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Förord 

Det här projektarbetet har utförts av mig som ett avslutande examensarbete i 

maskiningenjörsutbildningen vid Umeå Universitet. Projektarbetet har inneburit både 

praktiskt arbete vid Komatsu Forest och en skriftlig rapport. Jag förbereder även 

presentationer för både KFAB och Umeå Universitet.  

Jag vill samtidigt passa på att tacka de personer som med sina kunskaper, åsikter och 

erfarenheter bidragit till utvecklingen och resultatet av mitt arbete. Ett särskilt tack vill jag 

rikta till min handledare Fredrik Hahlin och produktionsteknikerna som bollat idéer och 

erfarenheter under arbetets gång. Vill även tacka min handledare vid Umeå Universitet, Tage 

Pettersson som varit guld värd när det kommit till funderingar gällande rapporten och dess 

innehåll. 
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Sammanfattning 

Komatsu Forest AB har som mål att under framtiden producera 1400 maskiner varje år. För 

att kunna bemöta den ökade produktionen och säkerställa kvaliteten på produkterna som ska 

levereras krävs beslutsunderlag på ytor och storlek på alla avdelningar vid KFAB. 

Syftet med projektet var att ta fram beslutsunderlag på storleken på testyta, antal 

justeringshallar och antal buffertplatser för test och justeringsavdelningen vid 1400-takt. 

Resultatet kom att visa behovet vid en produktion enbart under dagtid samt ett resultat av 

behovet vid skiftarbete. 

För att ta fram behovet har två tidsstudier gjorts på de två maskintyperna som KFAB levererar. 

Tidsstudien utfördes som en klockstudie där resultatet visas i både tårtdiagram samt från 

balanseringsprogrammet Avix som användes som stapeldiagram. Dessa visar hur 

balanseringen mellan de olika förarna av maskinerna såg ut. Ett resultat som gynnade 

projektarbetet. Viktigt att komma ihåg vid en tidsstudie är att ha ett nära sammarbete med den 

berörda avdelningen. Eftersom det är dessa personer som i framtiden kommer att arbeta efter 

det tidsstudieresultat som tas fram, samt deras erfarenheter och kundskap i momentet tas med.     

De slutgiltiga resultaten av projektet sammanställs med 2D-ritning och markering om den 

plats, som dessa i anslutning till fabriken i Umeå kan rymmas. Positivt med de två framtagna 

resultaten är att ytorna kommer att rymmas i anslutning till där fabriken är idag och inte 

kräver flytt till annan plats. 

Rekommendationerna som kommer fram under rapportens gång är att renovera de befintliga 

justeringshallarna så att tvättning av maskinerna kan utföras i alla justeringshallarna. Vid 

testytan sätts skyddsstängsel upp som skyddar mot både bilväg och cykelbana, samt utöka 

varje enskilds testplats något jämfört med idag. De nya buffertytorna ska märkas upp 

ordentligt på den asfaltsbelagda ytan som rekommenderas.   
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Abstract 
Komatsu Forest AB has set a goal to produce 1400 machines per year in the near future. In 

order to address potential size issues resulting from increased production and to ensure the 

quality of products to be delivered, Komatsu Forest requires data on the size and area required 

by all departments. 

The purpose of the project was to compile data on the size of the test area, number of 

adjustments halls and number of buffer places for the test and adjustment department at a 

1400 rate. The results will show the requirements for a production facility operating daytime 

only, and for a production facility operating with shift. 

Collecting the data involved two time studies, these have been carried out on the two types of 

machines that Komatsu Forest produce. The time studies were conducted as a clock study 

where the results appear in both pie charts and bar graphs from the balancing program Avix. 

The balancing of work between the different drivers of the machines is shown. 

The final results of the project are compiled with 2-D drawings. A proposed testing location 

for both operating options is suggested in the vicinity of the factory in Umeå. A positive 

aspect with the results is that they show only one area and thus relocation is not necessary. 

The recommendations based on the data collected during the project are to renovate the 

existing adjustment halls so that machines can be washed in the halls, that safety nets should 

be erected around the test area to protect pedestrians on the nearby bike path and road and that 

the new buffer areas should be marked up properly on the asphalt.        
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1. Inledning 

1.2 Problembeskrivning 

Komatsu Forest (KFAB) har idag som mål att bli nummer ett i världen inom 

skogsmaskinstillverkning. För att uppnå detta mål kommer tillverkningen av skogsmaskiner 

att öka jämfört med idag vilket ställer större krav på hela företaget att kunna leverera 

maskiner med lika hög eller högre kvalitet än idag. Placeringen av fabriken, i Umeå, gör att 

företagets test och justeringsavdelning får begränsade ytor för testkörning, justering och 

buffertplatser av maskiner vid en årsproduktion av 1400 maskiner.  

