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Sammanfattning
Som en del i Maskiningenjörsutbildningen vid Karlstads Universitet har detta examensarbete
utförts under höstterminen 2013. Uppdragsgivaren är Barillagruppen som är världens största
producent av pasta och pastasåser samt Europas ledande bagerikoncern. I Sverige känner vi
främst igen varumärkena Barilla och Wasa, den senare är världens största producent av
knäckebröd. Produkter med varumärket Wasa produceras idag vid fabrikerna i Filipstad och i
Celle i Tyskland. Det är i fabriken i Filipstad som detta examensarbete är utfört.
Arbetets utformning har skett till en början genom att undersöka och bekanta sig med fabriken
och dess processer. En nulägesanalys skapades för att identifiera de områden som har stor
förbättringspotential, vid nulägesanalysen, analyserades främst transporter, lagerplatser och
transporttider.
Ett förbättringsarbete på produktionslinje 19 arbetades fram utifrån den data och information
som nulägesanalysen gett. Utformningen av det befintliga mellanlager som idag används vid
linjen, arbetades om till ett mer standardiserat lager. Materialet som går igenom lagret
kommer att användas enligt metoden FIFO, ”First in first out” på ett mycket bättre sätt än
tidigare. Transporttiden är reducerad med 9,54 timmar per vecka för de 2 främst använda
förpackningsmaterialen till PL18-19, nämligen well och innerpapper.
Det har även getts ett nytt layoutförslag som skulle förbättra materialflödet i paketeringen
genom kortare transportsträckor, tydligare beläget lager och lättåtkomlighet för de transport
och servicemän som ansvarar för transporten av förpackningsmaterial i fabriken.
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Abstract
As part of the Mechanical Engineering program at the University of Karlstad, this thesis
has been performed during the fall term 2013. The employer, The Barillagroup, which is the
world's largest producer of pasta and pasta sauces, as well as Europe's leading bakery group.
In Sweden, we all know the brands Barilla and Wasa, the latter being the largest producer of
crispbread. Products with the Wasa brand is currently produced at factories in Filipstad and
Celle in Germany. It is in the factory in Filipstad that this thesis is done.
The design of the work has been done initially by examining and become familiar with the
factory and its processes. A situation analysis was created to identify the areas that have great
potential for improvement, the situation analysis, analyzed primarily transports, warehouses
and transport times.
An improvement of production line 19 were developed based on the data and information
given by the situation analysis. The design of the existing interim stock today at the line, was
worked into a more standardized stock. The material that goes through the warehouse will be
used according to the "First in, first out method” in a much better way than before. The
transport time is reduced by 9.54 hours per week, with the new improvement suggestion for
PL18-19, which includes the 2 mostly used packing materials well and innerpaper.
It has also been given a new layout suggestion that would improve the flow of materials in
packaging through shorter transportation distances, clearer located warehouse and easy access
for the transportation and service personal responsible for the transport of packaging materials
in the factory.
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1. Inledning
Under detta kapitel kommer en beskrivning av vad projektet innefattar presenteras, varför det
är framtaget, samt vem som är ansvarig för att utföra projektet. Det kommer även visas vilka
mål som är framtagna, och även de avgränsningar som har gjorts.
Bakgrund
Projektet är ett examensarbete som utförs vid Karlstads universitet under avdelningen för
maskin och materialteknik. Projektbeställare är Barilla Sverige AB, där Lars Lennartsson ska
utföra projektet. Barilla Sverige AB är beläget i Filipstad och i deras fabrik tillverkas Wasa
knäckebröd under löpande produktion 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan.
Under examensarbetet tilldelades det två stycken handledare. Leo De Vin vid Karlstads
universitet, samt Markus Edlund vid Barilla Filipstad.
Examinator för kursen är Nils Hallbäck vid Karlstads universitet.
Examensarbetet är 22,5 HP vilket omfattar ca 600 arbetstimmar.
Syfte
Undersöka huruvida dagens materialflöden kan förändras till mer effektiva flöden.
Mål





En nulägesanalys av företagets interna materialflöden i produktionen
Presentera ett förslag på förbättring av företagets interna materialflöde i produktionen
Förbättringsfokus läggs på produktionslinje 19
Om tid finns, även implementera givet förslag.

Avgränsningar
Materialtransporter och lager kommer endast innefatta sträckan från det att materialet har
anlänt till fabriken fram till dess att det används ute i produktionen. Med material menas
råvaror som används för tillverkning av bröd, samt det material som används till
förpackningen av brödet.
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2. Introduktion till Fabriken
Under detta avsnitt kommer de olika faserna under projektets gång att beskrivas.
Tillvägagångssätt för undersökningar, inhämtande av information samt beskrivning av
processer kommer även att presenteras närmare. De metoder som använts under projektet
kommer att visualiseras.
För att få en förståelse och möjlighet att ge ett förslag på ett kommande hanterade av
fabrikens interna materialflöde var det viktigt att skapa sig en helhetsbild över produktionen
samt de två huvudlagren som förser produktionen med material. När väl detta är genomfört
granskas och utvärderas resultatet som får ligga till grund för förbättringsarbetet som kommer
att ta vid.
För att få gå in mer på detaljnivå över materialartiklar så kommer ett djupare arbete ske på
produktionslinje 19, där de tre olika brödsorterna havreknäcke, frukost och julknäcke
produceras. Detta arbete ska ses som en grund för att senare kunna tillämpas på resterande
produktionslinjer inom fabriken.

2.1 Fabrikens processer
Eftersom fabriken är relativt stor och komplex att hitta i för den ovane, så krävdes det en
noggrann genomgång av fabrikens olika delar för att skaffa sig en bättre bild hur de
samverkar och hör ihop. Introduktionen delades upp i tre olika block där östra bageriet, västra
bageriet samt paketeringen introducerades. Paketeringen kan med fördel delas upp i 2 delar.
Där PL 4-16 (produktionslinje 4-16) är en del, och PL 18-19 är den andra.
PL 4-16 kan ses som något missvisande då det inte innebär att det finns 8 produktionslinjer
som är i bruk utan de som används idag är PL 7,8,11,13,15,16. Vidare i rapporten kommer
ändå för enkelhetens skull PL 4-16 användas eftersom det är den beteckningen som används i
fabriken idag.
västra bageriet förser PL 18-19 med bröd medan östra bageriet förser PL 4-16 med bröd.

2.2 De olika processerna
Nedan följer beskrivning för de större processer som verkar inom produktionen idag.

2.2.1 Västra bageriet
I västra bageriet produceras bröd som körs i PL18-19. Västra bageriet har även ett separat
råvarulager som består till största del av vallmofrön, och lagret är relativt tydligt, mest troligt
på grund av att det nyligen har genomförts ett förbättringsarbete där. Transporten av de
råvaror som inte kommer till linjen automatiskt sker via trucktransporter.
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2.2.2 Östra bageriet
Östra bageriet producerar bröd till produktionslinjerna 4-16. Östra bageriet får de råvaror som
behövs via trucktransport, all transport sker utefter en viss körväg, vilken är relativt lång till
de platser som är belägna längst ifrån råvarulagret.

2.2.2 Paketering PL4-16
Paketeringen gällande PL 4-16 sträcker sig delvis över tre våningar. PL7 befinner sig på
våning 1. Resterande linjer befinner sig på våning 2, förutom lilla runda och solruta som är
beläget på våning 3. Transport av förpackningsmaterial till PL7 sker genom hiss.

2.2.3 Paketering PL18-19
Paketeringen gällande PL 18-19 ligger för sig själva på våning 2. Det är de linjer som
producerar mest bröd i fabriken och på så vis går det åt mest förpackningsmaterial för att
tillgodose produktionen. Transporten med förpackningsmaterial till PL 18-19 är den längsta
vägen körmässigt, och all transport sker med truck.
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3. Teori
I detta stycke kommer de främst aktuella teorierna, som arbetet har varit mest i kontakt med
att presenteras och synliggöras. Resultatet är framtaget med dessa teorier i beaktande.

3.1 Lean i produktion
Att sträva mot lean i produktion menas främst att göra arbetet så resurseffektivt som möjligt.
En effektivisering av sina resurser samt att jobba mot en minimering av slöserier, skapar ett
konkurrenskraftigt och lönsamt företag. När slöserier minimeras och effektiviseringar av
processer genomförs, synliggörs dessa avvikelser som kan elimineras. Arbetet med lean är
inget som görs snabbt utan det är en långdragen process, som bygger på att hela tiden
förbättra sitt arbete och då i de värderingar och grunder som det enskilda företaget har uppsatt
som mål. Lean filosofin skiljer sig oftast lite från organisation till organisation, huvudsaken är
att samtliga medarbetare strävar mot samma uppsatta mål inom den enskilda
organisationen.(Petersson et al., 2009)

3.2 JIT (Just In Time)
Just-In-Time är en huvudprincip inom lean. Principen säger att det som produceras ska ske i
rätt antal, vid rätt tidpunkt, med rätt kvalitet. Produktionen blir på detta sätt väldigt
förutsägbar, vilket bidar till stora möjligheter för bland annat bättre lagerhållning, färre
transporter, minskade kvalitetsbrister och reducering av lagerbuffertar etc. Filosofin består av
tre stycken filosofier vilka är: Takt, kontinuerligt flöde samt dragande system. (Petersson et
al., 2009)

3.2.1 Takt
Lean-principen Takt innebär en strävan efter utjämning av produktionshastigheten i flödet.
Den sätter en så kallad puls i flödet. Med en utjämning av produktionsflödet menas att det ska
vara samma antal som produceras hela tiden under samma flöde. Det ska inte finnas några
skillnader i produktionsvolym under arbetsdagen, lika många detaljer/produkter ska
produceras måndag morgon som torsdag eftermiddag. Begreppet takt är den volym som
produceras under en given tidsenhet, exempelvis antal/min. (Petersson et al., 2009)

3.2.2 Kontinuerligt flöde
Ett kontinuerligt flöde arbetar mot att både material och produkter skall vara i rörelse
konstant. Ett kontinuerligt flöde är i praktiken oerhört svårt att framställa i dagens tillverkande
processer, men strävan mot målet att få ett så kontinuerligt flöde som möjligt bör eftersträvas.
Ett kontinuerligt flöde minimerar väntetiden på exempelvis material, när flödet hela tiden är i
rörelse slipper även operatörer stå och vänta på nästkommande detalj. Stopp och stopptiderna
minskas. Fokus och strävan i arbetet mot ett kontinuerligt flöde bör läggas på att minska
avståndet mellan operationer, använda sig av små buffertar, mindre förpackningsenheter samt
att nyttja frekventa transporter. (Petersson et al., 2009)
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3.2.3 Dragande system
Den tredje och sista huvudprincipen inom JIT behandlar hur processerna i ett flöde ska styras.
Principen bygger på att ett behov uppstår. En behovssignal skickas bakåt i flödet tills det når
den första stationen eller operationen vilken börjar producera. Alltså startas inte produktionen
förrän efterföljande process i det egna flödet meddelar ett behov. En stor fördel att nämna när
man talar om dragande system är att behovssignalerna inte enbart tar hänsyn till kundbehovet.
Utan även om det uppstår något problem i kedjan, så skickas inga ytterligare signaler om
produktion förrän problem är åtgärdat. På detta sätt byggs inga onödiga lager upp vilket är en
form av slöseri.
En kanban-metod är inte ovanligt bland industrier som använder ett dragande system. Enligt
(Mattsson och Jonsson 2013) har metoden som grund att beställning av material eller detalj
sker direkt från förbrukande till försörjande enhet. Alltså använder sig denna metod inte, som
så många andra materialplaneringsmetoder av att planeras in och registreras i ett affärssystem.
På grund av detta så blir metoden en väldigt renodlad form av ett dragande system.

