Effektiv arbetsdag: 27720 s 

Beläggning loggfiler: 53 % 

Sträcka: 9534 m 

Ny sträcka: 4560 m 

Arbetsdagar/år: 225 dagar 

Sparad sträcka: 4974 m 

Artikelhantering: 6611 s 

Velocity: 1,44 m/s 

Hastighet: 5,2 km/h 

Tidsbesparing/truck: 1,0 tim/dag 

 
216 tim/år 

 

Tidsbesparingen grundar sig på: 

 

 Nya layouten. 

 Lägga om utvalda artiklar från måleri på dragtruck. 

 Nya körningsrutiner för hantering av tomemballage. 

 Bearbetningspersonal ställer upp egna råämnen och ansvarar för att truckförare får 

reda på när spånbingar behöver bytas. 
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4. Diskussion 
________________________________________________ 

 
Nulägesanalysen 

I denna analys krävdes en hel del arbete för att få till ett bra resultat. Det var inte det lättaste 

att kartlägga det nuvarande materialflödet i fabriken då Volvo inte heller hade fullaste koll på 

detta.  

Att göra ett spaghettischema i det första skedet gav en första bra överblick på hur 

materialflödet i fabriken gick. Det framkom även ganska snabbt att flödet inte var särskilt 

optimalt i dagsläget. Mycket onödig körning kunde redan i detta skede pekas ut. 

 

Nästa steg blev att ta reda på hur ofta pallarna med artiklar behövdes köra fram till respektive 

arbetsstation. Här gjordes en frekvensanalys som visade sig bli en riktig stöttepelare under 

hela arbetet. Att använda sig av en frekvensanalys med tillhörande avstånd uppmätt var helt 

rätt väg att gå och gav en väldigt klar och bra uppfattning om hur läget ser ut på fabriken. 

 

Det som kanske kunde ha kvittat var att ta fram lagersaldon. Saldona gav ändå en bättre 

överblick om förbrukningar men såhär i efterhand kanske det inte var särskilt nödvändigt för 

arbetets resultat i slutänden ändå. 

 

Simulering 

Att göra en simulering borde planerats in från början i projektplanen. Simulering är en väldigt 

bra och kraftfull metod (Flexsim 2013) som ger bra med information om man tagit sig tid att 

göra en bra och genomtänkt simulering. 

Då endast en vecka avsattes i detta arbete för simulering blev datamodellen aningens primitiv 

trots att indata och utdata var noggrant valt för att användas i modellen. 

Om mer tid planerats in till detta från början hade en mer detaljerad modell kunnat göras och 

gett än mer viktigt information. Trots detta ansågs det att modellen byggts upp korrekt och att 

användbar utdata fåtts fram.  

Modellen gav en bra inblick i hur truckarna egentligen är belagda, dock behövdes 

simuleringsresultatet jämföras med truckarnas egna loggfiler. 

Volvos första tanke när simuleringsalternativet presenterades var att de inte hade någon vidare 

bra koll på hur man kan ha nytta och arbeta med ett simuleringsprogram. Så lite vits med 

simuleringen var att introducera Volvo till fördelarna med att använda sig av ett 

simuleringsprogram. Detta var något som mottogs positivt. 

 

Bristerna 

Även om ny layout var det primära målet för att få ner tung trucktrafik, går det inte att lösa 

alla materialtransportsproblem med enbart ny layout. Därför fanns många brister i själva 

materialhanteringen och arbetssättet likaså. Detta är minst lika viktigt att åtgärda då där finns 

mycket att jobba med.  

Trots att Volvo redan jobbar mycket med att förbättra sina materialflöden så har de inte 

resurser att jobba med allt på en gång. Detta märktes ganska tydligt. Deras fokus är att åtgärda 

sådant som inte funkar medans det som redan funkar men inte så optimalt inte är första 

prioritet.  

Av de brister som upptäcktes fanns det mest att vinna på att lägga om en del artiklar på 

sekvenskörning av dragtruckar. Även att använda sig oftare av ledstaplartruckar gör att 

mycket körning av motviktstruckarna kan fås ner markant.  
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Volvo uppgav själva att ledstaplartruckar har en betydligt lägre leasingkostnad än vad 

motviktstruckar har vilket innebär att ju mer tillfällen man kan utnyttja en ledstaplare istället 

för en motviktare, ju mer lönsamt blir det.  

 

Layouten 

Varafabriken byggdes i mitten på 70-talet med förutsättningar för en gammal motorserie så 

har den nya motorserien som tillkom i början av 2000-talet fått tryckas in lite vart det får 

plats. Sedan har gamla motorn avvecklats och helt ersatts av den nya.  

Detta har medfört att Volvo har fått lägga in arbetsstationerna och linerna lite där det passar på 

vissa håll, lite skohornprincip. Idag så är det framförallt materialfasaderna ute på 

arbetsstationerna som kommer i kläm då det inte alltid är så smidigt att förse stationerna med 

material. 

