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Sammanfattning 

 

Volvo Penta i Vara tillverkar diselmotorer för marint bruk. Nya materialfilosofier har ändrat 

förutsättningarna för materialflödet ute i produktionen. Även ökade krav på miljö och säkerhet 

gör att Volvo Penta i Vara vill se över sin layout för att kunna effektivisera de interna 

transporterna och därmed göra fabriken säkrare. 

Detta arbete avser monteringen på Volvo Penta och har skett parallellt med Marcus Nordberg 

som tittat på bearbetningen och målning/pack. 

Syftet med arbetet är att ta fram ett förslag på en ny layout som kan gynna fabriken med 

hänsyn till de nya förutsättningarna som gäller för materialflödena och bidra till en renare och 

säkrare miljö. Genom att kartlägga materialflödet i fabriken kan en nulägesbeskrivning 

sammanställas och med denna kan en ny layout tas fram. En jämförelse med nuläget ger 

faktaunderlag för att visa vad en ny layout kan medföra. 

En frekvensanalys gjordes på de artiklar som i dag körs av gaffeltruckar för att skapa en 

uppfattning om materialflödet. Frekvensstudion kompletterades med layoutdiagram för att 

kunna mäta upp sträckan artiklarna färdas i genomsnitt per dag. En enklare simulering på 

fabrikens interna transporter gjordes i syfte att visa Volvo Penta användningen av en 

simulering. Denna gav även en bättre uppfattning om truckkörningen i form av avstånd. 

Nulägesbeskrivningen sammanställdes och brister identifierades innan arbetet med den nya 

layouten började. 

Sammanställningen av nulägesbeskrivningen visade att dagens materialflöde var väldigt rörigt 

och gick genom produktionen där rörelsen av människor är som störst. Lösnigen som togs 

fram på detta var att lägga till ytterligare en godsmottagning på motsatt sida. Andra brister 

som identifieras är materialhanteringen av tillförelsematerial till monteringen och 

åtkomligheten till grunddelen för truckar. Alternativa förslag på materialhanteringen och vad 

de ger för fördelar togs fram. En ny layout föreslås på grunddelen för att öka åtkomligheten. 

Jämförelsen med den nya layouten visade att den totala sträckan transporter kunde reduceras 

med 4,1 km vilket motsvarar en minskning på 30 %. Tidsminskningen på ett skift med dagens 

takt skulle bli 30 min. 

Den nya layouten med den nya godsmottagningen skulle bidra till effektivisering av de interna 

transporterna och minska dessa genom produktionen kraftigt vilket skulle ge en säkrare miljö.  
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Abstract 

Volvo Penta Vara manufactures diesel engines for marine use. New material philosophies 

have changed the conditions for the material flow in production. In addition, the increased 

demand on the environment and safety makes Volvo Penta in Vara to review its layout to 

streamline internal transports and improve the safety of the factory. 

This study relates to the assembly at Volvo Penta and has been made in cooperation with 

Marcus Nordberg who has studied processing and painting /pack.  

The purpose of this project is to develop a proposal for a new layout that can benefit the new 

conditions for the material flow and contributes to a cleaner and safer environment from 

which the factory can benefit.  By describing the material flow in the factory, a description of 

the present situation can be put together from which a new layout can be developed. A 

comparison with the current situation gives the facts needed to show what the layout can 

contribute with. 

A frequency analysis was made on the articles that today are transported by forklifts in order 

to estimate the material flow. To this analysis, a layout diagram was added to measure the 

average distance that the articles were transported per day. A simplified simulation of the 

internal transport within the factory was made in order to demonstrate the application of a 

simulation to Volvo Penta which also gave an improved estimation of the distance of the 

transport. The description of the present situation was put together and defects were identified 

before the work with the new layout was started. 

The summary of the current state description showed that current material flow was very 

confusing and went through the part of the production where the largest movements of people 

were situated. The solution to this issue was to add another goods reception on the opposite 

side. Other defects identified were the handling of material supplying the assembly and 

accessibility to one of the assembly lines for forklifts. Alternative suggestions on material 

handling and its advantages were produced. A new layout was suggested on the assembly line 

in order to increase the access. 

The comparison with the new layout showed that the new transportation distance could be 

reduced by 4.1km which is equivalent to a 30 % reduction. This corresponds to a 30 minute 

time reduction of one shift with the pace that is today. 

The new layout with the new goods reception would contribute to a streamlining effect to the 

internal transport and heavily reduce the number of runs through the production area which 

would result in a safer environment. 
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1. Inledning 

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

teknikvetenskap. 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 J de 

Vin.  

 

Examensarbetet har utförts på Volvo Penta AB i Vara.  

 

Volvo Penta AB (Volvo Penta AB 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.  

 

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 till att dra ner bränsleförbrukningen med upp till 30 

procent. 

 

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. Förutsättningarna för materialflödena har ändrats då nyare 

materialhanteringsfilosofi med så kallade 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 att fokus bör 

läggas på att minimera trucktrafiken inne i fabriken. 

Handledare på Volvo var Mats Erhardsson som arbetar som produktionstekniker. 
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Detta examensarbete kommer fokusera på halva produktionen. Avdelningen på Volvo Penta 

som berörs är då monteringen.  

 

Syftet med arbetet är att ta fram en ny layout som kan minska de interna transporterna och ge 

en säkrare miljö i fabriken. 

 

Målet med arbetet är att beskriva dagens materialflöden i halva fabriken samt identifiera 

brister i dagens flöde. Bristerna ska identifieras utifrån dagens volymer men även utifrån en 

ökad volym. Ta fram alternativ för att optimera bristerna i flödena.  

 

Arbetet kommer att ske i samarbete med Marcus Nordberg (Nordberg 2013) student vid 

Karlstads universitet vt13.  

Då kartläggningen är uppdelad oss emellan förutsätter det ett nära samarbete. 

Senare i arbetet kommer var och en att ta fram var sin layout. I det arbetet behövs båda 

kartläggningarna. 



 

 

 

- 7 - 

 

 

2. Genomförande 

En nulägesbeskrivning gjordes för att kunna analysera och utreda dagens läge samt kunna göra 

en jämförelse med den framtagna layouten. För att få en bättre uppfattning om 

produktionsflödet genom fabriken gjordes en flödesanalys på detta, vilket användes till att 

identifiera brister för att sedan ge förslag till förbättringar på dessa. Utefter detta togs 

alternativa lösningar fram på layouter som matchade förbättringarna. 

 

Vid analyseringen av nulägesbeskrivningen som ligger till grund för identifieringen av brister 

har Lean produktion beaktats. Lean produktion syftar till att eliminera slöserier och de listas in 

enligt följande kategorier (Petersson et al,. 2009): 

 

1. Överproduktion 

2. Väntan 

3. Transport 

4. Överarbete 

5. Lager 

6. Rörelse 

7. Kassaktion 

 

Nulägesbeskrivningen bygger mycket på punkt nummer tre, transport då det är det interna 

materialflödet som har kartlagts och analyserats för att kunna minimera transporterna i den 

nya layouten. 

 

Framtagandet av den nya layouten genomfördes med hjälp av metoden Förenklad Systematisk 

Lokalplanläggning (Haganäs & Svensson 1977). Denna metod är ett hjälpmedel för att på ett 

systematiskt och enkelt sätt ta fram en optimal lösning vid lokalplanläggning. Metoden är 

uppdelad i sex steg: 

 

1. Kartläggning av samband 

2. Fastställande av funktionskrav 

3. Skissa funktionssamband 

4. Rita alternativa layouter 
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5. Värdera alternativ 

6. Detaljutforma vald layout 

 

Denna metod valdes då ett enkelt, beprövat systematiskt tillvägagångssätt var att föredra. De 

olika stegen presenteras närmare längre fram i rapporten. 