3.3 Åtta former av slöseri
Det finns ett antal punkter som sammanfattar olika typer av slöseri som verkar enligt lean
filosofier, dessa rekommenderas företag som strävar efter en lean-baserad produktion att
minimera och i den bästa av alla världar helt eliminera. De olika slöserierna presenteras enligt
(Bergman & Klefsjö, 2007) nedan med en kort beskrivning









Överproduktion – Man ska sträva efter att producera rätt antal produkter, i rätt tid, i
rätt takt
Väntan – Väntan på produkter eller material skapar inget värde till produkten
Transport – Transport bidrar inte till en värdeökning av en produkt
Överarbete – Produkter med kvalitetsfel är ett typ exempel på överarbete, då detta
skapar merarbete vilket inte är värdehöjande.
Lager – Material som väntar i lager på att bli använt ses som ett slöseri
Rörelse – Onödig rörelse för att t.ex. hämta material för en operatör är ej
värdeskapande
Produktion av defekta produkter – Bidrar till ökade kostnader och extra arbete.
Outnyttjad kompetens – Om inte arbetarnas kompetens används på rätt sätt riskerar det
att straffa sig för företaget i exempelvis mindre förbättringsförslag.

Av dessa åtta nämnda slöserier så vill jag framhäva framförallt två stycken som känns
speciellt relevant för detta arbete. Dessa diskuteras nedan.
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3.2.1 Lager
I sin strävan mot en produktion baserad på lean filosofier krävs det att antalet lager optimeras
till det minsta möjliga i antal. Enligt (Petersson et al., 2009) finns det stor risk att lager som
inte är noggrant strukturerade och innefattar rätt antal material/artiklar binder upp kapital. Ett
lager som inte heller är standardiserat på ett önskvärt sätt tar även upp yta i fabriken som
skulle kunna nyttjas på ett bättre sätt. En ytterligare aspekt som (Petersson et al., 2009)
framhäver är eventuella framtida problem vid förändringar i kundefterfrågan på marknaden.

3.2.2 Transport
Enligt (Petersson et al., 2009) är kunden i de flesta fall endast beredd att betala för den
transport av produkten som sker vid leverans till kunden. Alltså tillför transport av material
internt i fabriken inget värde, utan ses som enbart ett slöseri. När detta är fastställt att ingen
intern transport är önskvärd, bör man börja ifrågasätta de transporter som ändå i de flesta fall
verkar i dagens industrier och fabriker. En del av dessa transporter måste ändå ses som
nödvändiga, på grund av olika anledningar i olika industrier, men det gäller att identifiera de
transporter som inte är nödvändiga. En anledning till varför interna transporter ändå finns i så
pass stor utsträckning i dagens fabriksprocesser kan enligt (Petersson et al., 2009) röra sig om
att något annat är fel i fabriken som skapar ett behov av dessa. Det finns ett flertal funktioner
som bör ses över, och inte sällan, kan en förändring av exempelvis fabrikslayouter eller
maskinparker bidra till en minskad intern transport av material.

3.3 Fem S
Metoden 5S är ett begrepp som skapades i Japan och innefattar fem beståndsdelar. Att arbeta
med 5 S innebär enligt (Bergman & Klefsjö, 2007) att fokus läggs på att identifiera olika
slöserier. Arbetet bygger främst på att ha god ordning och reda. Med rätt sak på rätt plats blir
arbetet tydligt, och det är lättare att identifiera avvikelser och felaktigheter, som kanske inte
hade påträffats annars.
Nedanstående figur visar de fem olika beståndsdelarna som ingår i begreppet 5 s enligt
(Bergman & Klefsjö, 2007).
Systematisk
städning

Strukturera

Sortera

Standardisera

Självdiciplin

Figur 1: Visar de fem olika beståndsdelarna som ingår i 5 S
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Härefter följer en kortare beskrivning för varje del.
1. Sortera
För att skapa bra förutsättningar vid arbetsplatsen krävs att rätt material finns beläget på
rätt ställe. Vilket menas att material som inte behövs vid exempelvis en arbetsstation inte
heller ska finnas där.
2. Strukturera
Handlar främst om att organisera det material som används och finns nära till hands vid en
arbetsstation på ett tydligt och lättåtkomligt sätt. Detta ska leda till att varje verktyg eller
material har sin rätta plats, och den platsen är beläget på ett sådant sätt att det optimerar
arbetet som ska utföras där.
3. Städning
Syftar till att skapa ordning och reda för samtliga som jobbar på arbetsplatsen. Det skall
vara rent och snyggt överallt på arbetsplatsen. Med fördel ska städrutiner och standarder
framtas för hur arbetet skall genomföras.
4. Standardisering
Menas att skapa en bättre arbetsplats. En viktig del i standardisering är att det ska synas
om något är genomfört på ett felaktigt sätt eller är beläget på fel plats. Kända
tillämpningar kan exempelvis vara uppmärkning i golv av målade linjer, även ett
gemensamt uppmärkningssystem inom det enskilda företaget underlättar för samtliga som
jobbar där.
5. Disciplin
Har som syfte att se till att de tidigare fyra punkterna åtföljs, och på längre sikt blir till en
vana inom fabriken. Alla medarbetare ska självmant anamma det gemensamma tankesättet
utan påtryckning från ledare eller andra uppsatta personer.
(Bergman & Klefsjö, 2007).

3.4 Begreppet standardisering
Behovet att standardisera sin process eller arbete är av stor vikt för att slöserier skall
identifieras, och därmed förbättringar kan genomföras i avsikt att eliminera dessa slöserier.
Enligt (Bergman & Klefsjö, 2007) är standardiseringen oerhört viktigt och den bidrar främst
till de tre huvudpunkterna nedan.




Upptäcka avvikelser
Bidra till förutsägbarhet
Skapa lärande

Behovet av att ha ett standardiserat arbetssätt underlättar arbetet och minskar risken för
feltolkningar samt missförstånd. Det ska vara hur ett arbetsmoment skall genomföras, hur
mycket material som bör befinna sig i lager, när lager skall fyllas på och vilken/vilka personer
som har ansvar för respektive arbetsuppgift.
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4. Genomförande
Hur arbetssättet har fortlöpt presenteras under detta stycke.

4.1 Nulägesanalys av materialflödet
Tillvägagångssättet för skapandet av nulägesanalysen presenteras i de stycken som följer.

4.1.1 Spagettidiagram paketering
För att få en överskådlig bild hur materialet rör sig i fabriken, fram till dess det är på sin
slutgiltiga plats framtogs det spagettidiagram. Hur materialet rörde sig analyserades dels utav
egna observationer samt även dialog mellan mig och de personer som har för ansvar att
transportera materialet. Efter införskaffandet av fabrikslayouter ritades materialets
transportvägar in fågelvägen.

4.1.2 Lagerstationer paketering
För att få en bild över antalet mellanlager som existerar och används i dagens produktion så
var det tvunget att göra en kartläggning över dessa. Kartläggningen bestod i att gå runt i
fabriken och visuellt märka upp platserna på fabrikslayouter. Detta arbete ska ses som ett stöd
i fortsatt nulägesanalys, samt agera som ett kvitto vid återblick för att notera hur projektet har
förändrats under sin tid.
De befintliga lagersaldona uppskattades även i storlek. Eftersom materialet rör på sig så pass
frekvent är det inget lager som håller en fast nivå utan det växlar relativt mycket.
Uppskattningarna gjordes genom visuell räkning och på så vis framkom det snittstorlekar på
de olika lagren.

4.1.3 Transportunderlag paketering
De personer som är ansvarig för transporten av material är högintressanta på så vis att det är
de som i största del kan påverka den aktuella transporttiden samt transportlängden. Därför
skapades ett transportunderlag som genomfördes under två dagar, vilket skulle visualisera den
transportfördelning som idag används mellan olika avdelningar i fabriken.

4.1.4 Halv-pall paketeringen och pallinplastningen
Halv-pall paketeringen är en process som används av flertalet olika linjer i fabriken. De
material som används till dessa stationer identifierades, samt var dessa material lagrades och
transporterades till processen.

4.1.5 Bageri
Materialtillförseln till bagerierna är delvis helt automatiserad, men det finns fortfarande en hel
del råvaror som hanteras manuellt. Kartläggning av transportvägar samt lagringsplatser
undersöktes, för att hitta förbättringsförslag. Dessvärre fanns det lite brister på
byggnadsritningar av vissa delar, vilket ledde till att en del sträckor fick stegas för att uppmäta
avstånd. Transportvägar och transportmetoder noterades och diskuterades med den personal
som är ansvarig för dessa avdelningar.
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4.2 Nulägesanalys av PL19
Produktionslinje 19 är den linje där det största förbättringsarbetet ska ske under projektet. Den
kommer att agera som en instegslinje för fortsatt bättre materialflöde i fabriken. När arbetet är
genomfört skall produktionslinje 19 ha ett nytt standardiserat sätt att hantera åtgången av
material och ska kunna vidare appliceras på resterande linjer i fabriken.

4.2.1 Spagettidiagram PL19
Spagetti diagrammet som ritades upp för PL19 var nödvändigt för att kunna särskilja linjens
specifika material och vart dessa kom ifrån. Spagettidiagrammet ger en bra start att utgå ifrån
mot ett förbättrat framtida läge.

4.2.2 Materialdata PL19
Nästa steg i insamlandet av information kring linje19 bestod i att identifiera vilka olika
material som används. Detta arbete bestod i att leta reda på vilka olika brödsorter som
producerades på linjen. Och därefter uppsöka avrop för att få tillgång till de olika sorternas
BOM (bill of material). Alltså den artikel lista som tillhör de olika brödsorterna. Med kända
data för produktiviteten, dvs. antalet ton producerat bröd/timme för respektive brödsort, kunde
en åtgångstabell skapas, vilken visar den hastighet som de olika materialsorterna förbrukas.
Med tabellen som grund fanns det ett bra beslutsunderlag för vilken storlek de närliggande
lagren behövde ha.

4.3 Identifiering och förbättringsförslag
Med nulägesanalysen genomförd, hade projektet en bra grund av data och information för
vidarearbete mot ett framtida förslag. De områden som ansågs viktigast samt de delarna med
störst förbättringspotential identifierades.
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4.4 Förbättringsförslag
Förbättringsförslagen som framtogs delades upp mellan två olika delar. Delarna presenteras
nedan.

4.4.1 Förslag på nytt internt materialflöde
Det nya förslaget som togs fram syftade till största del i att försöka minska och tydliggöra de
befintliga mellanlager som idag finns på våningarna 4-6. Med det menas i första hand att
skapa ett annat lager vid en bättre plats belägen i fabriken där detta material kan lagras. En
annan viktig aspekt var att göra det nya lagret bättre ur transportsynpunkt. Vilket menas
minimera körsträckan för truckförarna. De spagettidiagram som skapades tidigare var till stor
hjälp vid detta arbete, då det kunde identifieras ett antal omotiverade och oönskade
transportvägar.