1.3 Syfte  

Komatsu Forest AB har som mål att under framtiden producera 1400 maskiner varje år. För 

att kunna bemöta den ökade produktionen och säkerställa kvaliteten på produkterna som ska 

levereras krävs beslutsunderlag på ytor och storlek på alla avdelningar vid KFAB. 

Syftet med projektet är att ta fram beslutsunderlag på storleken på testyta, antal 

justeringshallar och antal buffertplatser för test och justeringsavdelningen vid 1400-takt. 

1.4 Mål 

Presentera två nya förslag på den storlek som behövs för ny testyta för basmaskiner, storlek 

på lokal för justering samt storlek på buffertyta. Det första förslaget ska gälla om placering är 

möjlig i anslutning till nuvarande plats på fabriksområdet, och det andra förslaget ska visa 

behovet vid helt ny byggnad och testkörningsyta och om möjligt en plats där den ska ligga. 

1.5 Delmål 

Ta fram tidsunderlag genom tidsstudie. 

1.6 Avgränsningar 

Projektet avgränsas till kvalitetssäkring av test och justeringsavdelningen och kommer således 

inte att behandla andra avdelningar inom produktion som montering, måleri eller lager. Med 

avgränsningar från företaget kommer inga konkreta tider av tidsstudien att redovisas utan 

resultatet visas i andel procent av genomloppstiden.    
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2 Företagsbeskrivning  

Komatsu Forest (KFAB) är en del i Komatsu Ltd Japan och är idag ett av de ledande 

företagen inom skogsmaskinstillverkningen. Antalet anställda vid fabriken i Umeå är 410 st. 

och omsättningen är ca 3,5 miljarder Kr/år. KFAB tillverkar två olika typer av skogsmaskiner, 

skotare och skördare. Fördelningen mellan antalet skotare och skördare som tillverkas är 

kundorderstyrt men totalt producerades under dagtid 634 maskiner 2012.   

 

2.1 Skotare  

Skotarna som KFAB tillverkar är av olika storlekar för att kunna möta upp kundernas krav 

och behov. Modellerna kategoriseras efter den vikt de har möjlighet att lasta. Alla maskiner är 

midjestyrda med lastutrymme och kran efter midjan. Maskinerna kan beställas med 6 eller 8 

hjul, där vagnen alltid innehåller 4 hjul.  

Prestandan på maskinerna är: [5]  

 Max effekt: 134 – 262 hk 

 Vridmoment: 600 – 1100 Nm 

 Dragkraft: 110 – 255 kN 

 Flöde: 170 - 360 l/min  

 Arbetstryck max: 235 – 245 bar  

 Bruttolast 9000 - 20000 kg 

 Lyftmoment: 74 – 166 kNm 

  

Figur 1 Skotarmodell 890 
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2.2  Skördare 

Skördarna som KFAB tillverkar är av olika storlekar för att kunna möta upp kundernas krav 

och behov. Modellerna kategoriseras efter möjligheten maskinen har att bära aggregatet ute i 

kranspetsen. Aggregatet kategoriseras efter vilken typ av avverkning som ska utföras.  

Alla maskinerna är midjestyrda och vissa av modellerna kan beställas med 4 hjul men 

vanligast är 6. Kranen är monterad på samma plattform som hytten.   

Prestandan på maskinerna är: [5]   

 Max effekt: 201 – 285 hk 

 Vridmoment: 950 – 1300 Nm 

 Slagvolym: 6,6 - 8,4 Liter 

 Flöde: 270 – 346 l/min  

 Arbetstryck max: 250 – 280 bar  

 Dragkraft: 152 – 190 Nm 

 Lyftmoment: 174 – 273 kNm 

      

 

 

  

Figur 2 Skördarmodell 941 
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3 Genomförande  

För att uppnå projektmålen inleds projektarbetet med en arbetsanalys av test och 

justeringsavdelning på KFAB. Analysen är till för att se vilka arbetsmoment som utförs idag 

och vilket behovet är för att utföra dessa på ett kvalitetssäkert sätt. Momenten som analyseras 

är; hur ser dagens testyta ut, vad behövs vid test och justering av maskinerna samt vilka 

buffertytor är avdelningen beroende av. Större delen av bakgrunden samt hur arbetet går till 

idag på test och justeringsavdelningen kommer att hämtats genom samtal med gruppen samt 

egna erfarenheter.    

För att belysa behovet inför projektets start görs två praktiska tidsstudier av hela momentet 

med en ny kontrollinstruktion (KI). [2] Den nya KI kommer att gälla i framtiden vid test och 

justeringsavdelningen och ligga som grund till projektarbetet. Dessa genomförs, för att få en 

uppfattning av vilka tider som varje delmoment kräver för de olika maskinmodellerna. Utifrån 

detta kan dagens alternativt morgondagens behov, motsvarande 1400 maskiner per år 

bestämmas. Delmomenten består av körning 1, kallställning och körning 2 vilket involverar 

slutjustering och tvätt av maskin samt leverans till måleri. 