 

2.1. Nulägesbeskrivning  

 

Framtagandet av nulägesbeskrivningen gjordes i en mer övergripande studie av hela 

fabriken för att få en bättre uppfattning av helheten och hur fabriken fungerar. 

 

En mer detaljerad studie över monteringen gjordes med fokus på den interna 

materialtransporten då denna skulle kartläggas. Kartläggningen gjordes i samarbete med 

logistikpersonal, produktionstekniker samt fabrikspersonal för att få en så bra 

verklighetsbild som möjligt. 

Nulägesbeskrivningen syftar även till att ta fram mätbar fakta för att möjliggöra en 

jämförelse mellan dagens och den framtida layouten. 

 

2.1.1. Spagettidiagram 

 

Till en börja gjordes layoutflödesdiagram över processflödet i hela fabriken, där 

samarbete med Nordberg (2013) var nödvändigt för att få en helhetsbild över fabriken. 

Processer och andra aktiviteter (transport, lagring, kontroll, hantering) identifierades 

och ett flödesdiagram skapades först utan hänsyn till layouten för att sedan sättas in på 

en befintlig layout för att kunna analysera processen. Både befintliga och planerade 

produktionssystem kan beskrivas med denna metod enligt Olhager (2000). 

De aktiviteter som användes vid skapandet av layoutflödesdiagram: 

 

Operation, en aktivitet som är värdeskapande. 



 

 

 

- 9 - 

 

 

 

 

Transport, förflyttning av objektet. 

 

 

Lagring, då objektet lagras för att sedan fortsätta eller lagras för färdigvarulager. 

 

 

Kontroll, undersökning av resultatet av tidigare aktivitet eller aktiviteter. 

 

Hantering, hantering av objekt så som mindre transport innan en längre 

transport 

 

För att kunna göra en jämförelse mellan nuvarande och framtida layouten mättes 

sträckan som materialet transporterades mellan de olika stationerna internt i fabriken. 

Detta gjorde då det ansågs vara för komplicerat att mäta en tid på en transport då det 

var många aspekter som gjorde att den varierade kraftigt, samt att det skulle vara svårt 

att ta fram en tid på en framtida layout. 

I samarbete med truckförarna ritades körningsrutterna in på en layout och utifrån den 

kunde sedan avstånden mätas upp. 

Ett från/till-diagram upprättades för att på enkelt sätt kunna räkna ihop den sträcka 

varje artikel transporterades per dag. 

 

Liknande gjordes för mopedtruckarna där en layoutkarta på dess rutter och ett från/till-

diagram sattes upp. 

 

2.1.2. Frekvensstudie 

 

Inkommande material 

Mängden inkommande material till Fabriken togs fram med hjälp av personalen på 

godsmottagningen genom att granska statistiken tre veckor bakåt och räkna ut ett 

medelvärde.  

Detta gjordes då det ansågs vara smidigaste sättet samt att det gav ett rättvisande svar 
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om mängd inkommande material per dag. 

En uppskattning gjordes också i samråd med personalen på godsmottagningen på hur 

stor andel gods som gick in till produktionen kontra VPDC (Volvo Penta Distribution 

Center). 

 

Kartläggningen av den interna transporten valdes att göras med en frekvensstudie på 

de artiklar och material som transporteras med tunga gaffeltruckar så som motvikts- 

och skjutstativstruckar, fortsättningsvis kallade truckar. Dessa artiklar valdes ut med 

hjälp av truckförarna och produktionsledare. 

 

Frekvensstudie 

Frekvensstudien visar hur många pallar av varje artikel som går åt under en dag i 

monteringen beroende på vilken takt fabriken ligger på. De parametrar som behandlas 

i frekvensstudien är följande: 

 

 Antal/motor 

Antalet detaljer av respektive artikel det går på varje motor. 

 

 Detaljer/pall 

Antalet detaljer av respektive artikel som ligger på en pall. 

 

 Takt 

Antalet producerade motorer på en dag, uppdelat i D4 hög- och lågeffekt, D6 

hög- och lågeffekt samt D3 hög- och lågeffekt. 

 

 Körningar/dag 

Antalet körningar av respektive artikel per dag räknades ut med ovanstående 

parametrar. (Antal/motor) x (Takt) / (Detaljer/pall). Här avser en körning en 

pall. 

 

 Lagersaldon i dagar 

Antalet dagar lagret räcker med den givna takten. Lagersaldot i antal hämtades 

från Volvo Pentas intranät. 
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 Lager 

Vilket lager artikeln står i. 

 

 Sträcka/pall 

Den sträcka artikeln transporteras från det att den kommer in i fabriken. 

 

 Sträcka/dag 

Sträckan den körs genomsnittligt per dag. 

 

För att veta vart de olika artiklarna hade sina uppställningsplatser gjordes en enklare 

layoutkarta på artiklarnas uppställningsplatser. 

 

Emballagekörningen grundar sig på att varje pall som körs ut till monteringen måste 

köras till emballagenedbrytningen när den förbrukats. Detta gör att antalet körningar 

till emballagenedbrytningen är lika många som till monteringen. 

Efter diskussion med produktionstekniker bestämdes att tomkörningen i Varafabriken 

ligger på 60 %, denna uppskattning ansågs vara tillräckligt bra för detta projekt. 

 

Frekvensanalysen sammanställdes i ett Excel-dokument där takten sattes som en 

variabel. Detta gjorde att frekvensstudien kunde användas till olika volymscenarier. 

Ett nära samarbete med truckförare och även produktionspersonal i monteringen var 

nödvändigt för att identifiera de artiklar som kartlades. 

 

Omplock & mopedtruck 

En enklare studie gjordes på de tre supermarkets och det tunga omplocket samt den 

körning som utförs med dragtruckar, fortsättningsvis kallade mopeder. Detta gjordes 

då större del av materialet som körs till monteringen görs med mopedtruckar. Därför 

ansågs det viktigt att ta med detta i arbetet med att utforma en ny layout. 

 

Studien gjordes över tre dagar där antalet pall som packades om eller byttes 

antecknades. Tre dagar ansågs räcka för att få tillräckligt bra data. 
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Inför studien av mopedtruckarna togs två blanketter fram i samråd med förarna. Dessa 

gjordes utefter respektive förares ansvarsområde där ett antal olika leveransadresser 

listades. Sträckorna ritades upp på layoutkarta och mättes för att sedan kunna 

sammanställas i studien och få fram den sträcka de kört. Studien grundar sig på att 

mopedtruckarna alltid återvänder till sina supermarkets som en utgångspunkt för att 

hämta mer material för nya leveranser.  

 

2.1.3. Simulering 

Svensk tillverkningsindustri har idag hög konkurrens på den internationella marknaden 

och detta leder till att kraven på produktionssystemen hårdnar för att få ut produkterna 

på snabbaste och effektivaste sätt. 

En allt mer vanlig teknik idag är simuleringstekniken. Denna metod anses vara ett av 

det kraftfullaste verktyget för att åstadkomma snabb processutveckling och ett 

effektivt utnyttjande av produktionssystemet. 

 

Denna punkt tillkom under arbetets gång då intresset för denna metod var stort. Tiden 

som kunde avsättas för simuleringen var begränsad då den tillkom senare i projektet. 

Uppgiften och målet med modellen fick hållas små då tiden och kunskapen var knapp. 

 

Simuleringen som gjordes var en flödessimulering av materialflödet. Data som 

användes för uppbyggnad av modellen togs från frekvensstudien i 

nulägesbeskrivningen. Ett nära samarbete med Marcus Nordberg (Nordberg 2013) 

vara nödvändigt då simuleringen innefattade hela fabriken.  

 

Programvaran som användes var Flexsim5 (Flexsim 2013) och simuleringen utfördes 

på Karlstads Universitet.  