4.4.2 Förbättringsförslag för PL19
PL19 som är huvudfokus i detta arbete gavs mest resurser för att effektivisera transporten av
material till linjen, och dess mellanlager. De brödsorter som linjen producerar identifierades,
samt åtgångshastigheten för de olika antal förbrukningsmaterialen för respektive brödsort.
PL19 kan med fördel delas in i 2 områden där HSUL7 är den ena som producerar sorterna
havre, frukost samt julknäcke. Storhushåll är den andra, där dels tidigare nämnda brödsorter
produceras men även också alla andra sorter i fabriken som kör storhushåll. Linjens
mellanlager delas med PL18 vilket i den nya utformningen måste tas med i beaktande.
Tanken är att på liknande sätt tillämpa samma lösning för PL18 som PL19 gällande styrning
av material till och från linjerna, samt mellanlagrets utformning och funktion.
Det mellanlager som PL18-19 nyttjar saknar helt standarder för vilka material som ska
förvaras på vilken plats, det finns inga bestämmelser för huruvida när material skall
transporteras från och till detta lager.
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5. Resultat
5.1

Nulägesanalys paketering

För att få en överskådlig bild över hur materialflödet ser ut idag i fabriken, inhämtades
information var de olika materialen används och lagras idag. Detta arbete blev en grundpelare
för vad som ansågs vara de mest kritiska problemen och de bitarna som valdes att lägga större
fokus på i det förbättringsförslag som ges.

5.1.1 Spagettidiagram paketering PL 8-16

Våning 3

Spagettidiagrammen (se figur 2 och 3) visar överskådligt hur materialet rör sig inom fabrikens
packavdelningar för PL 8-16 fågelvägen. Huvudgatan för trucktransport av
förpackningsmaterial gällande PL 4-16 samt PL 18-19 kan ses i bilaga 1.

Figur 2: Spagetti diagram över materialflödet vi PL4-16 packavdelningen [1]

Förklaring till Figur2: Den svarta pilen visar vart förpackningsmaterialet anländer upp till
våning 2 från våning 1 genom en pallhiss. Därifrån körs materialet som är lagrat på pallar,
dels till dess direkta användningsplats, men också dels till de flertalet mellanlager som är
markerade med gula trianglar. När behovet uppstår så hämtas materialet från mellanlagren
och körs till respektive användningsplats. De blåa pilarna visar transporten till de olika
mellanlagren, medan de röda pilarna visar transporten från mellanlagren till slutlig
användningsplats.
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Den svarta stjärnan som visas i figuren föreställer en hiss. Med hissen transporteras material
som används i paketeringen på våning 3 (se figur), men också körs det material till våning 4,5
och 6 där det finns ytterligare mellanlager på varje våning. Den lila stjärnan indikerar ännu en
hiss, där material transporteras ner till PL7.

Figur 3: Spagettidiagram över PL 18-19 paketering [2]

Förklaring till figur 3:
Förpackningsmaterial till mellanlagren för PL18-19 visualiseras med den blå pilen. Från
mellanlagren transporteras det sedan efter behov ut till materialens slutliga användningsplats
som visualiseras med de röda pilarna. PL 18 och 19 delar på ett stort mellanlager tillsammans.
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5.1.2 Spagettidiagram över PL7
PL15
PL16

PL13

PL11

PL8

PL7

Figur 4: Bilden visar PL7´s paketering samt PL4-16 jäs banor samt ugnsavdelningar [3]

Den svarta stjärnan indikerar en hiss där förpackningsmaterialet transporteras genom för att
användas vid PL7. Den gula triangeln visar var material lagras innan det ställs vid sin direkta
användningsplats, se de röda pilarna. PL7 är unik på det sätt att paketeringen är i direkt
anslutning till ugnen, på samma våningsplan. Fördelen är att man på ett tydligt sätt ser flödet
från ugnen till färdigpackat bröd, vilket inte är fallen för resterande linjer i fabriken.
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5.2 Lagerstationer och mellanlager - paketering & bageri
Det finns ett antal olika mellanlager som används i produktionen idag. I detta kapitel visas var
de befinner sig, vad som lagras där och i viss mån vilka volymer lagren rymmer. Samt också
en kort beskrivning om lagren.

5.2.1 Centrallagret och reservdelslagret
Mottagningen vid centrallagret för förpackningsmaterial och reservdelar är första anhalten för
inkommande material i fabriken. Lagret är beläget på våning 1 (markplan). Efter en
genomgång av fraktsedlarna under en period på tre veckor noterades att antalet leveranser
med förpackningsmaterial var ≈ 1,5/dag. Leveranserna är dock inte i ett jämnt intervall utan
det kan anlända ett stort antal dag 1, för att dag 2 inte komma något. Storleksordningen per
leverans är lite olika beroende på vilket material som kommer. Men när det gäller well (vilka
illustreras packade på pall i figur2), så är det inte ovanligt att det kan röra sig om 30 pallar och
uppåt. Avlastning görs av en person som arbetar i centrallagret, han lossar lastbilen med hjälp
av en truck och kör materialet antingen till pallhissen för transport till våning två, eller lagrar
det direkt i centrallagret.
Pallarna lagras i rader med som max tre stycken ovanpå varandra. Detta system är bra ur den
synpunkt att man utnyttjar stor del av den öppna ytan som finns. Men med tanke på att
företaget vill ha materialet använt enligt metoden FIFO (First in first out), så finns det ett
antal brister.
En viss sort kan ta upp stor ytan även om inte dess avsedda lagringsutrymme inte är helt
uppfyllt. Det finns ingen specifik uppmärkning när det gäller well för vilken sort som ska stå
var, utan detta sköts genom truckförarens ”rutin” och deras egen förmåga. Det kan
förekomma att olika batcher med samma material lagras samtidigt i centrallagret, och det sätt
man skiljer dem från varandra förutom etiketterna som finns på samtliga pallar består av
pappskivor som man sätter upp och ritar pilar på.

Figur 5: Figuren visar hur förpackningsmaterial lagras i centrallagret [4]
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Bilden ovan visar på tidigare beskrivning hur förpackningsmaterialet lagras i centrallagret.
Reservdelslagret utgör även det en rätt stor del utav ytan som finns i centrallagret. Här är
materialet lagrat i hyllor, som står i rader. Materialet handplockas efter behov, vid
underhållsarbete eller reparationsarbete.

5.2.1 Mellanlager PL 4-16
4
.

2
.
5
.

1
.

3
.

Figur 6: platser i produktionen som lagrar förpackningsmaterial [5]

Lager 1: Även kallad norra packen innefattar de typer av omslagspapper, innerpapper, well
som används just på den platsen. Transport kör upp materialet till mellanlagret, för att sedan
låta operatörerna hämta materialet till dess slutgiltiga användningsplats.
Lager 2: Lagrar well för halv-pall-paketeringen, som finns vid lager 5.
Lager 3: Är ett dynamiskt lager som växlar beroende vilka maskiner och linjer som körs.
Lagret är inte speciellt stort men innehåller mestadels olika well brickor, och även enstaka
pallar med banderoller eller innerpapper.
Lager 4: Är plast-halv-palls lager.
Lager 5: Lagrar även här well för halv-pall. Samt trä-halv-pall.
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Tabell 1: Avstånd från pallhissen till olika lagringsplatser

Centrallagret Avstånd (m)
Lager 1
Lager 2
Lager 3
Lager 4
Lager 5

158
74
130
36
32

Tabellen visar avstånden från pallhissen till de olika mellanlagren.

5.2.2 Mellanlager våning 4-6
Beroende av platsbrist så används delar av våningarna 4-6 som alternativa huvudlager för en
del materialsorter med mindre åtgångshastighet. En kort genomgång av materialen för de
olika våningarna kan ses nedan.
Våning 4: Krympfilm, plaster, lim, samt well till PL7
Våning 5: Ett utvalt antal banderoller, samt well till ströbrödsförpackning
Våning 6: Ompacketeringswell
Dessa lager är ”gömda” dvs. de syns inte för personalen i fabriken, mer än de som ansvarar
för transporten av materialen.
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5.2.3 Mellanlager PL 18-19
Nedan visas mellanlagret för PL 18-19. Den blå delen utgör gemensamt lager av well,
innerpapper, olika plaster och krympfilm samt banderoller för PL 18-19. Den röda delen visar
lager för brickor som enbart används till storhushåll. Storhushåll körs i PL19 och är utmärkt
nedan.

Storhushåll

Figur 7: Mellanlager för PL 18-19 [6]

Glappet mellan storhushållslagret och PL18-19´s lager används i huvudsak för lagring av
takhyllor. Takhyllorna används för att transportera bröd till linjerna. Dessa går på banor i
taket. De som ska repareras, eller har reparerats och väntar på att åter bli satta i bruk lagras på
denna plats.

5.2.4 Råvarulager och dess användningsplatser
De råvaror som hanteras manuellt anländer till och lagras i fabrikens råvarulager. Därifrån
transporteras de först via en pallhiss, upp en våning, och därifrån körs med truck till dess
användningsplats.
Transportsträckan som körs är uppritad nedan. Med tanke på att det i princip endast finns en
användbar väg i dagsläget är det svårt att ge förslag på alternativa vägar, utan att en
ombyggnation skulle krävas. Fokus har istället lagts på ett alternativt sätt att styra
påfyllningen, samt när och hur den ska genomföras.
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Figur 8: Bilden visar sträckan för transport av råvaror i bageriet [7]

Som bilden visar är detta den huvudsakliga transportvägen för truck med råvaror. På grund av
att det var svårt att få fram fullständiga byggnadsritningar för bageridelen så visas inte här den
fullständiga sträckan. Det finns ytterligare två stationer längre bort som indikeras av pilen i
figuren, dit råvaror körs. Till största del är materialet förpackat i så kallade ”big bag” vilka
rymmer mellan 500 kg upp till dryga ett ton, beroende på råvara. När väl säcken är riggad
sköts tömningen automatiskt, vilket inte kräver närvaro av någon personal. Vid byte eller
behov av transport av mer råvara till en maskin så finns det inget tydligt system i dagsläget,
utan det sker främst genom att de personer som är ansvariga går runt och tittar om behov finns
för påfyllning. Detta sker ofta i samband med de kontrollrutterna som är inplanerade för varje
skiftlag, för att undersöka att diverse olika system och maskiner går som de ska.
Kvarnpersonalen som är ansvariga för påfyllningen av råvaror, befinner sig delvis i ett
manöverrum där de olika bageriprocesserna övervakas elektroniskt. Sträckan som är utritad i
figuren ovan plus den del som inte är medtagen är uppmätt till 205 meter.
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5.3

Nulägesanalys PL 19

PL 19 består av två förpackningsmaskiner. HSUL 7 samt Storhushåll.
Tabell 2: Tabellen visar de brödsorter som produceras i PL 19 [A]

Frukost
Frukost 12*240G DK
Frukost 12*625G, NC
Frukost 12*480G NC
Frukost 24*240G, NC
Frukost 1/2-P (P) 120*480, NC
Frukost 1/2-P (T) 120*480, NC
Havreknäcke
Havreknäcke 1/2-Pall (T) 108X560G, NC
Havreknäcke 12X560G, NC
Havreknäcke 24X280G, NC
Havreknäcke 1/2-Pall (P) 108X560G, NC
Vitalite 12x280G, INT
Julknäcke
Julknäcke 24X300G, NC
Julknäcke IKEA 24X300G