Tidsresultatet sammanställs i ett Excel-dokument för att senare implementeras i det program 

som KFAB använder sig av för att bestämma den takttid som behövs för att leverera 

maskinerna. Med hjälp av programmet kan även antal stationer och tid för varje delmoment 

visas visuellt för att underlätta vid en taktökning eller vid behovet av fler monteringsstationer 

vid taktökning.      

  



5 
 

3.1 Nulägesanalys 

För att få en uppfattning av hur test och justerings behov och förutsättningar ser ut idag görs 

en nulägesanalys för att få en grund inför fortsatt arbete.    

3.2  Test och justering idag  

Bemanningen på test och justeringsavdelningen vid 12 maskiner dagtid är 7 personer [1]. 

Bemanningen ger en total tid som skulle ge en teoretisk leveransbarhet på 22 maskiner varje 

vecka. På grund av de olika fel som uppkommer samt kompletteringsmontage tillkommer 

26,5 % av hela genomloppstiden i att åtgärda fel (20121001-20130201)
1
. Resterande 

tillgänglig tid används till att vänta på material för eftermontering, arbeta med förbättringar av 

arbetsplatserna och tidsåtgång vid uppkomsten av större haverier. Ett nära samarbete pågår 

dagligen mellan ägare till levererade maskiner och Komatsu Forest, detta för att kontrollera 

hur maskinen som har levererats uppfattas. Skulle samma typ av problem uppstå hos fler 

kunder kan tillfälliga kontrollpunkter läggas in i KI under testkörningen för att belysa 

problemet med anledning till åtgärd innan leverans. [2] Problem som uppkommer och förs in i 

PDCA följs upp för att se vad som är roten till problemet, för att på så vis arbeta för att 

förbättra kvaliteten genom hela fabriken.   

Upplägget för testkörning av maskinerna ser idag teoretiskt ut enligt nedan[2]:  

Körning 1 av förare 

1 

Kallställning Körning 2 av förare 

2  

Efterjustering förare 

3  

    

 

  

                                                             
1 PDCA- rapporterade fel av test och justeringsavdelningen period 2012-10-01–2013-02-01  
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3.3  Testkörning 1 

Detta moment innehåller ett funktionstest av maskinen. Här kontrollers att alla funktioner 

uppfyller samma standard och att hydrauliksystemet är intakt. Funktionskontrollen av 

maskinen innebär att maskinens alla delar körs med kontroll på riktning och hasighet. 

Hastigheten på varje kranfunktion kontrolleras och ställs mot målet, att när maskinen 

levereras till en kund ska den kunna tas i bruk direkt. Vidare kontrolleras givare vars funktion 

är att dämpa ner hasigheten innan cylindrarna når ändläge. För att kontrollera 

hydrauliksystemets funktion körs varje funktion provokativt i ändlägena på cylindrarna 

flertalet gånger för att se att systemet inte läcker olja samt för att tömma systemet från luft. 

Hela testkörningen följer den nya KI så att inget glöms bort och kvaliteten påverkas negativt. 

Nästa del i testkörning 1 innehåller ett ljudtest. Under detta test placeras maskinen på en plats 

där påverkan av yttre ljud är så liten det är möjligt. Ljudtestet utförs för att säkerställa att 

ljudnivån i hytten inte överstiger satt gränsvärde.      

Efter att testkörning 1 är klar kallställs den körda maskinen under tre timmar. Anledningen är 

att få ner temperaturen på hydraulikoljan för att se om läckage då uppstår och kontrollera 

Komatsu Comfort Ride.  

Testkörning 1   

 In-line checking  

 2. Kontroll innan provkörning  

 3. Provkörning och funktionskontroll 

 4. Kraninställningar  

 5. Läckagetest  

 7. Kalibrering  

 8. Efterkontroll  
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3.4 Testkörning 2 

Del två inleds av förare nummer två med en okulär läckagekontroll av maskinen. De delar 

som kontrolleras är; under hytten, under framramen, kring motorn, i och under bakramen, hela 

kranen, hydraultanken och ventilpacketet. Komatsu Comfort Ride kontrolleras genom okulär 

kontroll att inget inre läckage har uppstått till följd av att hytten har sjunkit på någon av 

cylindrarna under kallställningen. Maskinspecifikationen kontrolleras för att säkerställa att 

rätt utrustning är monterad, däck, krantyp, dekaler, stolsfunktioner, programvaror etc. samt 

om de avvikelser som uppstått under testkörning 1 och på monteringen är åtgärdade. 