Målet och syftet med modellen var att visa Volvo hur man kan använda sig av en 

simuleringsmodell och vilken typ av fakta man kan få ut. Med detta sagt var inte 

resultaten det viktigaste utan snarare en presentation av simuleringstekniken. 

 

En grovmodell över simuleringen utgjordes av layoutflödesdiagrammet (bilaga 2) och 

utifrån denna byggdes modellen.  

 

Utefter en dialog med truckförarna bestämdes hur många truckar simuleringen skulle 

använda sig av och hur körningen skulle delas upp. 
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Till monteringen sattes en truck för att köra det material som gick ut till 

monteringsstationerna från de olika ställagen samt emballagekörningen som blir från 

monteringen. 

En truck som körde ut material till ställagen från avlossningen och två truckar som 

körde material och emballage åt bearbetningen och målning/pack. 

 

Efter att modellen byggts upp valideras och verifieras den för att fastställa dess 

trovärdighet. Valideringen gjordes genom att redovisa modellen för Volvo och ställa 

den mot målen som hade sattes upp. Genom att mäta de sträckor som frekvensstudien 

och från/till-diagrammet visade och den beläggningen som kunde avläsas i loggfilerna 

för truckarna, kunde en jämförelse med simuleringens resultat på avstånd och 

beläggning göras och på så sätt kunde simuleringen verifieras. 

Verifiering och validering är viktiga för trovärdigheten av simuleringsresultaten (De 

Vin 2012).  

Resultat och antagande angående områdena bearbetning och målning/pack hänvisas 

till Nordberg (2013). 

 

2.2. Analys av nuläget 

 

Nulägesbeskrivningen sammanställdes för en analys. Utifrån analysen och 

observationer samt de diskussioner som har varit med personalen på fabriken kunde 

brister identifieras. 

Fyra brister identifierades och valdes att gå vidare med. 

 

2.3. Layout 

 

2.3.1. Kartlägga samband. 

 

Utifrån nulägesbeskrivningen kunde ett sambandsschema upprättas och 

närhetsbehoven mellan funktionerna kunde fastställas, bilaga 3 visar ett 

sambandsschema. Antalet transporter mellan varje station var orsaken och fick därmed 

bestämma närhetsvärdet, se tabell 1. Alfabetets vokaler användes som kod för att visa 

den grad av närhet som gavs funktionerna emellan (Haganäs & Svensson 1977).  
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Tabell 1. Definition av närhetsvärdenas. 

Närhetsvärde Transporter per dag 

A < 9 

E 5 – 9 

I 2 – 4,9 

O 0,5 – 1,9 

U 0 – 0,4 

X 0 

 

Då alla funktioner i fabriken var av intresse när den nya layouten skulle jobbas fram 

användes frekvensstudien över bearbetning och målning/pack (Nordberg 2013) för att 

komplettera den nulägesbeskrivning som gjorts i detta projekt. 

 

2.3.2. Fastställ Funktionskrav. 

 

Funktionernas utrymmeskrav och servicebehov bestämdes genom att mäta på layouten 

och fastställdes sedan med fabrikspersonalen på respektive station. För många 

stationer gällde speciella krav på utformningen vilket diskuterades med berörd 

personal för att inte missa någon teknisk detalj. Bilaga 4 visar blanketten 

utrymmeskrav och servicebehov. 

 

2.3.3. Skissera funktionernas samband. 

 

Funktionerna med det högsta närhetsvärdet A skissas upp först för att sedan fyllas på 

med de andra närhetsvärdena. Efter att varje närhetsvärde byggs på i 

sambandsdiagrammet omarbetas diagrammet om nödvändigt för att uppnå bästa 

arrangemang. Då funktionerna och sambanden blir många kan det vara lättare att 

använda sig av färger för att inte överlasta diagrammet med streck enligt (Haganäs & 

Svensson 1977). 

Närhetsvärdena gavs följande färger: 

A - Röd 

E – Grön 
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I – Blå 

O – Svart 

U – Brun 

Processflödet – Gul 

 

För att förtydliga sambandsdiagrammet ritades processflödet in i gul färg och U-

sambanden lämnades utanför då det upplevdes rörigt med för många streck. 

Till en början gjordes ett sambandsdiagram på nuläget för att sedan lägga till en extra 

godsmottagning, detta gjorde det lättare och tydligare att se skillnaden med en extra 

godsmottagning. 

 

2.3.4. Rita alternativa huvudplaner. 

 

När man arbetar med en om- eller tillbyggnad använder man sig av en befintlig layout 

(Haganäs & Svensson 1977) för att sedan rita in sambandsdiagrammet med de 

utrymmeskrav som respektive funktion kräver. 

Funktioner som inte skulle flyttas fastställdes i samråd med produktionstekniker 

samtidigt som några alternativ innan utformningen hade börjat då de inte ansågs vara 

realistiska. 

Efter detta börjades utrymmeskraven sättas in och två alternativa huvudplaner 

skapades. 

 

2.3.5. Värdering av de olika alternativen 

 

Alternativen presenterades för en layoutgrupp där det diskuterades om för- och 

nackdelar som inte framgått av nulägesanalysen och därefter fattades ett beslut om 

vilken huvudplan som skulle göras mer detaljerad. 

Detta gjorde att ett värderingsschema som Haganäs & Svensson (1977) beskriver, inte 

var nödvändigt i detta fall. 

 

2.3.6. Detaljutformning av den valda planlösningen 

 

När huvudplanen var bestämd gjordes en layoutritning utifrån en befintlig layout där 
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funktionerna klipptes ut och klistrades in på de nya platserna.  

 

2.4. Jämförelse 

 

Nulägesbeskrivningen, möjliggör en jämförelse mellan dagens läge och den framtagna 

layouten. Detta gjordes för att visa vilken skillnad en ny godsmottagning kan medföra. 

 

För att kunna få ut en intressant siffra gjordes sträckan om till tid. 

En medelhastighet antogs till 8 km/h (2,2 m/s) för både truck och moped. Sträckan 

dividerades med hastigheten för att få fram en tid.  

 



 

 

 

- 17 - 

 

 

3. Resultat 

3.1. Nulägesbeskrivning 

 

Funktionerna i fabriken numrerades och sattes ut på en fabrikslayout, se bilaga 1. 

 

3.1.1. Spagettidiagram 

Flödesdiagrammet framtaget i samarbete med Nordberg (2013), figur 1.  

 

 

Figur 1. Flödesdiagram över motorns väg i fabriken. 

 

En kortare förklaring till de olika stegen i flödesdiagrammet sammanställs nedan. 

 

 Gjutgods kommer in till godsmottagningen och skrivs in. 

 Från godsmottagningen körs sedan materialet till uppställningsplatsen för gjutgods. 

 Från uppställningsplatsen till bearbetningen. 

 Från bearbetningen till mellanlager i ställage. 

 Från ställage till grunddel monteringen. 

 Från grunddel lyfts motorn på en carrier som kör den vidare till mellandelsmonteringen. 

 Från mellandel till slutdel montering där motorn lyfts av från carrien. 

 Från slutdel till motorprov. 

 Från motorprov till måleri. 

 Från måleri till pack. 

 Från pack till färdigvarulager. 

 

Flödesdiagrammet sattes in på en befintlig layout, bilaga 2 visar layoutflödesdiagram över 
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fabriken. 

 

Ett spagettidiagram som visar hur flödet av materialtillförseln till monteringen går fågelvägen 

i fabriken ritades upp för att lättare förstå kartorna på truckvägarna, figur 2. 

Bilaga 5 och 6 visar körningarna ut till lagren och från lagren ut till uppställningsplats.  

 

 

Figur 2. Materialflödet i fabriken. 
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Från/till-diagrammet som upprättades efter mätning på layout på befintliga truckvägar för att 

lättare kunna sammanställa sträckorna materialet färdas i fabriken, tabell 2. 