Något som upptäcktes i slutet av arbetet var att för att få ner den tunga trucktrafiken fanns det 

inte jättemycket att vinna på en ny layout sett till de förutsättningar som Volvo gav. Detta 

visade sig när gamla körsträckor jämfördes med nya körsträckor. Och att inte bygga ut 

fabriken (Andersson 2013) med en ny godsmottagning gör det kanske knappt värt att ens 

lägga för mycket arbete på en ny layout. Detta återspeglar sig även i detta arbete.  

 

Truckkörningen 

Även truckkörningen i sig är inte optimal alls sett utifrån dagens förutsättningar. Mycket av 

körningen är bland gångtrafik och väldigt nära arbetsstationerna. Speciellt monteringen har 

ganska farlig körning genom avdelningen. 

 

Då detta arbete helt utelämnar dragtruckarna måste även de nämnas. Mycket av den tunga 

körningen vill Volvo själva lägga om mer på dragtruckar för att hantera mindre pall och 

volymer, samt att det är säkrare att ha dragtruckstrafik framför gaffeltruckar. Så i framtiden 

behöver liknande arbete göras för att kartlägga dragtruckarna och hur de arbetar och vilka 

vägar de kör. Likaså om de skall få mer att jobba med behöver övervägande och analys göras 

utifall någon mer dragtruck behöver plockas in i fabriken. Även göra frekvensstudie och se 

över deras nuvarande beläggning är av grund.  

 

I detta arbete grundar sig lite av slutresultatet på att sex av artiklarna ute i måleriet läggs om 

på vagnar, såkallad kittning, för att sedan köras dit med dragtruck. Detta för att få ner den 

tunga körningen i ett trångt utrymme. 

På motorprovet är det svårt att lägga om artiklarna till vagn. Dels är artiklarna för stora och 

klumpiga, sen är det inte jättegott med utrymme runt motorprovet. 

Idag på marknaden finns (Nyberg 2013) det vagnar där en pall kan ställas på direkt för att 

sedan på ett smidigt sätt kopplas av och ställas in på rätt plats. Detta kan funka för 

motorprovet men fortfarande återstår platsbristen på avdelningen. Men är Volvo villiga att 

investera i dessa vagnar är det av rekommendation för att fortsätta arbetet med att arbeta bort 

gaffeltruckarna. 

 

Vad inträffar bearbetningen är det inget material som följs här som ens går att lägga om till 

plocktruck och få det lönsamt. De artiklar som kan tänkas läggas om hanteras redan av 

dragtruckar. Detta har mycket med att göra artiklarnas storlek och tyngd. 

Istället föreslås ändringen här som nämns under ”brister”, att bearbetningspersonalen själva 

ställer upp gjutämnena med ledstaplartruckarna avdelningarna redan har att tillgå. 

Detta minimerar motvikttruckarnas slöserikörning ut till bearbetningen för att kolla fall något 

behöver bytas eller inte. Här finns mycket avstånd att vinna. 
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Layoutjämförelse 

Beläggning & Simulering 

Efter att simuleringen var gjord och resultatet fåtts fram sågs det snart att det skiljdes markant 

mot reella beläggningen från loggfilerna, tabell 6. 

 
Tabell 6. Visar jämförelse truckbeläggning, loggfil kontra simulering. 

Truck Beläggning loggfil [%] Beläggning simulering [%] 

Motvikt 605-5479 51 21 

Motvikt 605-5480 55 24 

 

Men det var genom analys av denna skillnad en blick över den kreativa körningen faktiskt 

gavs en uppfattning om hur mycket det rörde sig om. 

På ett 8-timmars skift är trucken i rullning eller utför ett lyft under drygt 50 % av tiden per 

truck, det vill säga 4 timmar per dag, sedan utav dessa 50 % så rör sig strax under hälften om 

hantering av valda artiklar och emballage.  

Detta innebär att artiklar denna rapport berör endast sysselsätter varje truckförare drygt 2 

timmar per dag. Då återstår cirka 2 timmar där kreativ körning utförs per dag. 

Denna kreativa körning är verkligen något Volvo måste arbeta med och försöka få ner eller 

åtminstone få kontroll över så man kan styra materialflödet i fabriken på ett mer exakt och 

resurssnålt sätt. Genom att standardisera och systematisera materialflödet gentemot taktning 

kommer mycket av materialflödena att minska. Detta underlättar även för att lägga körschema 

på dragtruckarna som Volvo föredrar framför gaffeltruckar. 
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5. Slutsats 
________________________________________________ 
 

Layouten som togs fram (bilaga 3) grundar sig på att en huvudtrafikled läggs genom fabriken 

så som Volvo önskar.  

Det stora steget som tas i detta arbete är att lägga hela monteringsslingan längs med 

ytterväggarna. Detta för att underlätta dragtruckskörningen på den avdelningen, men för att 

dragtruckarna skall kunna jobba ännu effektivare i framtiden väljs det att flytta om på båda 

supermarkets. En av de två läggs ute vid monteringen tillsammans med ett omplock. 

Den andra supermarketen läggs däremot nere vid A-F-ställaget med ett mindre omplock, för 

att dragtruckarna som utgår från denna skall ha kortare sträckor samt lättare för att serva D3-

monteringen, måleriet och reservdelspacken. 