Tabellen visar de tre brödsorterna som produceras i HSUL 7. Frukost och Havreknäcke
varvas under året och körs 1-2 veckor på rad innan det är dags för byte till den andra sorten.
Med undantag för några veckor på hösten då julknäcke också körs. I dagsläget används även
HSUL 3 som stödkörning till HSUL 7. I HSUL 3 körs främst de små paketen, internt även
kallade ”kvartar”.
Tabell 3: Tabellen visar de sorter som produceras som storhushåll [B]

Storhushåll
FRUKOST S 3X1340G, NC
HAVREKNÄCKE S 3X1280G, NC
SPORT S 3X1180G, NC
RÅGI S 3X1150G, NC
HUSMAN S 3X1100G, NC
EKO. FULLK. KNÃ„CKE 3X1275G, NC
FALU RÅG-RUT GROV S 3X1020, NC
FALU RÅG-RUT S 3X1020 NC

Ovanstående tabell visar de olika brödsorter som kör storhushåll. Storhushåll maskinen laddas
förhand med bröd som ligger staplat på brödvagnar. Bild på utseende av brödvagn finns i
bilaga 5.
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Fördelningen av pallar med material vid maskinerna på PL19 är som följer:

Figur 9: Bild över PL19 där förpackningsmaterialets platser visas [8]

Well brickor
Olika sorters lim
Plastfilmer
Innerpapper
banderoller
Figur 10: Färgkodning av olika förpackningsmaterial

Det noterades ganska omgående att materialflödet till PL19 har stor förbättringspotential.
Både de som fyller på mellanlagret, samt både servicemän och transport som kör pallar till
maskinen har inget standardiserat arbetssätt att göra detta på. Det går på rutin och en allmän
tanke som genomsyrar mellanlagret är hellre för mycket material än för lite. Värt att notera är
att det fungerar som det ser ut i dagsläget, men det kan garanterat bli ännu bättre.
De servicemän som jobbar kvällen/natten har för ansvar att fylla på maskinerna allt eftersom
maskinerna behöver mer förpackningsmaterial. De sorter som går mest frekvent hämtas vid
mellanlagret för PL18-19 och körs till maskinen. Anledningen till att de inte hämtar direkt ur
centrallagret är för att minska tiden för transport då det inte arbetar någon i centrallagret efter
klockan 16 på vardagar, ingen är där under helgen.
För att få en uppfattning om hur mycket material som går åt under en viss tid skapades
åtgångstabeller för samtliga brödsorter för HSUL 7. Ett urval kan ses nedan.
Tabell 4: Åtgångstabell för Frukost 12X240G, DK [C]
FRUKOST 12X240G, DK

Åtgång/timme

Åtgång/dygn

pall/dygn

2029013910 Wasa Frukost, FR

KG

3030004450 HOT STAMP FILM FOR CODING TYP K502CF-J B

M

33,28

798,82

3030007528 PRINTED INNER PAPER 445MM WASA DESIGN 20

M2

383,36

9 200,61

1,6

3030007675 SHRINKFILM 450MM 20MICRON

M

372,00

8 928,11

0,2

3030008869 TRAY GENERIC 384X285X100MM BROWN

EA

337,24

8 093,74

3,4

3030010975 VINYLICGLUE ENVAFIX 250 HENKEL

KG

0,42

10,17

0,03

3030011845 ETIKETT FOR TRAY

EA

326,32

7 831,67

3030011846 ETIKETT FOR PALLET

EA

10,54

252,92

3030011847 THERMO TRANSFER FILM 110 MM X 450 M

EA

337,24

8 093,74

3030011848 THERMO TRANSFER FILM 154 MM X 450 M

EA

10,54

252,92

3030013012 STRETCH FILM 17 MY 500MM WIDTH MANULI LC

KG

1,02

24,46

0,04

3035006700 LEIM HENKELKLEBER SUPRA 100

KG

0,21

5,08

0,01

3035006881 FRUKOST SKA 240 G BANDEROLE

EA

3 915,83

93 979,99

0,6
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Tabellen visar samtliga förpackningsmaterial som ingår i frukost 12*240G, DK.
Produktiviteten är beräknad på två efterföljande år 2012 och 2013, där snitt produktiviteten är
den som är vald att använda. Materialåtgången är beräknad per ton producerat bröd.
Nedan visas en tabell som innehåller beräknad produktivitet för varje brödsort av frukost som
produceras i HSUL7.
Tabell 5: Tabellen visar framräknad produktivitetsdata för brödvarianterna inom frukost [D]
Bröd sort

Produktivitet

FRUKOST 12X240G, DK

0,93

FRUKOST 12X625G, NC

1,15

FRUKOST 12X480G, NC

1,26

FRUKOST 24X240G, NC

1,27

FRUKOST 1/2-P (P) 120X480G, SE

1,26

FRUKOST 1/2-P (T) 120X480G, SKA

1,29

Tabell 6: Åtgångstabell för Frukost 12X480G, NC [E]
FRUKOST 12X480G, NC

Åtgång/h

Åtgång/dygn

Pall/dygn

3030004450 HOT STAMP FILM FOR CODING TYP K502CF-J B

M

69,07

1 657,59

3030007528 PRINTED INNER PAPER 445MM WASA DESIGN 20

M2

520,39

12 489,37

2,1

3030007679 SHRINKFILM 550MM 20MICRON

M

308,85

7 412,35

0,13

3030008868 TRAY GENERIC 384X285X200MM BROWN

EA

228,78

5 490,63

7,6

3030010975 VINYLICGLUE ENVAFIX 250 HENKEL

KG

0,57

13,73

0,04

3030011845 ETIKETT FOR TRAY

EA

221,37

5 312,83

3030011846 ETIKETT FOR PALLET

EA

13,84

332,04

3030011847 THERMO TRANSFER FILM 110 MM X 450 M

EA

268,80

6 451,31

3030011848 THERMO TRANSFER FILM 154 MM X 450 M

EA

13,84

332,04

3030013012 STRETCH FILM 17 MY 500MM WIDTH MANULI LC

KG

1,29

30,96

0,05

3035006700 LEIM HENKELKLEBER SUPRA 100

KG

0,15

3,58

0,01

3035006882 FRUKOST SKA 480 G BANDEROLE

EA

2 656,42

63 754,01

0,7

Tabellen ovan illustrerar ytterligare en brödsort, frukost 12X480G, NC. Den viktigaste
skillnaden mellan 12X480G, NC samt 12X240G, DK är differensen mellan behovet av
material främst när det gäller well. Den första kräver 3,4 pallar/dygn medan 12X480G, NC
kräver drygt det dubbla på 7,6 pallar/dygn.
Ur tabellerna utläses att det främst är well, innerpapper samt banderoller som går åt mest
frekvent. Behovet för närhet av dessa artiklar till maskinen är alltså störst. De artiklar som har
en lägre åtgångshastighet exempelvis krympfilm (Shrinkfilm 550mm 20 micron) som är i
behov av påfyllning drygt 1 gång var tionde dag, behöver med fördel inte ta upp viktig plats
nära maskinen. För samtliga tabeller i PL 19, se bilaga 2.
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5.4

Transportunderlag

Det datamaterialet som samlades in är baserad på två arbetsdagar. Studien ska ses som ett
stickprov av den fördelade tiden som truckförarna lägger på transport och vistelse i de olika
lagren. Dock påvisas det ändå brister/förtydligande av tidigare påstådda antaganden stämma
till viss del, även för en sådan liten inblick som denna data ger.
Truckförare 1 har som huvudsyfte att arbeta främst i mottagningslagret för att ta hand om
inkommande material och ställa det på rätt lager plats. Han ska även strukturera materialet
efter företagets system för hantering av material enligt metoden ”FIFO” först in först ut. När
han skickar materialet vidare använder han en pallhiss som kör materialet upp till våning 2.

Truckförare 1
7%

PL8 och angränsande
lager (vån2)

6%
7%

vån 3
13%

vån 4-7
Mottagningslagret (vån1)

67%
Pl7 (vån1)

Figur 11: Diagrammet visar fördelningen av arbete för truckförare 1.

Ovan sammanställda data visar tydligt utifrån just denna studie att det mesta arbetet för
truckförare 1 sker i mottagningslagret, vilket också är önskvärt.
Det negativa är dock att det åtgår hela 20 % av registrerade tillfällen som han befinner sig
avsevärt långt ifrån sitt huvudområde. Detta gäller främst zonerna våning 4-7 samt våning 3.
Om lagren vid våning 4-7 kunde flyttas till en mer lämplig plats i fabriken skulle detta spara
mycket tid som kunde läggas på mer vitala delar.
Truckförare 2 har som huvuduppgift att fördela material på våning 2, och där från pallhissen
och de existerande mellanlagren köra ut material till de olika linjerna efter att ett behov
uppstår. Liknande diagram som för truckförare 1 visas nedan för truckförare 2.
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Truckförare 2
Ströbröd, halvpall,
europall avdelning (vån2)

9%

PL8 och angränsande
lager (vån2)

41%

Vån 3
41%

Vån 4-7
PL18-19 (vån2)

6%
3%

Figur 12: Diagrammet visar fördelningen av arbete för truckförare 2

Några antagande man kan göra i samband med diagrammet är även här att det finns tid att
spara in. Andelen som läggs på att hämta/köra material till våning 3 samt våning 4-7 är
sammanlagt 9 % för truckförare 2. Specifikt vill man kunna minimera eller allra helst helt
eliminera transporten till och från våning 4-7, då denna upptar onödig tid, i form av
hissåkande, byte av truck osv. Vi kan även se ur diagrammet att hela 41 % av gångerna
registrerade används till transport till och från PL18-19 av material. Denna sträcka är den
längsta truckföraren har att köra, så givetvis måste denna kartläggas och standardiseras mer
noggrant, för att ytterligare kunna spara mer tid och förkorta transportsträckorna.
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5.5

Identifiering av förbättringspotential

Av nulägesanalysen har ett antal olika punkter identifierats som anses ha ett starkt behov av
förbättringspotential. Dessa listas och beskrivs nedan.





Centrallagret och reservdelslagret
Mer detaljerad visuell uppmärkning vilket material som lagras var
Minska/flytta reservdelslagret så ytterligare fri plats frigörs, inför ett paternosterverk
Öka frekvensen för leveranser för att på så vis frigöra mer lagringsyta, främst genom
mindre volym/leverans.
Sträva efter en mer jämn leveransfrekvens, för att på så vis underlätta för de
personerna som arbetar med avlastningen av material.

Bageriet




Inför ett signalsystem som meddelar när det är dags att fylla på mer råvaror
Tydligare visuellt uppmärkande av råvarulagret – varje råvara har sin plats






Minimera lagerplatserna på våning 4-6
Minska körsträckorna
Minska antalet lager
Inför ett standardiserat arbetssätt för påfyllning av förpackningsmaterial till de olika
linjerna

Packavdelning PL 4-16

Packavdelning PL 18-19

 Omstrukturera dagens mellanlager till ett mer standardiserat och tydligt mellanlager.
 Ge transport och servicemän ett standardiserat arbetssätt vid påfyllning av
mellanlager, samt transport av material från mellanlager till maskin.