 

Tabell 2. Från/till-diagram på sträckorna mellan de olika stationerna. 

Från\Till 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.Avlastning   29 98 - 170 118 98 97 115 143 149 72 - 

2.Ställage 1 29   87 102 159 96 78 85 103 131 128 51 - 

3.Ställage 2 98 87   40 130 43 15 96 75 103 109 35 - 

4.Ställage Q - 102 40   - - - 59 - - - - - 

5.Ställage X 170 159 130 -   149 109 80 58 37 27 142 - 

6.Ställage V 118 96 43 - 149   58 130 93 121 128 54 - 

7.Förmot Grunddel 98 78 15 - 109 58   - - - - - 107 

8.Grunddel 97 85 96 59 80 130 -   - - - - 94 

9.För. Mellandel 115 103 75 - 58 93 - -   - - - 112 

10.Mellandel 143 131 103 - 37 121 - - -   - - 140 

11.Slutdel 149 128 109 - 27 128 - - - -   - 146 

12.D3 72 51 35 - 142 54 - - - - -   76 

13.Emballage - - - - - - 107 94 112 140 146 76   

 

 

På samma sätt som innan gjordes kartor och avstånd mättes för mopederna. Mopedernas 

transportslingor ses i bilaga 7 och 8.  

 

3.1.2. Frekvensanalys 

 

Frekvensstudierna presenteras varför sig då de gjordes skilt från varandra.  

  

Inkommande material. 

 

Mängden inkommande material pendlade runt 200 pallar per dag, för att göra det enkelt 

bestämdes antalet inkommande material till 200 pallar per dag. Av dessa går 60 % (120 pallar) 
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in till produktionen och resten går således in till VPDC. 

 

 

Frekvensanalys 

 

De artiklar som valdes att kartläggas samt det lager de förvaras i och antalet gånger per dag de 

byts ut ses i tabellerna nedan. Se hela frekvensanalysen i bilaga 9 .  

Tabell 3 visar resultat från Grunddelen och dess förmontering. 

 

 

Tabell 3. Förenklad frekvensanalys av Grunddelen och dess förmontering. 

Förmontering pall/dag Lager Grunddel pall/dag Lager 

Nav 0,19 2 Kolvbult - 1 

Vevaxel 0,39 V Platta 0,12 2 

Vevaxel 1,78 V Mellanhjul 0,32 X 

Högtryckspump 0,26 X Svänghjulskåpa 2,30 1 

Drev 0,07 2 Svänghjul 0,17 2 

Grunddel pall/dag Lager Svänghjul 0,38 2 

Block 0,88 Q Lyftögla 0,12 2 

Block 2,67 Q Deckelpackning 0,04 1 

Kolv 0,17 1 Deckelpackning 0,08 1 

Kolv - 1 Deckel 0,33 Q 

Kolv 0,16 1 Deckel 0,25 Q 

Kolv - 1 Deckel 0,67 Q 

Vevstakar 0,40 2 Deckel 0,73 Q 

Vevstakar - 2 Deckelskruv 0,29 1->2 

Kolvbult 0,24 1 Deckelskruv - 1->2 

 

Tabell 4 visar resultat över mellandelen och dess förmontering. 
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Tabell 4. Förenklad frekvensanalys av mellandel och dess förmontering. 

Förmontering pall/dag Lager Förmontering pall/dag Lager 

Ventilkåpa 0,25 X Axel 0,09 2 

Ventilkåpa 1,14 X Drev 0,05 2 

Kamaxel 0,04 2 Balansvikt 0,06 2 

Kamaxel 0,03 X Oljepump 0,58 X 

Kamaxel 0,09 X Mellandel pall/dag Lager 

Kamaxel 0,09 X Avgasrör 0,16 X 

Vattenpumphus 0,29 X Avgasrör 0,44 1 

Insugsrör 0,18 X Förstärkningsplåt 0,32 2 

Insugsrör 0,29 X Sump 0,23 X 

Insugsrör 0,29 X Sump 0,53 1 

Rail 0,03 2 Dämpare 0,23 1 

Rail 0,12 2 Dämpare 0,13 1 

Balansaxelhus 0,19 X Startmotor 0,51 X 

 

Tabell 5 visar resultatet över slutdelen och dess förmontering samt D3-monteringen. 

 

Tabell 5. Förenklad frekvensanalys av slutdel och dess förmontering. 

Förmontering pall/dag Lager D3 pall/dag Lager 

Styrenheter 0,51 X Svänghjul 0,10 2 

Slutdel pall/dag Lager Flex koppling 0,08 1 

Nasakrök 0,21 X Adapter ring 0,06 1 

Nasakrök 0,27 2 Flex koppling 0,06 1 

Generator 0,51 X Dämpare 0,15 1 

 

 

Utifrån frekvensanalysen och från/till-diagrammet kunde sträckan på materialtransporterna 

och emballagekörningar tas fram och efter det en total sträcka, se tabell 6. 
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Tabell 6. Truckkörning i meter per dag. 

Truckkörning meter/dag 

pallkörning / dag 3209 

Emballagekörning / dag 2284 

Tomkörning (60% av total) 8240 

Totalt 13733 

 

 

Omplock & mopedtruck 

 

Supermarket två och tunga-omplocket skildes inte åt i denna studie då det ligger i direkt 

anslutning till varandra. Tabell 7 visar utfallet och ett medelvärde på de tre dagarna som 

studien gjordes över. 

 

Tabell 7. Omsättningen av pall på supermakets och tunga omplocket. 

Antal pall/dag Dag 1  Dag 2 Dag 3 Medel 

SM 1 11 12 10 11 

SM 2 & tungt 

Omp 17 24 14 18 

SM 3 4 7 5 5 

 

Blanketterna till de båda mopedtruckarna med det uppmätta avståndet tur och retur visas i 

tabell 8 och 9. 

Tabell 8. Blankett och avstånd för D3 och målning/pack. 

Sträckor (m) Supermarket 

Hissen 78 

Bearbetningen 114 

D3/påspacken 150 

Måleriet 40 

Packen 12 

Övrigt 0 
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Tabell 9. Blankett och avstånd för monteringen. 

Sträckor (m) Supermarket 

Monteringsslingan 178 

Tunga omplocket 80 

Ställage 116 

Grunddel 87 

Måleriet 167 

Övrigt 0 

 

 

Blanketterna sammanställt med mopedernas transportslingor för att få fram en sträcka, se 

tabell 10 och 11. 

 

Tabell 10. Sammanställd blankett över D3 och målning/pack. 

D3 & 

målning/pack 

dag 1 

(antalet vändor) 

dag 2 

(antalet vändor) 

Medel 

(antalet vändor) 

meter/dag 

 

Hissen 16 14 15 1164 

Bearbetningen 1 4 3 286 

D3/påspacken 22 30 26 3890 

Måleriet 14 20 17 680 

Packen 11 7 9 108 

Övrigt 0 7 4 0 

   

Summa: 6128 
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Tabell 11. Sammanställd blankett över monteringen D4/D6. 

D4 & D6 

dag 1 

(antalet vändor) 

dag 2 

(antalet vändor) 

Medel 

(antalet vändor) 

meter/dag 

 

Monteringsslingan 9 10 6 1125 

Tunga omplocket 6 7 4 347 

Ställage 5 5 3 387 

Grunddel 7 5 4 349 

Måleriet 3 5 3 446 

Övrigt 4 3 2 0 

   

Summa: 2653 

3.1.3.  
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3.1.4. Simuleringen 

 

Uppbyggnad 

Layoutflödesdiagrammet (bilaga 2) visar i stort hur modellen är uppbyggd, figur 3 visar den 

grafiska modellen över tillverkningssystemet. 