Varmkörning utförs upp till en hydrauloljetemperatur av 50
°
C. Läckagekontroll utförs igen på 

samma sätt som tidigare och provkörning enligt KI görs.  

 1. In-line checking 

 2. Kontroll innan påbörjad provkörning  

 3. Provkörning och funktionskontroll 

 4. Kraninställningar  

 5. Läckagetest  

 6. Efterjustering (Hydrauloljetemp 50°C)  

3.5  Efterjustering 

Efterjusteringen inleds av förare nummer tre när hydraultemperaturen är ca 50°C. 

Anledningen till detta är att justering av trycket ska vara i närheten av arbetstemperaturen. 

Justering av maskinen följer KI som beskriver vilket tryck som ska mätas och hur man går till 

väga. Skulle trycket misstämma med gränsvärdet finns det även en beskrivning på var och hur 

detta tryck justeras. Efter avslutad tryckjustering görs en slutkontroll enligt: 

 Grundkontroll 

 Oljor och vätskor 

 Motor vänster sida 

 Maskin – framsida 

 Motor höger sida 

 Maskin höger sida 

 Bakram 

 Maskin bak 

 Maskin vänster sida 

 Kran 

 Hydraultanken/ ventilpacket 

 Under hytt 

 Inuti hytt  

 Leverans 

Under varje kontrollpunkt finns ytterligare underpunkter att utföra vilket involverar bland 

annat att kontrollera läckage, efterdra bult- och spännförband, se över vätskenivåer och att 

skador på lack och inredning inte uppstått under montering eller testkörning.  
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3.6  Testyta idag  

På grund av fabrikens placering idag, är testytan för maskinerna väldigt begränsad. Testytan 

är belägen på en plats som är lånad av ett transportföretag. Ytan har väldigt dålig standard 

genom ett bristfälligt underlag speciellt vår och höst, angränsar till både cykelbana och väg 

samt att vissa delmoment i testkörningen samt transport till fabrik sker på allmän väg.  

Det som ytan tillhandahåller är fyra olika platser där olika moment utförs.   

 

Figur 3 Testyta 

Ytan består av två platser till skotarmaskiner för lyft av virke samt kontroll av stabilisering. 

Platsen längst in används för skördarmaskiner där rör för kalibrering av diameter i aggregatet 

bland annat finns. Platsen som finns längst ned används av båda modellerna och i huvudsak 

till att ställa kranhastigheter och kontrollera maskinens resterande funktioner. För att 

säkerheten inte ska äventyras testkörs max 4 maskiner samtidigt.    
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3.7  Justeringshallar idag  

Justeringsbyggnaden som används idag består av tre hallar där justering och fel åtgärdas. 

Justeringshallarna har i dagsläget inte alla förutsättningar för att justering av maskinerna ska 

kunna göras. Detta på grund av att endast två av hallarna har fungerande avlopp som ger 

tvättmöjligheter vid lättare oljeläckage samt att två av hallarna inte rymmer vissa 

maskinmodeller. Den slutgiltiga tvättningen av maskinerna görs uppe på fabriken för att sen 

levereras till måleriet. Ett annat problem är att tvätthallen i fabriksbyggnaden även används 

till tvätt av de maskiner som lämnar monteringen vilket medför att kö kan uppstå. 

Den hall som i dagsläget är bäst utrustad för justering av maskinerna har avlopp, travers och 

rymmer alla maskinmodeller är 7 meter bred och 17 meter lång och kommer att ligga som 

grund i detta projektarbete.          

 

 

 

  

Figur 4 Justeringshall 
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3.8  Buffertplatser idag  

De buffertplatser som finns idag är placerade utanför justeringshallarna. Det totala området 

som finns tillgänglig är de röda utmärkta områdena. Den större med längden 28 meter och den 

mindre med 20 meter. Med detta som grund ger det en buffertmöjlighet för 12 maskiner, med 

antagandet att varje maskin tar 4 meter i bredd.  

Buffertytan används idag till maskiner som levereras från monteringen inför testkörning samt 

under kallställning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 5 Buffertyta [7] 
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3.9  Tidsstudie 

Genomloppstiden för test och justeringsavdelningen delas upp i 4 delar. Körning 1, 

kallställning, körning 2 samt slutkontroll. Tre moment kommer att tidsbestämmas med klocka 

och utförs av tre olika förare.  Anledningen till att upplägget på test och justeringsavdelningen 

ser ut på detta sätt är att kunna säkra kvaliteten genom att samma kontroller utförs av olika 

personer.  

Tidstudierna sammanställs med underlag från befintligt och testat protokoll för tidsstudier där 

orsakskoder finns om det uppkommer störningar. Testkörningen utförs enligt den ny KI för 

båda maskintyperna. Resultatet från tidsstudien används för visa hur lång tid varje delmoment 

tar och kommer att ligga som grund till de behov som finns idag samt vid en produktion av 

1400 maskiner per år. 