Fördelning och arbetsfokus
PL 19 är huvudfokus i arbetet och därmed kommer största delen ligga i att förbättra
materialtillförseln till linjen. Det omnämnda gemensamma mellanlager som PL 19 delar med
PL 18 kommer därmed att ingå i förbättringsarbetet.
En önskan från företaget uppkom vid diskussion [1] att även PL18´s artiklar skall medtags i
beräkningen när den nya materialhanteringsstandarden jobbades fram.
Nästa stora utmaning ligger i de mellanlager som befinner sig på våning 4-6. Dessa ska
försökas i bästa fall elimineras, eller åtminstone minimeras mot dagens läge.
Reservdelslagret bör undersökas med målsättning att frigöra lagringsyta i centrallagret.
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5.6 Förbättringsförslag PL 19
Här visas arbetsgången för framtagandet av ett nytt förslag av materialflödet till PL19.

5.6.1 Det nya mellanlagret
Det bestämdes efter diskussion [1] att det befintliga mellanlagret skulle göras om till ett mer
standardiserat och tydligt lager, med anledning för att få en bättre struktur på materialflödet
till linjen. Med dagens utformning som grund diskuterades nya förslag fram. Tre olika
alternativ presenteras nedan och dessa innehåller dels det vinnande alternativet, ett som enbart
kom till diskussion samt dagens fungerande alternativ.
Alternativ 1.

Figur 13: Dagens lager av innerpapper vid PL18-19 [9]

Bilden ovan visar exempel på dagens mellanlager av innerpapper. Materialet står staplat mot
väggen och utåt. Oftast en till två rader per sort. Metoden är bra sett till hur man utnyttjar stor
del av ytan, men mindre bra ur FIFO synpunkt. Metoden fungerar i dagsläget. Materialet som
visas används både till PL18 och PL19. På liknande sätt lagras well, innerpapper och till viss
del även banderoller. Noterbart är att en del av materialet står staplat på varandra vilket
medför att tillgång till truck är ett krav för att transportera materialet till maskinerna.
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Alternativ 2.

PL 18 lager

PL 19
lager

Figur 14: Alternativ utformning av mellanlager PL 18-19 [10]

Alternativ 2 föreslår ett delat lager för PL19 och PL18, vilket medför att allt material som
används till de båda linjerna linjen står på samma ställe. Negativa aspekter med detta
alternativ påvisar svår hantering ur FIFO synpunkt.
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Alternativ 3.

Figur 15: Föreslagen utformning av mellanlager PL 18-19 [11]

Det vinnande alternativet presenteras här som alternativ nummer 3. PL 18-19 har sammanlagt
4 stycken HSUL-maskiner plus en storhushåll-maskin. Förslaget visar fyra stycken linjer, en
för varje maskin, fördelat på två skilda delar. Den största som är beläget längst till vänster
kommer det vara well packat på pallar. Medan i det skeppet som är beläget till höger i bild
kommer det att vara innerpapper. Pallarna är tänkta att kunna åka på rullbanor på golvet, i den
riktning som de röda pilarna illustrerar. Rullbanornas exakta utformning och dimension
redovisas inte här utan överlämnas till en inhyrd expert som får komma på en tillämpad
lösning. Här redovisas endast önskat utseende och funktion
Den femte linjen i de båda skeppen kommer agera avlastningslinje för de pallarna med
antingen well (den vänstra) eller innerpapper (den högra) som inte blir helt slut vid
produktionsbyte eller brott.
Tidsåtgång för påfyllning av lagret (räknat från att det är helt tomt), är beräknat till 3,05 h vid
hämtande av en pall i taget. Medan tiden skulle reduceras till 1,52 h när man hämtar två pallar
per runda. Denna tid bör reduceras ytterligare, beroende på vad som körs med anledning av de
olika omsättningshastigheterna av well och innerpapper på respektive maskin och brödsort.
Anledningen till att inte storhushåll får en egen linje i lagret är dels ett beslut som fattades i
diskussion mellan mig och handledare på företaget [2]. Dels så använder storhushåll två olika
sorter well samtidigt, nämligen låda och lock. Det redan existerande lagret för storhushållswell anses som godkänt i dagsläget.
Av en totallängd på 30,4 meter tillgänglig för mellanlagret till PL 18-19 skapades
nedanstående fördelningstabell gällande antal pallar som ryms i de båda delarna.
Noterbart är att 5 pallar i bredd upptar en bredd på 4,48 meter inklusive ett glapp mellan varje
pall motsvarande 8 cm. Fri yta mot väggarna och pelarna blir därmed 0,56 meter på varje
sida, vilket anses fullt tillräckligt.
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Tabell 7: Fördelningstabell av antal pallar i mellanlager
Well
Alternativ

IP

Pallar

M

Pallar

M

Totalt

Fri yta

1

8

9,6

4

4,8

14,4

16

2

10

12

6

7,2

19,2

11,2

3

8

9,6

6

7,2

16,8

13,6

4

10

12

4

4,8

16,8

13,6

5

12

14,4

4

4,8

19,2

11,2

6

12

14,4

6

7,2

21,6

8,8

Nedanstående tabell visar åtgången/dygn av well och innerpapper som körs året runt för
HSUL 7 på PL19.
Tabell 8: Data över åtgång av förpackningsmaterial [F]
Innerpapper

Well

FRUKOST 12X240G, DK

1,6

3,4

FRUKOST 12X625G, NC

1,6

5,3

FRUKOST 12X480G, NC

2,1

7,6

FRUKOST 24X240G, NC

2,1

7,7

FRUKOST ½-P (P) 120X480G, SE

2,1

FRUKOST ½-P (T) 120X480G, SKA

2,2

HAVREKNÄCKE ½-PALL (T) 108X560G, NC

1,6

HAVREKNÄCKCKE 12X560G, NC

1,5

5,3

HAVREKNÄCKE 24X280G, NC

1,5

5,5

HAVREKNÄCKE ½-PALL (P) 108X560G, NC

1,6

VITALITE 12X280G, INT

2,2

2,3

Det största behovet för well ser vi ligga på 7,7 pallar/dygn, därmed kan med fördel väljas
alternativ nummer 1 i tidigare fördelningstabell, vilket optimerar lagret bäst. Även
innerpapper kommer med det alternativet fungera.
Under vardag så är det beräknat att mellan klockan 15.00 till 09.00 dagen därpå ska det inte
behövas fyllas på material från centrallagret. Utan allt skall helst vara tillgängligt från våning
2. Mellanlagret måste alltså klara en volym motsvarande 18 timmars produktion utan
påfyllning. En enkel beräkning visar här för Frukost 24X240G, NC att en pall förbrukas på 3
timmar (24 timmar/8 pallar=3 timmar/pall), vilket gör att på 18 timmar krävs det 6 pallar i
lagret.
Noterbart är att snittproduktiviteten är den som är till grund för beräkningarna, vilket vid
perfekta förhållanden kan medföra att maskinen producerar mer än vad som är fram räknat
här. Likartat kan det ske oplanerade stopp eller störning i produktionen vilket förlänger tiden
innan lagret blir tomt. Vilket motiverar en extra buffert i mellanlagret. I detta falla är det två
pallar.
Samma tankesätt applicerades på helgerna då förutsättningarna är de samma förutom att tiden
är betydligt längre. Med liknande antagande gällande att transportkillarna inte finns
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närvarande från fredag klockan 15.00 tills måndag klockan 09.00 vilket ger oss en tid på 66
timmar. Med valt alternativ kommer lagret inte räcka hela helgen. 66 timmar motsvarar 22
pallar. Medan lagret inte rymmer mer än som max 8 så kommer det att behöva fyllas på lagret
som mest 2,75 ggr under helgen.
Efter kontroll av även PL 18´s tre maskiner så påvisar den största förbrukningen vara för well
14,36 pall/dygn. Med detta i beaktande så har alternativ nummer 2 tagits som förslag. Det
skall inte vara i behov av påfyllning mellan 15.00–09.00 under veckodagarna, dock kommer
det krävas påfyllning under helgerna,
Följande förslag ges på ansvarsområden vid påfyllning av mellanlager PL 18-19.
Under dagtid ansvarar transport att det alltid finns tillräckligt mycket material i mellanlagret.
Innan de avslutar sina skift skall lagret vara uppfyllt till den nivå som är bestämd. På detta sätt
kommer det alltid finnas lika mycket material i lagret som är planerat att gå åt.
När det gäller transporten av material från mellanlagret och ut till maskinerna föreslås
följande gällande PL 19 och även i förlängningen PL 18.
De två materialsorterna som finns i det nya mellanlagret ska kunna hämtas av operatörerna
med hjälp av en palldragare. Uppskattade gångtiden för hämtande av en pall är för HSUL7
satt till knappt 2 minuter, med en allmänt vedertagen gånghastighet för en människa som är 5
km/h.
Resterande material som inte förvaras i mellanlagret ska transporteras till maskinen efter
behov av servicemän. Efter diskussion så har det blivit bestämt att transport/servicemän
befinner sig redan så mycket tid i den avdelningen så de kommer märka när det är dags att
byta någon av de material som har en låg åtgångs hastighet.
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5.6.2 Sträcka-tid fördelningar
Allt förpackningsmaterial som går åt på linje 19 måste transporteras dit med truck, samt att
detta måste ske från centrallagret är också givet på grund av att materialet anländer till
fabriken där. I dagsläget fraktas wellbrickor, innerpapper samt en del olika banderoller från
centrallagret till mellanlagret vid PL18-19. För att i lagret vänta på att köras vidare fram till
maskin. Ovanstående påstående betyder att transport sträckorna ökas markant eftersom att det
i värsta fall kan betyda dubbla körsträckor för att transportera materialet ända fram till
maskin, när det, mer önskvärt skulle räcka med att transportera materialet till maskin,
alternativ lagret endast en gång.
Exempel: En pall wellbrickor körs till PL18-19´s mellanlager från pallhissen som är i
anslutning med centrallagret. Detta är en sträcka på 286 meter, under antagandet att trucken
har en hastighet på 12 km/h (3,3 meter/sekund) lastad tar det 86 sekunder att transportera
pallen dit.
Truckföraren arbetar vidare och får reda på att behovet av en pall wellbrickor behövs vid PL
19 vid ett senare tillfälle under arbetsdagen. Föraren är nu på en annan plats i fabriken och
måste köra tillbaks. Under antagandet att föraren nu befinner sig på ett medelavstånd,
någonstans mellan lagret och pallhissen, vilket inte är ett oresonabelt antagande, behöver han
köra en sträcka på 143 meter till lagret. Därifrån ytterligare 64 meter fram till maskinen för att
sätta av pallen. En totalsträcka på 143+64=207 meter, vilket medför en tidsåtgång på 62
sekunder.
Vid körning av Frukost 24X240G, NC visar tabell 8, en dyngsåtgång av wellbrickor på 8
pallar. Samt 3 pallar innerpapper. Totalt är det alltså 11 pallar som skall transporteras till
maskinen av dessa två material under ett dygn. En totaltid för transport till mellanlagret ger
11*86(sekunder)=946 sekunder (15,8 minuter), och tiden från mellanlagret till maskin blir då
11*62(sekunder)=682 sekunder (11,4 minuter). Av totaltiden 15,8+11,4=27,2 minuter skulle
en besparing i tid för transportpersonalen göras på 11,4/27,2= 41,9 % för varje pall av
wellbrickor och innerpapper till PL19. Vilket vidare kan beskrivas som en besparing i
transporttid för transportpersonalen på 62 sekunder per pall av wellbrickor och innerpapper
till PL19.
Ovanstående resonemang gäller under förutsättning att man kan lägga över ansvaret till
operatörerna för att hämta wellbrickor och innerpapper från mellanlagret med hjälp av
palldragare, och att detta inte försämrar produktionsmängden samt kvalitén.
En genomsnittlig åtgång av wellbrickor för PL19 per dygn är framräknat till 5,3 pallar, medan
liknande värde för innerpapper är 1,8 pallar. Avrundat och sammanlagt i hela antal pallar per
dygn blir det då 6+2=8 pallar/dygn. Med en tidsbesparing på 62 sekunder per pall ger det en
inbesparad tid på 8*62=496 sekunder (8,3 minuter/dygn). För en hel vecka: 8,3*7=58,1
minuter/vecka. Och för en månad: 58,1*4=232,4 minuter/månad (3,9 timmar)
Vid beaktande att materialtillförseln för PL18 är på ett liknande sätt som för PL19, fås en
snittsträcka till de tre maskinerna på linjen, till 39 meter från mellanlagret. En total extra
sträcka för de som transporterar sätts enligt tidigare resonemang till 143+39=182 meter.
Vilket motsvarar en transporttid på 55,2 sekunder. Åtgången av wellbrickor och innerpapper
för de tre brödsorterna som produceras på PL18 kan ses i tabeller under (bilaga J). Ur de
tabellerna är det framräknat ett medelvärde av både innerpapper (3,2 pallar/dygn) och
wellbrickor (8,1 pallar/dygn). Dessa värden används till följande beräkningar.
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Totala dygnsbehovet för samtliga 3 maskiner vid PL 18 sätts härmed till 8,1*3=25, (24,3)
pallar wellbrickor. Samt 3,2*3=10 (9,6) pallar innerpapper.
En totaltid för transport till mellanlagret ger 35*86(sekunder)=3010 sekunder (50,7 minuter).
Och tiden från mellanlagret till maskin blir därmed 35*55,2sekunder=1932 sekunder (32,2
minuter).
Av totaltiden 50,7+32,2=82,9 minuter, skulle en besparing i tid för transportpersonalen göras
på 32,2/82,9= 38,8 % för varje pall av wellbrickor och innerpapper till PL18.
Tidsbesparingen per pall wellbrickor och innerpapper för PL 18 uppgår till 55,2 sekunder.
Total tidsbesparing per dygn för PL 18 med likadant antagande som för PL 19 ger 32,2
minuter/dygn. Vilket per vecka uppgår till 32,2*7=225,4 minuter (3,8 timmar). Och uppgår
för en månad till 225,4*4=901,6 minuter (15 timmar)
Ovanstående beräkningar och antaganden påvisar en tidsbesparing för transport och
servicemän gällande materialsorterna well och innerpapper för PL18-19 som uppgår till
3,8+0,97=4,77 timmar per vecka. Dock måste det nämnas att transporttiden som är beräknad
enbart innefattar transporten åt ena hållet medan körningen tillbaka till ursprungsplatsen inte
är medtagen. Därför kan man med stor sannolikhet hävda att den egentliga tidsbesparingen
som görs är den dubbla tiden av det framräknade resultatet, 4,77*2=9,54 timmar per vecka.
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5.7 Ny layout och leveransförslag
Den kommande layoutändringen påvisar möjlighet att eliminera de mellanlager som idag
existerar på våningarna 4 och 5. Vidare undersöks hur mycket förpackningslagret kan
minskas med förändringar av leveransfrekvensen