 

 

Figur 3. Grafisk modell över tillverkningssystemet 

 

Materialet kommer in från godsmottagningen på ett rullband (1) och körs sedan ut till 

ställagen (2) av truckarna (6). Pallarna körs sedan ut till respektive station som i visa fall kan 

består av flera objekt. De blå separatorerna (3) packar upp pallen och förser de gula 

kombinerarna (4) med rätt antal detaljer från varje pall. De gröna stationerna (5) kräver inte 

tillfört material för att motor ska gå igenom processen. Dessa tre processer användes för att 

rätt antal körningar skulle ske till varje station, stationerna ska ses i layoutflödesdiagrammet 

bilaga 2. Truckvägarna (7) är de som spagettidiagrammen visar i bilaga 5 och 6. 

 

1 

2 

 

3 

 

5 

 

 

4 

 

 

7 

6 
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Simuleringsresultat 

Sträckan som simuleringen visade jämfört med sträckan som uträknats ses i tabell 12. 

Tabell 12. Simuleringens resultat jämfört med teoretiska. 

Truck Sträcka uppmätt [km]  

Sträcka simulering 

[km]  

Godsmottagningen 2,818 2,956 

Monteringen 2,242 4,794 

 

Beläggningen som tagits fram från loggfilerna på truckarna i Vara jämfört med simuleringens 

resultat ses i tabell 13 nedan. 

 

Tabell 13. Beläggningen jämfört mellan simuleringen och logfilerna. 

Truck 

Beläggning loggfiler 

(%) 

Beläggning simulering 

(%) 

Godsmottagningen 53 16 

Monteringen 51 33 

 

 

3.2. Analys av nuläget 

 

3.2.1. Identifiering av brister 

 

Identifieringen av brister gjordes utefter det interna materialflödet och 

materialförsörjningssystemet Volvo Penta i Vara använder sig av. 

Bristerna som identifierades var placeringen på godsmottagningen, monteringens layout på 

grunddelen, materialförsörjningen till monteringen och truckkörningen. 

 

Godsmottagningen 

Dagens godsmottagning ligger i ena änden av fabriken se bilaga 1 där processflödet slutar. 

Detta medför att mycket av det inkommande materialet måste transporteras genom stora 

delar av fabriken för att nå dit det ska, men då VPDC ligger i denna ände i direkt 

anslutning till både processflödets slut och godsmottagningen bör både lossning och 

framförallt lastning ändå kunna ske i denna ände. Genom att flytta eller att lägga till en 
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godsmottagning skulle de interna transporterna kunna minskas och ett enklare 

materialflöde skulle kunna uppnås. 

 

Grunddel 

Den första delen av monteringen där blocken kommer in är formad som ett U, se figur 4. I 

dagens situation kan inte några transportsystem komma in emellan U:et och förse 

monteringen med material. Vagnar på hjul måste dras ut till öppningen för hand för att ett 

pallbyte ska kunna ske därefter måste vagnen med pallen knuffas tillbaka till sin position. 

Materialförsörjningen till stationerna på första raksidan sker också på kompromissade 

förutsättningar där truckar har svårt att komma intill och mopeder har svårt att komma 

runt. Detta är även ett stråk där gångtrafik leds igenom med kontor och toaletter mittemot. 

Starten av Grunddelen där monteringen sker idag så långt bort från bearbetningen som 

layouten tillåter. Detta medför ett slöseri då blocken måste transporteras onödigt lång 

innan de når monteringen. En omplacering där starten sker närmare bearbetningen skulle 

möjliggöra en smidigare hantering av blocken mellan bearbetningen och monteringen. 

 

Figur 4. Grunddelens layout. 

 

Omläggning av material 

Volvo Penta har en vision om att få en truckfri montering och jobbar ständigt för att 

uppnå detta. I dagens läge använder de sig av mopedtruckar för att dra ut material i 

mindre förpackningar. Dagens system för större och tyngre artiklar är att plocka om på 
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en hyllvagn och kitta den med andra tillhörande artiklar. 

Många av de artiklar som körs med truck idag är antingen stora eller tunga och i 

många fall både och. Om alla artiklar ska läggas om måste ett nytt system införas för 

att kunna dra de artiklar som inte lämpar sig att packas om på hyllvagnar eller plockas 

om till mindre förpackningar. 

 

Truckkörningen 

Det framkom att truck- och mopedförarna inte vet när de ska leverera material utan 

måste åka och titta på de olika platserna för att se när det är dags att byta eller fylla på. 

 

3.2.2. Optimering av brister 

 

Godsmottagningen 

Denna optimering tas upp i kapitel 4.3 (layout) där det undersöks vad som kan sparas 

med en extra godsmottagning. 

 

Grunddel 

Förslaget på detta problem är att vrida upp Grunddelen så att den startar närmare 

bearbetningen och slutar där den börjar idag, se figur 5. monteringen skulle då ske på 

insidan av L:et som den formar och således skulle även större del av 

materialförsörjningen även ske på insidan. En mopedgång på utsidan mellan väggen 

och monteringslinan skulle tillåta mycket smidigare materialförsörjning för 

mopederna.  
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Figur 5. Förslag på ny utformning av Grunddelen. 

 

De blå rutterna representerar truckvägar för mopederna. 

 

Omläggning av material 

Enligt Lumsden (2006) finns det en rad olika faktorer som har betydelse för vilket 

materialförsörjningssystem som bäst lämpar sig till varje enskilt fall. För att uppnå 

bästa möjliga lösning bör monteringen och materialförsörjningen utvecklas parallellt. 

Lumsden (2006) menar att man kan dela in materialförsörjningen i tre olika principer. 

Kontinuerligförsörjning, för en serie objekt och per monterat objekt.  

Kontinuerligförsörjning menas att materialet delas ut i mindre lagringsenheter som 

byts ut i den takt de förbrukas. 

Försörjning per serie av objekt delas in i ytterligare metoder. Den ena metoden av 

dessa är sekvensläggning av artiklar.  Genom att packa om och sekvenslägga olika 

artiklar i den ordning som de kommer att förbrukas reduceras vägarna för tillförsel av 

material till linan kraftigt enligt Lumsden (2006). 

Det sist nämnda lämpar sig för parallelliserade monteringssystem vilket Volvo inte har 

och behöver därmed inte förklaras. 

Jonsson & Mattsson (2011) menar också att materialförsörjningen kan delas upp i tre 

principer där han kallar den ena satsning. 

Satsning även kallad kitting, menas att material levereras som kit till stationerna. 

 

Genom att sekvenslägga visa artiklar så som vevaxlar och lägga mer material på 
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supermarkets (kontinuerligförsörjning) skulle många problem kunna underlättas. 

 Yta per arbetsstation då materialet inte tar lika mycket plats 

 Minskning av materialadresser då kittning även kan utökas 

 Minskat PIA då förbrukningstakten på förpackningarna ökar 

 

Truckkörningen 

Genom att införa så kallade mjölkrundor på mopederna skulle antalet körningar kunna 

minskas radikalt då mer material skulle lastas på varje körning. Genom att införa rutter 

på utsatta tidsslag och göra körningen mer standardiserad och taktad kan effektiviteten 

på körningen öka. 

Truckkörnigen idag ske utefter erfarenhet av förarna själva vilket innebär att 

körningarna ser olika ut för alla förare. Med detta sagt skulle inlärningstiden för en ny 

förare bli lång och införandet av en ny layout skulle kräva en längre inkörningstid. 

Genom att systematisera och hjälpa förarna med t.ex. vart inkommande material ska 

lagras kan framtida problem lösas enkelt. 