Tidstudien utförs på ett sådant sätt att föraren kör maskinen enligt KI samtidigt som 

tidsstudiemannen följer med i maskinen och mäter varje delmoment. Tiderna som tas fram 

under momentet sammanställs i ett Excel-dokument där den totala genomloppstiden visas, 

samt hur många procent varje delmoment har tagit för att kunna utläsa är den egentliga 

genomloppstiden vid en felfri maskin.       
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4 Komatsu Way  

 

 

Komatsu Forest arbetar dagligen för att leverera produkter och tjänster som uppfyller kundens 

förväntningar. För att skapa förutsättningarna för detta ska alla jobba enligt Komatsu Way (K-

way) [2] i alla led. Innebörden i K-way ligger i de principer och värderingar som ingår med 

målet att maximera företagets värde, det sammanlagda förtroendet från samhället och alla 

intressenter. För att visualisera de värderingar och principer som ingår i K-way använder sig 

Komatsu Forest av en skotare där de olika beståndsdelarna synliggörs.      

Det var Masahiro Sakande som är 2006 ledde Kunio Noji i att formulera K-Way, så att alla 

Komatsu anställda runt om i världen skulle förstå och uppskatta kärnvärdena som historiskt 

sett skapat Komatsus framgång. Materialet till det skrivna K-Way kom att basera sig på en 

stor mängd intervjuer gjorda över hela företaget. Den tryckta versionen av K-Way ansågs vara 

ett utkast för att väcka diskussion med anledning till att den kunde anpassas för varje 

nationalitet och kultur
2
. 

  

                                                             
2 Komatsu Way Office. Utgåva 3 

Figur 6 "Skotaren" 
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K-Way är en företagsanpassad modell för kvalitetsarbete som grundar sig på Lean production 

men är anpassat efter bästa förutsättning för företaget.  

De olika delar som ingår i K-way är[2] [4]: 

 Stärka företagsstyrningen 

o Visualiserat i framhjulet på skotaren. Symboliken med det är att framhjulet, 

alltså företagsstyrningen som skall spåra vägen för de övriga delarna av 

företaget och föregå med gott exempel. 

 Personalresurser 

o Visualiserat som motorn i skotaren med symboliken att det är 

personalresurserna som skall driva företaget framåt den viktigaste resursen för 

företaget. 

 Företagskultur 

o Alltid blicka framåt men även komma ihåg vart man startade. Behandla andra 

som jag själv vill bli behandlad. Tillsammans komma överens om vad som 

skall sitta i väggarna på företaget för att öka Vi-känslan. 

 Ständiga förbättringar med hjälp av strukturerade förbättringsmetodiken PDCA. 

 P = Plan (Planera) 

 D = Do (Göra) 

 C = Check (Studera) 

 A = Act (Handla) 

 Varumärkeshantering 

o Det symboliserar företagets personlighet, värderingar och vad man lovar sina 

kunder. 

 Stärka leveransförmågan 

o Sju principer visualiserat som timret i skotaren och som utgör grunden för 

arbetet med att stärka Komatsu Forest leveransförmåga. Skotaren ute i skogen 

är inte värdefull utan sitt timmer och på samma sätt är Komatsu way inte 

möjligt utan att ha dessa sju principer i åtanke. 

 Vision, huvuduppgift och strategiskt resonemang  

o Visionen berättar det önskade framtida tillståndet för företaget. 

Huvuduppgiften definierar varför avdelningen finns till och de strategiska 

resonemang hur avdelningen skall arbeta för att uppfylla huvuduppgiften. 

 Struktur för egenanalys 

o Ta sig tid att stanna upp för att utvärdera metoder och arbetssätt. 

 Mötesstruktur 

o Handlingsplan som innehåller rubriker som daglig basis, veckobasis och 

hålltider.  

 Ständiga förbättringar (Kaizen) 

o Avsatt tid till arbete med ständiga förbättringar. 

o Struktur och skapa engagemang. 
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4.1 Lean production  

Lean är en filosofi som går ut på att utnyttja de resurser som företaget har till förfogande på 

bästa sätt och att dagligen utveckla arbetet för att hela tiden överträffa sig själv. Ett företags 

resurser är; människor, material, tid, energi [3].  

Det finns många olika uttryck och arbetssätt som följer med lean men huvudprincipen är att 

eliminera spill. Spill är allt som inte skapar värde för slutkunden enkelt sagt.   

De två största stöttepelarna i Toyota Produktionssystem är Just In Time (JIT) och Jidoka 

(inbyggd kvalitet).   

 

 

  

Figur 7 Leanhus 
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4.2 Just In Time  

Just In Time (JIT) bygger på att endast producera varor när de behövs och till rätt kvantitet. 