5.7.1 Layoutförslag
Nytt mellanlager

Figur 16: Bilden visar alternativ lagringsplats i packavdelningen [12]

Det nya mellanlagret föreslås placeras i en före detta produktionslokal som inte längre
används. Det skulle skapa ett tydligare materialflöde från centrallagret och ut till
produktionen. Det finns genomfart från två håll om truck skulle användas för transporten.
Undersökningar som gjorts påvisar inga större svårigheter att omforma lokalen till ett
förpackningsmaterial lager i stället. Placeringen skulle klart frigöra en hel del tidsbesparing
för transport, och främst eliminera den idag oönskade hisstransporten som sker upp till
våningarna 4-5. Det avsedda område ska kunna klara att hålla det material som idag lagras på
våning 4 och 5.
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5.7.2 Leveransfrekvens
En undersökning gjordes på de materialsorter som är mest frekventa för PL 18-19, för att se
hur en förändring i leveransfrekvensen skulle få för utfall i minskat lagersaldo i fabriken.
Tabell 9:Frigörande av bundet kapital gällande förpackningsmaterial [G]

Nuläge
Art nr
3030011866
3030008867
3030008868
3030008869
3030007528
3030016388
3030016391

Förslag

Material
leveranser/mån pallar/leverans leveranser/mån pallar/leverans
BRICKA GENERIC 384X360X200 MM
3
15
4
11
TRAY GENERIC 384X360X200MM
3
59
4
45
TRAY GENERIC 384X285X200MM
2
36
3
24
TRAY GENERIC 384X285X100MM
2
16
3
11
PRINTED INNER PAPER 445MM
3
14
4
11
PRINTED INNER PAPER 510MM
2
25
3
17
PRINTED INNER PAPER 510MM
3
12
4
9
Sammanlagt
177
128
Total minskning

Som tabellen visar kan ses att vid en ökning med 1 leverans per månad för varje materialsort
skulle en besparing av plats motsvarande 49 lastade pallar med förpackningsmaterial kunna
göras. Denna undersökning har som grund att påvisa potentialen till en ökad frekvens av
leveranser. Och det är inte enbart plats som frigörs, utan det är även en minskning av bundet
kapital på företaget som frigörs. Detta borde ses som en stor anledning till att föra nya
diskussioner med leverantörerna huruvida ett liknande förslag kan genomföras utan det blir
för stora kostnader, och främst gällande transport till fabriken.
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49

6. Utvärdering
Resultatet
Eftersom företaget vill ha materialflödet enligt metoden FIFO, så anses det nya mellanlagret
till PL 18-19 vara ett steg framåt. Med tanke på att PL 18-19 står för den största delen av
produktion i fabriken så tycker jag fokus har lagts på rätt ställe. Av de åtgångstabeller som
skapades kan man nu på ett enkelt sätt se ungefärliga behovet av det material som går mest,
samt är mest skrymmande. Materialet i mellanlagret kommer med största sannolikhet att
minskas mot dagens läge, mest på grund av att lagernivåerna ska anpassas mer noggrant mot
hur mycket som verkligen behövs. Förslaget påvisar en besparing av transporttid som uppgår
till 9,54 timmar per vecka. Dock kommer det krävas att en liten del av de frigjorda timmarna
ska läggas på transport av material i centrallagret under helgen, vilket inte görs normalt i
dagens läge.
Det nya layoutförslaget gällande införandet av nytt lager i produktionen, kommer minska
transportsträckorna för de allra flesta material, och därmed även transporttiden.
Resultatet påvisar att det finns stor potential i det givna förslaget. Dock krävs det ännu mer
kostnadsanalyser om det skall rättfärdiga en sådan stor investering, som ändå ett mer
moderniserat mellanlager kommer att kosta.
Arbetssätt och genomförande
Nulägesanalysen gav en bra grund att stå på, den var även viktig för att se de olika delarnas
behov och möjlighet angående förbättring ur materialflödeshantering. Det ansågs rätt att lägga
huvudfokus mot en enskild linje i stället för att försöka lösa hela fabrikens olika
materialflöden. Detta hade givetvis inte hunnits med under projekttiden. Tillgång till personal
för insamlandet av data samt för frågor och diskussion har varit väldigt bra projektet igenom.
5S och de standardiserings teorier som arbetet är grundat på anses ha använts på ett önskvärt
sätt. Dock medges det att just 5S metoden kändes en aning ovan att använda vid
materialflöde, samt att den inte fick nog mycket plats i arbetet mot vad som först var önskat.
Den skulle eventuellt ha bytts ut till någon bättre lämpad metod just när det gäller
materialflöden.
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7. Slutsatser
En nulägesanalys av företagets interna materialflöde har skapats, vilket var det första målet
med projektet. Den påvisar stor förbättringspotential inom flertalet olika avdelning och
processer. Den sammanfattar flertalet av de områden där ett förbättringsarbete är motiverat.
Det förbättringsförslag som framtogs till PL19, och som även inkluderar, samt är direkt
implementerbart på PL18, är tydligare än dagens materialflöde. Det är enklare för de som
ansvarar över produktionen att övervaka samt kontrollera att rätt mängd förpackningsmaterial
finns att tillgå. Möjligheten att även personerna som arbetar på förpackningsmaskinerna ska
kunna hämta material bör ses som ett framsteg, då detta tidigare inte alltid varit möjligt på
grund av pallar som stod ovanpå varandra. En framräknad tidsbesparing för transport av well
och innerpapper till PL18-19 framgår till 9,54 timmar per vecka.
Det föreslagna nya materiallagret på våning 2 kommer att eliminera de nuvarande lager som
existerar på våningarna 4 och 5. Transporttiderna och transportsträckorna för de material som
skall lagras där kommer att reduceras. Framförallt undviker man den idag icke önskvärda
transporten som sker med hissen från våning 2 och upp.
Implementering av givet lösningsförslag har inte hunnit genomföras under projekttiden.
Reservdelslagret bör göras om till ett paternosterverk för att frigöra mer lagringsyta i
centrallagret. Det är känt att företaget redan arbetar med en liknande lösning och det
uppmuntras stort. Efter de undersökningar som gjorts visar även att en diskussion med
leverantören bör tas angående eventuellt mer frekventa leveranser för att på så vis frigöra
ytterligare bundet kapital.
För en ökad effektivisering av transport av förpackningsmaterial ser jag i framtiden en strävan
mot ett helautomatiserat centrallager. Det kommer försätta all transport av
förpackningsmaterial enbart till våning 2 där produktionen är belägen. Det är även ett
ytterligare steg i lean-arbete mot ett enstycksflöde, som i detta fall menas enstycksflöde av
pallar.
Jag tycker även att man ska göra en undersökning huruvida det finns alternativa lösningar på
förpackningsmaterial än just well. Wellen är väldigt skrymmande och företaget skulle spara
väldigt mycket plats om man hittade ett material som kunde uträtta samma funktion men som
är mindre platskrävande.
Ett införande av ett kanban-system gällande de förpackningsmaterialen med lägre
åtgångshastighet skulle kunna vara motiverat. Det skulle ytterligare förenkla för de som
ansvarar för transporten då de vet direkt vilket material som skall hämtas, utan att behöva
kontrollera körlistor eller körplaner.
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Tack också till Leo de Vin för handledning under projektets gång.
Ett stort tack till alla övriga som jag varit i kontakt med på Barilla Wasa bröd i Filipstad, och
som hjälpt mig med de många frågor och funderingar jag har haft under hösten.
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Bilaga 1 - Transportvägar av förpackningsmaterial i produktion

Figur 17: Huvudvägen för materialtransport i paketeringen [13]