Då tanken att truckarna inte ska köra ut material till monteringen bör inte fokus läggas 

på att optimera dessa körningar, utan snarare på hur materialet ska läggas om. 
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3.3. Layout 

 

3.3.1. Kartlägga samband 

 

Funktionerna som berörs och påverkar flödet i fabriken har tagits med i sambandsschemat och 

är listade nedan: 

 

1. Godsmottagningen 

2. VPDC 

3. Ställage A-F 

4. Ställage K-N 

5. Ställage X 

6. Supermarket D3/påspacken 

7. Supermarket D4/D6 

8. Omplocket 

9. Uppställning gjutgods 

10. Bearbetningen 

11. Grunddel 

12. Mellan- och slutdel 

13. Motorprov och målningen 

14. Packen 

15. Emballage 

16. D3-monteringen 

 

3.3.2. Fastställ funktionskrav 

 

Den ifyllda blanketten utrymmeskrav och servicebehov underlättade arbetet senare när 

utrymmeskraven blev aktuella igen. Bilaga 11 visar den ifyllda blanketten. 

 

3.3.3. Sambandsdiagram 

Ett sambandsdiagram utformades för att omsätta sambandsschemat till en visuell skiss som 
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beskriver det teoretiskt bästa arrangemanget. En skiss på nuläget gjordes för att tydligöra 

dagens situation, figur 6. 

 

 

Figur 6. Sambandsdiagram på nuläget utan emballagekörningarna. 

 

Emballagekörningarna togs inte med på sambandsdiagrammet för nuläget då det blev för 

svåravläst för att ge någon effekt.  

Figur 7 visar sambandsdiagram med en extra godsmottagning. 

 

 

Figur 7. Sambandsdiagram utan emballagekörningarna. 

 

Ett fullständigt sambandsdiagram med emballagekörningarna ses i figur 8 
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Figur 8. Sambandsdiagram med emballagekörningar. 

 

3.3.4. Rita alternativa huvudplaner 

 

Alternativ 2 med en extra godsmottagning utanför monteringen och alternativ 3 med en extra 

godsmottagning utanför bearbetningen i nordvästra hörnet. De båda huvudplanerna 

presenteras i bilaga 12 och bilaga 13.   

 

3.3.5. Värdera de olika alternativen 

 

Efter presentation och diskussion med en layoutgrupp på Volvo bestämdes att alternativ 3 inte 

var relevant och således ansågs alternativ 2 vara den bästa av de båda. 

 

3.3.6. Detaljutformning av den valda planlösningen 

 

Den färdiga layoutritningen på den alternativa huvudplanen som tagits fram visas i figur 9. 

I bilaga 14 visas ritningen med funktionerna numrerade. 
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Figur 9. Slutgiltiga layouten med nya transportvägar. 

 

Den framtagna layouten visar lagren i grön färg, supermarkets i blå, tunga omplocket i ljusare 

blå, emballagenedbrytningen i brunfärg och truckvägarna är markerade i rött. 

Den in ringade blå rutan är en tom yta där kontor och nya verksamhet kan läggas. 

 

Ställage X är bortaget och istället är ställage K-N utbyggt för att underlätta införandet av 

mjölkrundor på mopederna. 

Emballagenedbrytningen är flyttad till utbyggnaden. Den tomma ytan mellan ställage K-N och 

monteringen ger plats till utbyggnad av monteringen som i ett framtida läge kan vara aktuellt. 

Supermarkets är uppdelat så att de material som går till motorprov, måleriet, packen, 

påspacken och D3 ligger i den nedre. Detta för att få så kortare sträckor och minska 

körningarna genom produktionen. 

Ställage A-F är flyttat mot väggen där kontor låg innan för att göra plats åt supermarket som 

läggs ovan. 

Den gamla godsmottagningens lossningsbana är utbytt mot kontorena som innan låg där in 

passagen ligger nu. Detta gör att en hantering försvinner från inkommande material. 
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3.4. Jämförelse 

 

Befintliga sträckor jämförs med föreslagna sträckor på den nya layouten. Tabell 14 visar 

sträckorna för båda och skillnaden dem i mellan för den tunga trafiken. 

 

Tabell 14. Befintliga layouten jämfört med den framtagna. 

Sträcka Befintliga Föreslagna Skillnad 

Sträcka/dag 3209 1362 1847 

Emballage 

körning/dag 2284 2490 -206 

Tomkörning/dag 8240 5778 2462 

Totalt 13733 9630 4103 

 

Skillnaden procentuellt på totalsträckan skulle vara 30 % mindre på den föreslagna layouten. 

Tabell 15 visar jämförelsen mellan mopedsträckorna.  

 

Tabell 15. Mopedkörningen jämfört mellan befintliga och föreslagna alternativet. 

 Sträcka Befintliga Föreslagna Skillnad 

D3 & målning/pack 6128 6102 26 

D4/D6 3979 3793 186 
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Trucktrafiken skulle kunna minska sin transporttid med 13 % det skulle medföra 30 minuters 

besparing per dag. Tabell 16 visar fulständigt resultat. 

 

Tabell 16. Resultat av jämförelserna. 

Effektivarbetsdag 27720 sekunder 

Beläggningen logfiler 53 % 

Tiden Trucken kör per 

dag 14692 sekunder 

Medelhastighet 2,2 m/s 

sparad körsträcka 4103 meter 

Sparad tid per dag 1865 sekunder 

Sparad tid per dag 0,52 timmar 

Sparad tid per år 112 timmar 

Minskning i transporttid 13 % 
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4. Utvärdering 

4.1. Nulägesanalys 

Från/till diagrammen som skapades utefter mätning på layout gav en bra och enkel 

sammanställning av transportsträckorna. Det som inte togs med i avståndet var den sträcka 

som sker i början och i slutet av transporten när materialet plockas ut ur lagret och ställs på sin 

plats. Då denna sträcka är svårmätt och inte går att undkomma, valdes den att bortses från. 

Spagettidiagrammet som skapades i samband med att sträckorna mättes upp gav en tidig 

uppfattning om materialflödet i fabriken. 

 

Den justerade genomsnittliga mängden material som kommer in till godsmottagningen 

dagligen gjordes för att få en ungefärlig siffra på hur mycket som gick in till fabriken 

respektive VPDC. Fördelningen av material mellan fabriken och VPDC uppskattades av 

personalen på godsmottagningen. 

Tillvägagångssättet ansågs vara bra då en uppskattning endast söktes.  

Frekvensstudien som gjordes på de artiklar som körs med gaffeltruck ut till monteringen 

användes mycket genom hela arbetet och anses därför ha varit rätt tillvägagångssätt. 

Studien över omplocket och mopedtruckarna gjordes för att kunna fylla i det sambandschema 

som användes i framtagandet av den nya layouten. Senare användes den även till jämförelsen 

mellan layouterna. Studien gjordes på fyra dagar varav två fick kasseras på grund av 

missförstånd av de som deltog i studien, därför kan reliabiliteten på resultaten ifrågasättas.  

 

Simuleringen är som tidigare nämnts ett kraftfullt verktyg inom produktionsutvecklingen om 

den används på rätt sätt. Lumsden (2006) säger att vid totala flödessystem som interna 

transporter är simulering speciellt fördelaktigt. I detta projekt var dock syftet att visa en 

simulering och hur den kan används.  

När resultaten granskades upptäcktes stora skillnader på både sträckorna och beläggningen av 

truckarna. Sträckan för trucken ute i monteringen visade lite mer än dubbla avståndet vilket 

förklaras av de körningar som sker mellan de olika ställagen som inte togs med i den 

uppmätta sträckan. Beläggningen visade också en stor skillnad. Dock var denna väntad 

eftersom körningar i ställagen och byte av pall ute vid stationerna inte togs med i 

simuleringen, samt att allt material som kommer in i fabriken inte har kartlagts. Av de 120 

pallarna som dagligen kommer in till fabriken har denna studie och Nordberg (2013) kartlagt 

ca 60 av dessa. 