Dock kommer inte den tunga gaffeltruckskörningen gynnas direkt av denna nya layout.  

Det som behöver göras vad gäller tung gaffeltruckskörning är att inte fokusera på layouten, 

utan mer på arbetssättet, denna slutsats återspeglas även i det parallella arbetet på andra 

halvan av fabriken (Andersson 2013). Volvo vill lägga om mer artiklar på dragtruckar så där 

bör visionen ligga och detta arbete bör underlätta för dragtruckarna i framtiden. 

Konkreta förslag på att förbättra gaffelkörningen är att få kontroll på den kreativa körningen, 

takta mer flöden så truckarna har lättare att planera sin körning, lägga om sex stycken utvalda 

artiklar ute vid måleriet till dragtruck, och att bearbetningspersonalen tar mer ansvar och 

ställer upp sina egna råämnen samt kontaktar truckförare när spånbingarna behöver bytas. 

Vad gäller tomemballagekörningen bör inte enstaka pallar köras ut för nedbrytning, utan 

genom att ställa tomemballage på utmärkta platser vid avdelningarna kan man ta och köra ut 

när det står tre till fem pallar på varandra. Detta drar ner tomemballagekörningen markant 

vilket behövs då den står för stor del av den vardagliga körningen. 

Med alla ovan nämnda förbättringar kan den tunga gaffeltruckkörningen för de två berörda 

truckarna halveras per dag. 

 

Det författaren av detta arbete tycker är viktigast är att Volvo kanske svänger över med sin 

fokus mer från layout till arbetssätt. Det är under arbetsätten många truckmetrar finns att 

vinna, inte så mycket på ny layout. 

 

I framtiden bör ett likadant arbete göras för att kartlägga dragtruckarna närmare. Det lilla som 

pratades och diskuterades med dragtrucksförarna gav ändå en blick över att även deras 

arbetssätt är väldigt ostrukturerat och bygger mycket på att åka och se efter om det finns något 

att göra, trots att kambandsystem (Petersson et al,. 2009) används i stor utsträckning på 

monteringen. 

Volvo har kommit långt fram i Sverige vad gäller just materialhantering och Lean-tänk, dock 

har de mycket kvar att jobba med och de gör de, tyvärr saknas resurser för att jobba med mer 

relevanta problem parallellt.  

Att även mer noggrant se över i dagsläget vilka artiklar som kan läggas över till dragtruck är 

av stor betydelse.  
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Tackord 
________________________________________________ 

 
Ett stort tack vill riktas till Volvo Penta AB Varafabriken som gav mig möjligheten att få 

utföra mitt examensarbete på deras fabrik.  

Handledaren Mats Erhardsson tillsammans med resten av deras produktionstekniska 

avdelning skall ha extra tack för att de har tagit sig tid för att vara väldigt behjälpliga och 

tillmötesgående under arbetets gång samt bidragit med extrem värdefull information för att 

kunna utföra uppgiftens om gavs. 

Även materialhanteringsavdelningen måste tackas extra för att även de har tagit sig tid att 

svara på frågor och funderingar under deras arbetstid.  

 

 



 
 

 

- 32 - 

 

 

Referenslista 
________________________________________________ 

 
 Volvo Penta AB (2013). Om företaget. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.volvopenta.com [2013-05-23] 

 

Markus Andersson (2013). Materialflödesanalys och layout-förslag Volvo Penta AB, Karlstad 

Universitet (i tryck) 

 

Flexsim (2013). Simuleringsprogram. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.flexsim.com/ [2013-05-23] 

  

Petersson, P., Johansson, O., Broman. M., Blücher, D. & Alsterman, H. (2009). LEAN Gör 

avvikelser till framgång!, Stockholm. 

 

Sandholm Associates AB (2011), Så kan Lean och Six Sigma ge Business Excellence,Potential 

Augusti 2011 pp 4-7. Tillgänglig: 

http://www.sandholm.se/Potential/Arkiv/Potential_2011_2_high.pdf (2013-05-23). 

 

Muther, R. & Wheeler, J., Förenklad systematisk lokal planläggning, Massachusetts Institute 

of Technology, 1962.  

 

Helge Nyberg (2013). Återförsäljare för materialhanteringsutrustning. [Elektronisk]. 

Tillgänglig: http://www.helge-nyberg.com [2013-05-23] 

 

 

http://www.volvopenta.com/
http://www.flexsim.com/
http://www.sandholm.se/Potential/Arkiv/Potential_2011_2_high.pdf
http://www.helge-nyberg.com/


B1 

 

Bilagor 
________________________________________________ 

 
Bilaga 1. Frekvensanalys 

 
Figur 1. Frekvensanalysen med avstånd i Excel. 
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Bilaga 2. Dagens layout 

Figur 2. Layoutkarta över Volvo Penta Varafabriken. 
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Bilaga 3. Framtida layout 

 
Figur 3. Ny layoutkarta utan förklaringar.
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Bilaga 4. Layout över ny huvudtrafikled genom fabrik 

 
Figur 4. Visar vart nya huvudtrafikleden genom fabriken är tänkt att gå. 