A

Bilaga 2 - Åtgångstabeller för frukost vid PL 19
Tabell 10: Åtgångstabell för Frukost 12X625G, NC [H]
Frukost 12X625G, NC

Åtgång/h

Åtgång/dygn Pall/dygn

2029013910 Wasa Frukost, FR

KG

1 159,2

27 820,8

3030004450 HOT STAMP FILM FOR CODING TYP K502CF-J B

M

50,23

1 205,57

3030007680 SHRINKFILM 590MM 20MICRON

M

210,31

5 047,49

0,08

3030008867 TRAY GENERIC 384X360X200MM BROWN

EA

155,79

3 738,89

5,3

3030010975 VINYLICGLUE ENVAFIX 250 HENKEL

KG

0,41

9,88

0,03

3030011845 ETIKETT FOR TRAY

EA

161

3864

3030011846 ETIKETT FOR PALLET

EA

13,52

324,58

3030011847 THERMO TRANSFER FILM 110 MM X 450 M

EA

161

3864

3030011848 THERMO TRANSFER FILM 154 MM X 450 M

EA

13,52

324,58

3030013012 STRETCH FILM 17 MY 500MM WIDTH MANULI LC

KG

1,31

31,41

0,05

3030016388 PRINTED INNER PAPER 510MM WASA DESIGN WA

M2

419,50

10 068,04

1,6

3030017286 BANDEROL FRUKOST 625G NC 30 % EXTRA

EA

1 869,44

44 866,56

0,6

3035006700 LEIM HENKELKLEBER SUPRA 100

KG

0,10

2,43

0,01

Tabell 11: Åtgångstabell för Frukost 24X240G, NC [I]
Frukost 24X240G, NC

Åtgång/h

Åtgång/dygn

Pall/dygn

3030004450 HOT STAMP FILM FOR CODING TYP K502CF-J B

M

45,52

1 092,44

3030007528 PRINTED INNER PAPER 445MM WASA DESIGN 20

M2

524,27

12 582,46

2,1

3030007679 SHRINKFILM 550MM 20MICRON

M

311,31

7 471,41

0,13

3030008868 TRAY GENERIC 384X285X200MM BROWN

EA

230,60

5 534,39

7,7

3030010975 VINYLICGLUE ENVAFIX 250 HENKEL

KG

0,58

13,90

0,04

3030011845 ETIKETT FOR TRAY

EA

223,13

5 355,17

3030011846 ETIKETT FOR PALLET

EA

13,95

334,69

3030011847 THERMO TRANSFER FILM 110 MM X 450 M

EA

270,95

6 502,72

3030011848 THERMO TRANSFER FILM 154 MM X 450 M

EA

13,95

334,69

3030013012 STRETCH FILM 17 MY 500MM WIDTH MANULI LC

KG

1,30

31,21

0,05

3035006700 LEIM HENKELKLEBER SUPRA 100

KG

0,15

3,61

0,01

3035006881 FRUKOST SKA 240 G BANDEROLE

EA

5 355,17

128 523,99

0,8

-B-

Tabell 12: Åtgångstabell för Frukost 1/2-P (P) 120X480G, SE [J]
Frukost 1/2-P (P) 120X480G, SE

Åtgång/h

Åtgång/dygn

Pall/dygn

3030004450 HOT STAMP FILM FOR CODING TYP K502CF-J B

M

69,34

1 664,20

3030007528 PRINTED INNER PAPER 445MM WASA DESIGN 20

M2

522,46

12 539,14

3030010108 HOTMELT SUPRA 160 - HENKEL TECHNOMELT

KG

0,67

16,00

3030010975 VINYLICGLUE ENVAFIX 250 HENKEL

KG

0,57

13,79

3030011323 PLASTPALL

EA

21,87

525,00

3030011845 ETIKETT FOR TRAY

EA

22,97

551,24

3030011846 ETIKETT FOR PALLET

EA

22,23

533,40

3030011847 THERMO TRANSFER FILM 110 MM X 450 M

EA

22,97

551,24

3030011848 THERMO TRANSFER FILM 154 MM X 450 M

EA

22,97

551,24

3030012281 LOCK 745X583X774 LITEN

EA

22,97

551,24

3,1

3030013012 STRETCH FILM 17 MY 500MM WIDTH MANULI LC

KG

2,22

53,34

0,09

3030013242 WASA HALF PALLET CONTAINER 745X583X774 S

EA

22,23

533,40

2,96

3035006882 FRUKOST SKA 480 G BANDEROLE

EA

2 667,00

64 008,01

0,7

2,1
0,04

Tabell 13: Åtgångstabell för Frukost 1/2-P (T) 120X480G, SKA [K]
FRUKOST 1/2-P (T) 120X480G, SKA

Åtgång/h

Åtgång/dygn

Pall/dygn

3030004450 HOT STAMP FILM FOR CODING TYP K502CF-J B

M

70,72

1 697,22

3030007528 PRINTED INNER PAPER 445MM WASA DESIGN 20

M2

532,83

12 787,93

3030010108 HOTMELT SUPRA 160 - HENKEL TECHNOMELT

KG

0,70

16,87

3030010975 VINYLICGLUE ENVAFIX 250 HENKEL

KG

0,59

14,06

3030011845 ETIKETT FOR TRAY

EA

22,67

543,99

3030011846 ETIKETT FOR PALLET

EA

23,42

562,18

3030011847 THERMO TRANSFER FILM 110 MM X 450 M

EA

23,42

562,18

3030011848 THERMO TRANSFER FILM 154 MM X 450 M

EA

23,42

562,18

3030012281 LOCK 745X583X774 LITEN

EA

22,67

543,99

3,02

3030013012 STRETCH FILM 17 MY 500MM WIDTH MANULI LC

KG

2,27

54,40

0,09

3030013242 WASA HALF PALLET CONTAINER 745X583X774 S

EA

22,67

543,99

3,02

3030033290 HALVPALL TRÃ„, 4-VÃ„GS

EA

23,42

562,18

35,1

3035006882 FRUKOST SKA 480 G BANDEROLE

EA

2 719,92

65 278,01

0,7

-C-

2,2
0,04

Bilaga 3 - Åtgångstabeller för havreknäcke vid PL 19
Tabell 14: Åtgångstabell för Havreknäcke 1/2-Pall (T) 108X560G, NC [L]
HAVREKNÄCKE 1/2-PALL (T) 108X560G, NC

Åtgång/h

Åtgång/dygn

Pall/dygn

3030004450 HOT STAMP FILM FOR CODING TYP K502CF-J B

M

50,71

1 217,01

3030010108 HOTMELT SUPRA 160 - HENKEL TECHNOMELT

KG

0,36

8,67

3030010975 VINYLICGLUE ENVAFIX 250 HENKEL

KG

0,43

10,32

3030011578 HALVPALLCONTAINER 795X583X774 STOR

EA

18,06

433,41

3030011845 ETIKETT FOR TRAY

EA

18,66

447,91

3030011846 ETIKETT FOR PALLET

EA

18,66

447,91

3030011847 THERMO TRANSFER FILM 110 MM X 450 M

EA

18,66

447,91

3030011848 THERMO TRANSFER FILM 154 MM X 450 M

EA

18,66

447,91

3030012282 LOCK 795X583X774 STOR

EA

18,06

433,41

2,4

3030013012 STRETCH FILM 17 MY 500MM WIDTH MANULI LC

KG

1,81

43,34

0,07

3030016388 PRINTED INNER PAPER 510MM WASA DESIGN WA

M2

437,66

10 503,82

1,7

3030018008 BANDEROL HAVREKNÃ„CKE 560G NC ON-PACK PRO

EA

1 950,36

46 808,57

0,6

3030033290 HALVPALL TRÃ„, 4-VÃ„GS

EA

17,77

426,58

0,03

Tabell 15: Åtgångstabell för Havreknäcke 12X560G, NC [M]
HAVREKNÄCKE 12X560G, NC

Åtgång/h

Åtgång/dygn

Pall/dygn

3030004450 HOT STAMP FILM FOR CODING TYP K502CF-J B

M

48,59

1 166,07

3030007680 SHRINKFILM 590MM 20MICRON

M

210,23

5 045,53

0,08

3030010975 VINYLICGLUE ENVAFIX 250 HENKEL

KG

0,41

9,89

0,03

3030011845 ETIKETT FOR TRAY

EA

160,94

3 862,5

3030011846 ETIKETT FOR PALLET

EA

13,52

324,45

3030011847 THERMO TRANSFER FILM 110 MM X 450 M

EA

160,94

3 862,5

3030011848 THERMO TRANSFER FILM 154 MM X 450 M

EA

13,52

324,45

3030011866 BRICKA GENERIC 384X360X200 MM

EA

155,73

3 737,42

5,3

3030016388 PRINTED INNER PAPER 510MM WASA DESIGN WA

M2

419,34

10 064,13

1,6

3030018008 BANDEROL HAVREKNÃ„CKE 560G NC ON-PACK PRO

EA

1 868,71

44 849,14

0,58

3030031700 STRÃ„CKFILM 500 MM

KG

1,31

31,39

3035006700 LEIM HENKELKLEBER SUPRA 100

KG

0,10

2,42

-D-

0,005

Tabell 16:Åtgångstabell för Havreknäcke 24X280G, NC [N]
HAVREKNÄCKE 24X280G, NC

Åtgång/h

Åtgång/dygn

Pall/dygn

3030004450 HOT STAMP FILM FOR CODING TYP K502CF-J B

M

50,49

1211,85984

3030007680 SHRINKFILM 590MM 20MICRON

M

216,35

5 192,48

0,08

3030008867 TRAY GENERIC 384X360X200MM BROWN

EA

160,26

3 846,27

5,5

3030010975 VINYLICGLUE ENVAFIX 250 HENKEL

KG

0,42

10,18

0,03

3030011845 ETIKETT FOR TRAY

EA

160,26

3 846,27

3030011846 ETIKETT FOR PALLET

EA

13,91

333,90

3030011847 THERMO TRANSFER FILM 110 MM X 450 M

EA

165,63

3 975,00

3030011848 THERMO TRANSFER FILM 154 MM X 450 M

EA

13,91

333,90

3030013012 STRETCH FILM 17 MY 500MM WIDTH MANULI LC

KG

1,35

32,31

0,053

3030016309 BANDEROL HAVREKNÃ„CKE 280G NC

EA

3 846,29

92310,84624

0,69

3030016388 PRINTED INNER PAPER 510MM WASA DESIGN WA

M2

431,55

10 357,26

1,54

3035006700 LEIM HENKELKLEBER SUPRA 100

KG

0,10

2,49

0,005

Tabell 17:Åtgångstabell för Havreknäcke 1/2-Pall (P) 108X560G, NC [O]
HAVREKNÄCKE 1/2-PALL (P) 108X560G, NC