Tanken var att simulera den framtagna layouten för att kunna göra en jämförelse med 
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simuleringen på nulägget, då tiden inte räckte till för detta fick det strykas. 

 

4.2. Brister 

Den grundläggande nulägesbeskrivningen gjorde det lättare med identifieringen av brister. 

Avgränsningar fick göras på uppföljningen av bristerna då de i sig kunde utgöra ett projekt. 

Placeringen av godsmottagningen som togs med i utformningen av den nya layouten 

avgränsades så att enbart placeringen skulle tittas på och inte hur hanteringen och möbleringen 

skulle lösas. 

Då grunddelen skulle placeras om för att underlätta materialhanteringen gjordes endast ett 

enklare förslag över detta där inga fördjupningar skedde. Syftet var att se hur det var fysiskt 

möjligt att placera den. Problem som kan uppstå med denna lösning är att materialfasaden blir 

för kort och utrymmet mellan pallarna blir för trångt. Detta skulle kunna avhjälpas med en 

mer kontinuerligt materialtillförsel då material inte skulle köras ut på pall. 

Omläggning av material är något Volvo jobbar med ständigt utefter de resurser de har. Här 

avgränsades arbetet till att påvisa vad det kan medföra i monteringen genom att sekvensera 

och kitta mer material. Bara att sekvensera decklarna skulle frigöra många metrar 

materilafasad och möjliggöra fler alternativ av omplacering av grunddelen. 

Truck och mopedkörning var något som observerades under arbetets gång och där sågs en stor 

förbättringspotential. I dagens läge fungerar det som det är då tempot inte är högt och förarna 

är erfarna. Om tempot höjs skulle problemet framgå tydligare om dessutom en ny förare skulle 

sättas in blir problemet förmodligen uppenbart. 

 

4.3. Layout 

För genomförandet av lokalplanläggningen användes metoden förenklad systematisk 

lokalplanläggning (Haganäs & Svensson 1977) då denna medförde ett systematiskt och enkelt 

tillvägagångssätt. Alla punkter har inte följts helt ut då det inte ansågs nödvändiga. 

 

I lokalplanläggningen togs även ett optimeringsförslag med på att lägga till en extra 

godsmottagning. I detta fall användes metoden för att se var godsmottagningen skulle placeras 

för att uppnå bästa resultat. Hur utbyggnaden av den nya godsmottagningen ska se ut är inte 

behandlat i detta arbete utan endas vart den bör placeras. Det förslag som gjorts på 

utbyggnaden är således inte optimerat utan bara placeringen av den. 

 

När sambandsdiagrammet ritades upp gjordes egna justeringar på metoden då det upplevdes 

alldeles för rörigt. Emballagekörningarna togs åt sidan för att på ett senare stadie tas upp igen. 
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Detta gjorde det mycket enklare att komma fram till det slutgiltiga diagrammet. 

På samma sätt gjordes det när huvudplanerna togs fram, emballagekörningen lades till efteråt 

för att se var den skulle läggas. 

I arbetet togs inte emballagekörningarna från VPDC med. Om detta gjorts skulle förmodligen 

placeringen av emballagenedbrytningen ändrats. En lösning på detta var att låta den 

nedbrytningsstationen som finns idag vara kvar och således använda sig av två 

nedbrytningsstationer. Detta medför att transporterna för emballage skulle kunna minska 

betydligt mer dock tillkommer frågan hur man ska lösa bemanningen av de två 

nedbrytningsstationerna. 

 

4.4. Jämförelse 

Jämförelsen mellan layouterna gjordes för att få fram ett resultat. Resultatet som visar 13 % 

minskning av transporttid är framtaget av den 30 % minskade totalsträckan uträknat i tid och 

sedan dividerad med den tid truckarna är belagda. 



 

 

 

- 40 - 

 

 

5. Slutsatser 

 

Nulägesbeskrivningen som gjordes på de artiklar som körs ut på pall till monteringen visar på 

att dagens materialflöde är väldigt rörigt då allt material anländer i slutet av processflödet.  

Lösning på detta skulle vara att lägga till en ny godsmottagning mitt på fabriken utanför 

montering. 

Den fabrikslayout som togs fram med den nya godsmottagningen visar att materialflödet blir 

betydligt enklare. Tack vare den grundläggande nulägesbeskrivningen kunde en jämförelse 

göras mellan de båda layouterna. Transportsträckan för gaffeltruckarna minskar med 4,1 km 

per dag vilket motsvarar en reducering på 30 %. Tidsminskningen under ett skift skulle bli 30 

min.  

Dragtruckarnas sträckor skulle inte minska nämnvärt men införandet av mjölkrundor skulle 

underlätta då allt material skulle finnas samlat på samma ställe. 

Säkerheten i fabriken skulle förbättras då de nya rutterna leds om från mitten av fabriken till 

kanterna där en ”motorväg” läggs. Körningen genom fabriken skulle dessutom minska 

markant då gods skulle tas in från två olika håll. 

 

Placeringen av den nya godsmottagningen skulle bidra till effektivisering av de interna 

transporterna och ge en säkrare miljö och därmed har syftet med arbetet uppfyllts. 

 

Nulägesbeskrivningen som gjorts beskriver dagens materialflöde och kan på ett enkelt sätt 

göras om till det framtida materialflödet.  

 

Vid eventuell tillbyggnad av den nya godsmottagningen och lagret bör en närmare studie 

göras på hur godsmottagningen ska skötas och se ut. Även omplocket och supermarket som 

ligger innanför bör undersökas närmare för att optimera ytan på bästa sätt. Då nya 

materialhanteringssystem kanske kommer att införas måste detta tas i beaktning vid en 

eventuell utbyggnad.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Fabrikslayout med dess funktioner. 

1. Godsmottagning   11. Montering grunddel 

2. VPDC   12. Montering mellan- och slutdel 

3. Emballagenedbrytning  13. Ställage X 

4. Avlossning   14. Supermarket 1 

5. Ställage A-F   15. Underhåll 

6. Pack    16. Ställage Q 

7. Måleri   17. Supermarket 2 och tungt omplock 

8. Påspack   18. Ställage K-N 

9. D3-montering   19. Uppställning gjutgods 

10. Motorprovet   20. Bearbetningen 
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Bilaga 2. Layoutflödesdiagram 
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Bilaga 3. Sambandsschema. 
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Bilaga 4. Utrymmeskrav och servicebehov. 
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Bilaga 5. Körvägarna från avlossningen ut till lagren. 

 

Grön avlossning till ställage A-F. 

Blå avlossning till ställage X 

Röd avlossningen till ställage K-N 

Brun avlossningen till uppställning gjutgods 



 

 

 

- F - 

 

 

Bilaga 6. Körvägarna från de olika lagren ut till respektive station.  

  

1. Grunddel 

2. Mellandel 

3. Slutdel 

4. Förmontering av vevaxlar 

5. D3-montering 
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Bilaga 7. Transportslingorna mopeden kör ut till monteringen D4/D6. 

  

Gul: Supermarket 

Orange: Hissen 

Lila: Tunga omplocket 

Röd: Ställage 

Blå: Ställage 
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Bilaga 8. Transportslingorna mopeden kör ut till monteringen D3 och målning/pack. 
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Bilaga 9. Frekvensanalysen 

Frekvensanalys, Grunddelen och dess förmontering. 