Detta innebär minimala lagerhållningstider och väntetider på material i produktionen. JIT 

ökar effektiviteten men den verkliga orsaken till att använda sig utav JIT är att få ett 

förutsägbart produktionssystem som möjligt.[3]. JIT består av tre principer, takttid, dragande 

system samt kontinuerligt flöde. 

4.3 Jidoka 

Den andra stöttepelaren i TPS är ett inbyggt kvalitetssystem i en operation. Syftet är att 

felaktiga komponenter tillverkas så att spill samt överproduktion minimeras. Det Japanska 

synsättet inom Jidoka säger att en produktion inte kan bli felfri om inte problem som uppstår 

under tillverkningen verkligen visar sig och problemet därigenom kan rättas till på rätt sätt 

direkt. Innebörden av detta är att vid en produktionslina där operatörer åtgärdar de fel som 

uppstår direkt utan att verkligen visa för resterande instanser att ett problem har uppstått 

kommer aldrig att bli felfri. Den rekommendation som ska användas är att berörda parter som 

arbetar med frågor gällande kvalitetsarbete går ner till berörd arbetsplats och kontrollerar vad 

som har inträffat[3].  

4.4 Standardisering  

För att JIT och Jidoka ska fungera kan ytterligare hjälpmedel behövas. Det som kan vara till 

stor hjälp är att ha standardiserade arbetsrutiner som möjligt, vilket innebär att en person utför 

en viss operation på ett standardiserat sätt.  

Visuella hjälpmedel som statusindikatorer som visar takttid samt andonsignal som upplyser 

produktionsledningen vid problem är viktiga hjälpmedel till produktion. För att kunna hitta de 

problem som finns i en produktion och att ständiga förbättringar (Kaizen) ska kunna utföras 

måste de problem som uppstår visas på ett standardiserat sätt så att det inte kan misstolkas.  
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5 Resultat 

5.1 Tidsstudie  

Tidsstudien inleddes med ett möte med test och justeringsavdelningen. Mötet syftade att 

revidera ner KI samt flytta olika moment till annan plats under testkörningen. Efter att KI 

blivit klar och godkänd samt alla ändringar var gjorda inleddes tidsstudie med mätning av en 

skotarmodell och efter det en skördarmodell. Resultatet av tidsstudierna visade att tiden för 

hela momentet var högre än vad som tidigare antagits på de båda maskinmodellerna. 

Genomloppstiden mellan basmaskinerna skilde sig inte mycket åt i tid vilket var en stor 

förhoppning. Tiderna som införts i Excel-dokument efter avslutad tidsstudie och senare 

använts i Avix [6], det balanseringsprogram som KFAB använder, för att ta fram behovet av 

bemanning och visa visuellt hur varje delmoment är uppdelat. Tidsstudien avslutades med en 

presentation av resultatet för test och justeringsavdelningen för att få deras syn och 

reflektioner på att arbeta efter den nya KI samt hur deras upplevelse var under tidsstudien. 

Resultatet av mötet gav en positiv bild på hur gruppen uppfattat projektarbetet som utförts 

samt ett bra engagemang vad gäller möjligheten att arbeta efter den nya KI. 

 

Figur 8 Resultat ur balanseringsprogram skotare 
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Ur figur 9 kan man utläsa vad varje förare ska utföra och hur lång tid som momentet är 

planerat att ta. Balanseringen mellan de olika förarna kan som ses vara väldigt lika fördelat 

något som är väldigt bra och har gjort detta projekt enklare att utföra. Resultatet från 

balanseringsprogrammet såg ut på samma sätt på skördarmodellen, förutom för förare 

nummer tre, något som gör att viss ombalansering kan ske om så behövs. 

 

På de båda figurerna ovan syns en stapel som är kallad resurs. Denna stapel har flyttats ut på 

båda modellerna för att dessa moment inte ingår på en basmaskin och kommer att ändras till 

kommande maskinmodeller. Utifrån detta underlag har resultatet av behovet till varje 

maskinmodell ställts är för att kunna utföra en kvalitetssäker testkörning av maskinmodellerna.   

 

 

   

 

Figur 9 Resultat ur balanseringsprogram skördare 
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Figur 10 visar resultatet av tidsstudien för skotarmodellen. Av genomloppstiden används 

78 % av tiden till faktiskt arbete på maskinen enligt KI. Resterande procent visar tid som 

uppkommit vid exempelvis felmontage eller läckage. Målet är att i framtiden helt eliminera 

dessa störningar med hjälp av k-Way. Resultat läggs som grund till det behov som finns till 

varje delmoment under arbete efter KI.      