Åtgång/h

Åtgång/dygn

Pall/dygn

3030004450 HOT STAMP FILM FOR CODING TYP K502CF-J B

M

51,89

1 245,31

3030010108 HOTMELT SUPRA 160 - HENKEL TECHNOMELT

KG

0,57

13,75

3030010975 VINYLICGLUE ENVAFIX 250 HENKEL

KG

0,44

10,56

3030011323 PLASTPALL

EA

18,19

436,50

3030011845 ETIKETT FOR TRAY

EA

18,48

443,49

3030011846 ETIKETT FOR PALLET

EA

19,10

458,33

3030011847 THERMO TRANSFER FILM 110 MM X 450 M

EA

19,10

458,33

3030011848 THERMO TRANSFER FILM 154 MM X 450 M

EA

18,48

443,49

3030012282 LOCK 795X583X774 STOR

EA

18,48

443,49

2,5

3030013012 STRETCH FILM 17 MY 500MM WIDTH MANULI LC

KG

1,85

44,35

0,1

3030013243 WASA HALF PALLET CONTAINER 795X583X774 B

EA

18,48

443,49

2,5

3030016388 PRINTED INNER PAPER 510MM WASA DESIGN WA

M2

447,84

10 748,1

1,60

3030018008 BANDEROL HAVREKNÄCKE 560G NC ON-PACK PRO

EA

1 995,71

47 897,15

0,62

-E-

0,03

Tabell 18:Åtgångstabell för Vitalite 12X280G, INT [P]

VITALITE 12X280G, INT
3030004450 HOT STAMP FILM FOR CODING TYP K502CF-J B
3030007679 SHRINKFILM 550MM 20MICRON
3030008866 TRAY GENERIC 384X360X100MM BROWN
3030010975 VINYLICGLUE ENVAFIX 250 HENKEL
3030011845 ETIKETT FOR TRAY
3030011846 ETIKETT FOR PALLET
3030011847 THERMO TRANSFER FILM 110 MM X 450 M
3030011848 THERMO TRANSFER FILM 154 MM X 450 M
3030013012 STRETCH FILM 17 MY 500MM WIDTH MANULI LC
3030016310 BANDEROL VITALITÃ‰ 280G INT
3030016388 PRINTED INNER PAPER 510MM WASA DESIGN WA
3035006700 LEIM HENKELKLEBER SUPRA 100

-F-

M
M
EA
KG
EA
EA
EA
EA
KG
EA
M2
KG

Åtgång/h Åtgång/dygn Pall/dygn
35,38
849,08
267,19
6 412,5
234,38
5625
2,3
0,3
7,2
0,02
226,79
5 442,86
9,53
228,6
234,38
5625
9,53
228,6
0,95
22,86
0,04
2 721,43
65 314,27
0,6
610,69
14 656,5
2,2
0,15
3,65
0,01

Bilaga 4 – Åtgångstabeller för storhushåll gällande PL 19-18
Tabell 19:Åtgångstabell för Frukost 3X1340G, NC [Q]
FRUKOST S 3X1340G, NC

Åtgång/h

Åtgång/dygn

429,15

Pall/dygn

3030007675 SHRINKFILM 450MM 20MICRON

M

10 299,52

0,2

3030010109 HOTMELT SUPRA PS 7320-21 - HENKEL TECHNO

KG

0,30

7,10

3030011846 ETIKETT FOR PALLET

EA

31,05

745,08

3030011847 THERMO TRANSFER FILM 110 MM X 450 M

EA

369,59

8 870,15

3030011848 THERMO TRANSFER FILM 154 MM X 450 M

EA

30,04

720,97

3030011968 ETIKETT FOR TRAY US/CDN

EA

357,62

8 582,91

3030012312 SHRINK FILM FOOD SERVICE TRAY

KG

9,12

218,87

0,34

3030012643 LID STORHUSHÅLL

EA

369,59

8 870,15

1,8

3030013012 STRETCH FILM 17 MY 500MM WIDTH MANULI LC

KG

3,10

74,51

0,1

3030016731 BRICKA STORHUSHÅLL FRUKOST 1340g

EA

1 072,87

25 748,78

5,36

3035006700 LEIM HENKELKLEBER SUPRA 100

KG

0,86

20,61

0,04

Tabell 20:Åtgångstabell för Havreknäcke 3X1280G, NC [R]
HAVREKNÄCKE S 3X1280G, NC

Åtgång/h

Åtgång/dygn

Pall/dygn

3030007675 SHRINKFILM 450MM 20MICRON

M

373,06

8 953,5

3030010109 HOTMELT SUPRA PS 7320-21 - HENKEL TECHNO

KG

0,25

5,98

3030011846 ETIKETT FOR PALLET

EA

26,99

647,73

3030011847 THERMO TRANSFER FILM 110 MM X 450 M

EA

321,29

7 710,95

3030011848 THERMO TRANSFER FILM 154 MM X 450 M

EA

26,11

626,75

3030011968 ETIKETT FOR TRAY US/CDN

EA

310,89

7 461,24

3030012312 SHRINK FILM FOOD SERVICE TRAY

KG

7,93

190,27

0,3

3030012643 LID STORHUSHÅLL

EA

321,29

7 710,95

1,6

3030013012 STRETCH FILM 17 MY 500MM WIDTH MANULI LC

KG

2,61

62,66

0,1

3030015669 BRICKA STORHUSHÅLL HAVRE 1280G

EA

932,66

22 383,75

9,3

3035006700 LEIM HENKELKLEBER SUPRA 100

KG

0,75

17,91

0,04

-G-

0,2

Tabell 21:Åtgångstabell för Sport 3X1180G, NC [S]
Sport S 3X1180G, NC

Åtgång/h

Åtgång/dygn

Pall/dygn

3030007675 SHRINKFILM 450MM 20MICRON

M

588,94

14 134,46

3030010109 HOTMELT SUPRA PS 7320-21 - HENKEL TECHNO

KG

0,39

9,44

0,2

3030011846 ETIKETT FOR PALLET

EA

42,60

1 022,51

3030011847 THERMO TRANSFER FILM 110 MM X 450 M

EA

490,78

11 778,73

3030011848 THERMO TRANSFER FILM 154 MM X 450 M

EA

42,60

1 022,51

3030011968 ETIKETT FOR TRAY US/CDN

EA

490,78

11 778,73

3030012312 SHRINK FILM FOOD SERVICE TRAY

KG

12,52

300,37

0,46

3030012643 LID STORHUSHÅLL

EA

507,20

12 172,87

2,54

3030013012 STRETCH FILM 17 MY 500MM WIDTH MANULI LC

KG

4,12

98,95

3030018858 BRICKA STORHUSHÅLL SPORT 1180G

EA

1 472,34

35 336,14

14,72

3035006700 LEIM HENKELKLEBER SUPRA 100

KG

1,18

28,28

0,06

Tabell 22:Åtgångstabell för Rågi 3X1150G, NC [T]
Rågi S 3X1150G, NC

Åtgång/h

Åtgång/dygn

Pall/dygn

3030007675 SHRINKFILM 450MM 20MICRON

M

752,72

18 065,34

3030010109 HOTMELT SUPRA PS 7320-21 - HENKEL TECHNO

KG

0,50

12,06

0,31

3030011846 ETIKETT FOR PALLET

EA

52,69

1 264,56

3030011847 THERMO TRANSFER FILM 110 MM X 450 M

EA

648,26

15 558,26

3030011848 THERMO TRANSFER FILM 154 MM X 450 M

EA

54,45

1 306,88

3030011968 ETIKETT FOR TRAY US/CDN

EA

648,26

15 558,26

3030012312 SHRINK FILM FOOD SERVICE TRAY

KG

16,00

383,91

0,59

3030012643 LID STORHUSHÅLL

EA

648,26

15 558,27

3,24

3030013012 STRETCH FILM 17 MY 500MM WIDTH MANULI LC

KG

5,45

130,71

3030018857 BRICKA STORHUSHÅLL RÅGI 1150G

EA

1 881,81

45 163,39

18,8

3035006700 LEIM HENKELKLEBER SUPRA 100

KG

1,51

36,14

0,08

Tabell 23:Åtgångstabell för Husman 3X1100G, NC [U]
HUSMAN S 3X1100G, NC

Åtgång/h

Åtgång/dygn

Pall/dygn

3030007675 SHRINKFILM 450MM 20MICRON

M

742,60

17 822,51

3030010109 HOTMELT SUPRA PS 7320-21 - HENKEL TECHNO

KG

0,51

12,30

3030011846 ETIKETT FOR PALLET

EA

53,72

1 289,31

3030011847 THERMO TRANSFER FILM 110 MM X 450 M

EA

639,55

15 349,10

3030011848 THERMO TRANSFER FILM 154 MM X 450 M

EA

51,98

1 247,58

3030011968 ETIKETT FOR TRAY US/CDN

EA

639,55

15 349,10

3030012312 SHRINK FILM FOOD SERVICE TRAY

KG

15,78

378,73

3030012643 LID STORHUSHÅLL

EA

618,84

14 852,08

3030013012 STRETCH FILM 17 MY 500MM WIDTH MANULI LC

KG

5,37

128,95

3030018856 BRICKA STORHUSHÅLL HUSMAN 1100G

EA

1 856,51

44 556,20

18,6

3035006700 LEIM HENKELKLEBER SUPRA 100

KG

1,49

35,65

0,07

-H-

0,31

0,58

Bilaga 5 – Bild av pallhiss

Figur 18: Bilden illustrerar hur förpackningsmaterialet transporteras från centrallagret till
produktionsplan [14]

Med denna pallhissen transporteras materialet från centrallagret upp till packmaskinerna. En
liknande hiss används för råvarorna.

-I-

Bilaga 6 – Tabeller som visar åtgången av wellbrickor och innerpapper för PL 18
Tabell 24: Åtgång av wellbrickor och innerpapper för sport [V]

Wellbrickor
SPORT 12X275G, INT
5,7
RUSTIKAL 12X275G
5,9
SPORT 24X275G, NC
9,5
HEARTY RYE WASA 275G X 12 USA
5,6
HEARTY RYE 12X275G CDN
5,7
SPORT 12X550G, NC
9,6
SPORT 1/2-PALL (T) 108X550G, NC
SPORT 1/2-PALL (P) 108X550G, SE
SPORT 6X550G, NC
5,3

Innerpapper
3,00
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,7
2,7
2,6

Tabell 25: Åtgång av wellbrickor och innerpapper för rågi [W]

Wellbrickor Innerpapper
ORIGINAL 12X275G, INT
6,6
3,3
VOLKOREN 12X205G, WC
8,3
4
ROGGEN DUENN 12X205G
8,3
4
VOLKOREN 6X410G, WC
8,6
4,1
RÅGI 12X275G, NC
6,6
3,1
SOURDOUGH RYE 12X275G CA
5,3
2,5
RÅGI 1/2-PALL (P) 108X550G, NC
2,9
ROGGEN DUENN FAPA 12X410G, CC
13,9
4
RÅGI 12X550G, NC
10,6
3
SOURDOUGH RYE WASA 275G X 12 USA
6,3
3

Tabell 26:Åtgång av wellbrickor och innerpapper för husman [X]

Wellbrickor Innerpapper
COOP RÅGKNÄCKEBRÖD 12X520G, NC
WHOLE GRAIN WASA 260G X 12 USA
HUSMAN 24X260G, NC
VOLLKORN 12X260G
HUSMAN 12X400G, DK
HUSMAN 12X520G, NC
A.H. BROS VOLKOREN 12X260G, NL
HUSMAN 1/2-P (T) 108X520G, NC
HUSMAN 1/2-P (P) 108X520G, SE

5,9
11,2
6,6
14,4
10,9
6,2

3,1
3,4
3,4
4
3
3
3,1
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