Förmontering 

 

antal/ 

motor 

antal/ 

pall 

Takt 

 

Körning 

/dag 

Lagersald

o i dagar 

Lager 

 

Sträcka 

/pall 

Sträcka/ 

dag 

  Nav 1 120 23 0,19 12,8 2 113,4 21,7 

D4 Vevaxel 1 18 7 0,39 45,2 V 176,1 68,5 

D6 Vevaxel 1 9 16 1,78 24,9 V 176,1 313,1 

  

Högtryckspum

p 1 90 23 0,26 5,3 X 279,3 71,4 

  Drev 1 312 23 0,07 22,8 2 113,4 8,4 

  

         Grunddelen 

 

Antal 

/motor 

antal/ 

pall 

Takt 

 

Körning 

/dag 

Lagersald

o i dagar 

Lager 

 

Sträcka

/pall 

Sträcka/

dag 

D4 Block 1 8 7 0,88 2,3 Q 59,1 51,7 

D6 Block 1 6 16 2,67 3,2 Q 59,1 157,6 

D4-låg Kolv 4 378 4 0,17 25,1 1 126 21,3 

D6-låg Kolv 6   8 - 11,0 1 126 - 

300 Kolv 4 378 3 0,16 38,7 1 126 20,0 

435 Kolv 6   8 - 15,4 1 126 - 

D4 Vevstakar 4 312 7 0,40 0,0 2 194,4 77,3 

D6 Vevstakar 6   16 - 0,0 2 194,4 - 

D4 Kolvbult 4 510 7 0,24 44,4 1 126 30,6 

D6 Kolvbult 6   16 - 11,9 1 126 - 

  Platta 1 200 23 0,12 10,4 2 194,4 22,4 

  Mellanhjul 1 72 23 0,32 8,5 X 249,9 79,8 

  

Svänghjulskåp

a 1 10 23 2,30 3,2 1 126 289,8 

D4 Svänghjul 1 42 7 0,17 7,1 2 194,4 32,4 

D6 Svänghjul 1 42 16 0,38 3,6 2 194,4 74,1 

  Lyftögla 1 200 23 0,12 10,0 2 194,4 22,4 
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Grunddelen 

 

Antal 

/motor 

antal/ 

pall 

Takt 

 

Körning 

/dag 

Lagersald

o i dagar 

Lager 

 

Sträcka

/pall 

Sträcka/

dag 

D4 

Deckelpackni

ng 1 200 7 0,04 31,6 1 126 4,4 

D6 

Deckelpackni

ng 1 200 16 0,08 25,6 1 126 10,1 

D4-låg Deckel 1 12 4 0,33 0,0 Q 59,1 19,7 

300 Deckel 1 12 3 0,25 0,0 Q 59,1 14,8 

D6-låg Deckel 1 12 8 0,67 0,0 Q 59,1 39,4 

435 Deckel 1 11 8 0,73 0,0 Q 59,1 43,0 

D4 Deckelskruv 10 1000 7 0,29 91,9 1->2 212,4 62,4 

D6 Deckelskruv 14   16   0,0 1->2 212,4 - 

 

Frekvensanalys, Mellandel och dess förmontering. 

Förmontering 

 

antal/ 

motor 

antal/ 

pall 

Takt 

 

körning/ 

dag 

Lagersald

o i dagar 

Lager 

 

Sträcka/

pall 

Sträcka/

dag 

D4 Ventilkåpa 1 28 7 0,25 12,1 X 228,3 57,1 

D6 Ventilkåpa 1 14 16 1,14 6,2 X 228,3 260,9 

D4-låg Kammaxel 1 105 4 0,04 33,9 2 172,8 6,6 

300 Kammaxel 1 105 3 0,03 57,1 X 228,3 6,5 

D6-låg Kammaxel 1 88 8 0,09 21,1 X 228,3 20,8 

435 Kammaxel 1 88 8 0,09 27,0 X 228,3 20,8 

  

Vattenpumph

us 1 80 23 0,29 14,6 X 228,3 65,6 

D4 Insugsrör 1 40 7 0,18 9,4 X 228,3 40,0 

D6-låg Insugsrör 1 28 8 0,29 10,0 X 228,3 65,2 

435 Insugsrör 1 28 8 0,29 9,8 X 228,3 65,2 

D4 Rail 1 204 7 0,03 31,4 2 172,8 5,9 

D6 Rail 1 132 16 0,12 8,9 2 172,8 20,9 

D4 Balansaxelhus 1 36 7 0,19 8,3 X 228,3 44,4 

D4 Axel 2 150 7 0,09 13,2 2 172,8 16,1 
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Förmontering 

 

antal/ 

motor 

antal/ 

pall 

Takt 

 

körning/ 

dag 

Lagersald

o i dagar 

Lager 

 

Sträcka/

pall 

Sträcka/

dag 

D4 Drev 2 270 7 0,05 23,5 2 172,8 9,0 

D4 Balansvikt 4 432 7 0,06 19,9 2 172,8 11,2 

  Oljepump 1 40 23 0,58 6,4 X 228,3 131,3 

          Mellend

el   

antal/

motor 

antal/

pall 

Takt 

 

körning/

dag 

Lagersald

o i dagar 

Lager 

 

Sträcka/

pall 

Sträcka/

dag 

D4 Avgasrör 1 45 7 0,16 7,5 X 207,6 32,3 

D6 Avgasrör 1 36 16 0,44 5,2 1 160,5 71,3 

D6 

Förstärknings

plåt 1 50 16 0,32 13,8 2 200,7 64,2 

Mellend

el   

antal/

motor 

antal/

pall 

Takt 

 

körning/

dag 

Lagersald

o i dagar 

Lager 

 

Sträcka/

pall 

Sträcka/

dag 

D4 Sump 1 30 7 0,23 19,3 X 207,6 48,4 

D6 Sump 1 30 16 0,53 9,7 1 160,5 85,6 

ej 435 Dämpare 1 64 15 0,23 10,7 1 160,5 37,6 

435 Dämpare 1 64 8 0,13 10,9 1 160,5 20,1 

  Startmotor 1 45 23 0,51 6,7 X 207,6 106,1 

 

Frekvensanalys, Slutdel och dess förmontering samt D3-monteringen 

Förmontering 

 

antal/

motor 

antal/

pall 

Takt 

 

körning/

dag 

Lagersald

o i dagar 

Lager 

 

Sträcka/

pall 

Sträck

a/dag 

  Styrenheter 1 45 23 0,51 9,7 X 197,7 101,0 

  

         Slutdel 

   

antal/

motor 

antal/

pall 

Takt 

 

körning/

dag 

Lagersald

o i dagar 

Lager 

 

Sträcka/

pall 

Sträck

a/dag 

ej 435 Nasakrök 1 72 15 0,21 10,5 X 197,7 41,2 

435 Nasakrök 1 30 8 0,27 10,7 2 207 55,2 

  Generator 1 45 23 0,51 6,1 X 197,7 101,0 
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D3 

   

antal/

motor 

antal/

pall 

Takt 

 

körning/

dag 

Lagersald

o i dagar 

Lager 

 

Sträcka/

pall 

Sträck

a/dag 

  Svänghjul 1 48 5 0,10 9,8 2 133,5 13,9 

1 Flex koppling 1 24 2 0,08 84,9 1 80,7 6,7 

2 Adapter ring 1 54 3 0,06 19,9 1 80,7 4,5 

2 Flex koppling 1 54 3 0,06 19,4 1 80,7 4,5 

  Dämpare 1 34 5 0,15 10,3 1 80,7 11,9 
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Bilaga 10. Färdigställt sambandsschema. 
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Bilaga 11. Ifylld blanketten utrymmeskrav och servicebehov. 
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Bilaga 12. Huvudplan alternativ 2.   

 

 



 

 

 

- P - 

 

 

Bilaga 13. Huvudplan alternativ 3. 
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Bilaga 14. Detaljerad layoutritning med förklaring. 

 

1.1 Godsmottaging utan avlosnings bana 

1.2 Nya godsmottagnigen med längre och smalare avlossningshall 

2. Ställage A-F 

3. Supermarket 

4. Ställage K-N och X 

5. Supermarket och tungt omplock 

6. Emballagenedbryttning 

7. Tomyta för flyttade kontor och ny verksamhet 