   

Figur 10 Tidsresultat Skotare 
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Figur 11 visar resultatet av tidsstudien på skördarmodellen. Även på denna modell ligger det 

faktiska arbetet väldigt högt men på grund av ett kopparrör som hade en dålig lödning 

uppkom ett längre stillestånd för åtgärd. Balanseringen mellan delmomenten visade sig vara 

väldigt nära varandra vad gäller tidsåtgång. Något som resulterar i att vid bemanning går det 

att ha ett rullande schema mellan de olika delmomenten vilket i slutändan resulterar i en mer 

varierad vardag för personerna på test och justeringsavdelningen.   

  

 

Figur 11 Tidsresultat Skördare 
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5.2 Test och Justering med 1400-takt 

Den teoretiska bemanningen vid 1400 maskiner på test och justeringsavdelningen är 2.66 

gånger mer än idag. Detta ger en bemanning på 19 personer för att klara av att leverera 32 

maskiner varje vecka. För att klara kundbehovet arbetar KFAB mot en överkapacitet på 10 %. 

Det ger en leveransmöjlighet på 35,5 maskiner varje vecka. Totalt tillgängliga tiden vid test 

och justeringsavdelningen kommer att fördelas mellan maskinmodellerna på ett sådant sätt att, 

av totalt 1400 maskiner kommer 40 % vara skördare och 60 % skotare[1].  

Ett av målen som finns är att, kvalitetssäkra monteringen, vilket skulle ge mindre 

eftermontering samt färre fel på maskinerna. Detta skulle resultera i mindre störningstid på 

testavdelningen. Följer dagens störningstid med till 1400-takt kommer detta att resultera i en 

störningstid på 26,5 % varje vecka av den totala genomloppstiden.  

Tidsstudien visade att varje delmoment på båda modellerna var lika i tid vilket medför att 

bemanningen på test och justeringsavdelningen kan ha ett rullande schema mellan 

maskinmodellerna samt testkörning 1, testkörning 2 och slutkontroll för att få ett mer 

varierande arbetsinnehåll. Upplägget av detta slag mottogs positivt av test och 

justeringsavdelningen och arbetesschema har upprättats. 
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5.3 Testyta P1400 

Tidsstudien visade att behovet av testyta för skotarmodellerna kommer att vara 32 % av 

genomloppstiden för varje maskin. Det resulterar i ett teoretiskt behov av två testplatser. De 

moment som görs på varje testyta är provkörning, funktionskontroll, kraninställningar och 

läckagetest under testkörning ett och två. På grund av den takttid som monteringen kommer 

att leverera maskiner till test och justeringsavdelningen samt tillägget från överkapaciteten, 

medför detta att behovet för skotarmodellerna ökar med en plats. När dessa moment är klar, 

flyttas maskinen vidare till anvisad plats för fortsatt testkörning. Vid en fullt utrustad maskin 

tillkommer kalibrering av tillvalsutrustning vilket utförs på separat plats på testkörningsytan. 

Utförandet av ljudtestet, som görs på varje skotarmaskin, placeras på anvisad plats avskild 

från yttre störning för att få ett sådant rättvist kalibreringsresultat som möjligt. 

Skördarmodellernas behov av testyta visar genom tidsstudien vara 42,3 % av hela 

genomloppstiden. Teoretiska behovet av testyta för skördarmodellerna blir 2 stycken platser. 

Även på denna modell blir behovet en plats extra för att kunna möta takttiden. De moment 

som kommer att utföras på dessa platser är provkörning, funktionskontroll, kraninställningar 

och läckagetest under testkörning ett och två samt aggregatkonfiguration under körning ett.  

Med dessa värden som grund kommer behovet vid produktion av 1400 maskiner under dagtid 

att vara 6 stycken platser.       

 

Figur 12 Testyta 

 

Genom att de första delmomenten av testkörningen kommer att utföras på den buffertyta som 

maskinen är parkerad på innan varje start av testkörning 1 och testkörning 2, är behovet av 

fler testkörningsytor på testytan endast en plats där ljudmätning av skotarmaskinerna kan 

utföras och en anvisad plats där kalibrering av extrautrustning kan utföras.  

Extra behovet för skördarmodellerna är någon plats där varmkörning kan utföras. Genom att 

detta kan göras efter en vanlig väg är valet att rekommendera anvisad plats eller väg i KI.     
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5.4 Justering P1400 

Behovet av justeringshallar för skotarmodellerna vid 1400-takt är enligt tidsstudien 38,7 % för 

varje maskin. Detta resulterar i ett teoretiskt behov av 3 hallar för enbart justering. Denna tid 

kan i vissa fall vara kortare om alla hydrauliska tryck redan stämmer från början men valet 

blir att sätta detta behov för skotarmodellerna.      

Skördarmodellernas behov av justeringshallar är vid 1400-takt enligt tidsstudien 45.4 % av 

genomloppstiden. Teoretiska behovet från resultatet av tidsstudien visar då att behovet på 

justeringsplatser är 2 stycken platser.         

Till detta tillkommer en plats för att åtgärda de fel som uppkommit under testkörning eller 

justering. Den teoretiska tid som ligger som grund är 26,5 % av totala genomloppstiden varje 

vecka vilket resulterar i ett behov av 3 hallar och då enbart i att åtgärda fel. 

För att möta den 10 % överkapacitet för båda modellerna samt den takttid som varje 

maskinmodell kommer att hålla, skulle en extra hall behövas till varje maskinmodell som vid 

resultatet av testyta. Detta är något som kommer att kunna lösas genom att KFAB arbetar med 

ständiga förbättringar och därmed kommer att arbeta bort stor del av den problemtid som 

finns idag. Resultanten av åtgärderna är att behovet av justeringshallar kommer att minska 

och de tre justeringshallarna som var ämnad för åtgärder kommer stå tomma. Dessa kan då 

användas till de två justeringshallar som saknats. 

Varje hall måste uppfylla kravet att det ska finnas möjlighet att tvätta maskinerna vid lättare 

läckage samt inför leverans, verktyg för att utföra all typ av justering. De tre hallarna för 

åtgärder av maskiner bör innehålla travers för de gånger det är ett behov.  

Det totala behovet vid produktion av 1400 maskiner är 8 stycken justeringshallar.   
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5.5 Buffertyta P1400 

Antalet platser på buffertytorna vid en testkörning av 1400 maskiner per år kommer teoretiskt 

att vara 5 platser. Det som utförs på dessa platser är KI-punkterna in-line checking och 

kontroll innan provkörning samt själva kallställningen. Den tid som dessa moment tar har 

tagits med i beräkningarna och genom att en plats alltid ska vara ledig är behovet 5 platser. 

Till detta tillkommer maskinerna som kommer från monteringen, vilket kommer att vara 

maximalt 35,5 maskiner varje vecka. Med dessa värden som grund och att buffertytorna även 

kommer att användas av andra avdelningar på KFAB samt maskiner som väntar på åtgärd så 

sätts det ett minimum av behovet av buffertplatser till 16 stycken.       
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6 Förslag 1 

Förslaget visar det område i närheten av fabriken som klarar av att möta det behov som 

framkommit under projektarbetet.  

Förslaget är att utöka den befintliga testplanen enligt figur 9.  

Figur 13 Testyta[7] 

 

Det som behövs för att detta förslag ska gå att genomföra är att ur säkerhetssynpunkt sätta upp 

ett stängsel mot både väg och cykelbana som förhindrar att material kan rulla ut mot dessa. 

Ytan skulle utnyttjas enligt figur 10.  

 Om testytan utformas på följande sätt skulle varje delmoment för båda modellerna kunna 

uppfyllas.  

Figur 14 Testyta 2D 
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Resultatet av projektet har visats sig vara lite svårare vad gäller att hitta befintliga byggnader 

som skulle kunna utnyttjas som justeringshallar. Första förslaget kräver en helt ny byggnad 

som innehåller fyra nya justeringshallar enligt figur 11 samt åtgärda de hallar som inte 

uppfyller de krav som figur 15 visar med avseende på storlek och tvättmöjligheter. De fyra 

nya hallarna samt befintlig justeringsavdelning ger åtta stycken hallar totalt om alla är 

tillgängliga. Det som kommer att gynna just detta förslag är att en större yta kommer att 

finnas till förfogande utanför byggnaden som kan användas till buffert av maskiner under 

kallställning eller till maskiner som väntar på reservdelar och därför inte går att flytta längre 

sträckor.  

 

Figur 15 Justeringshallar[7] 

 

Figur 16 Justeringshall 
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Genom att första förslaget på testytan är lagd på den plats där transportföretaget för KFAB 

ligger kommer buffertytan att se onödigt stor ut, men målet är att försöka få in slutleveransen 

av maskiner på samma plats som buffertytan. Den plats som visas i figur 13 finns idag mellan 

fabriken och där test och justeringsavdelningen ligger.  

 

Figur 17 Buffertyta P1400[7] 

Storleken på ytan blir 70×65 meter. Ytan färdigställs med asfalt som underlag och platserna 

markeras ut väl synligt och i samråd med transportföretaget för att kunna utnyttjas på bästa 

sätt.  
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7 Förslag 2 

Detta förslag har under projektarbetets gång ändrats. Anledningen är att vid nybygge av test 

och justeringsavdelning skulle även hela monteringen i Umeå behöva flyttas. Något som inte 

är resultatgivande i den här rapporten utan närmast är att försöka lösa morgondagens problem 

med att se vad som behovet skulle bli vid skiftarbete. 

Förslag nummer två kommer att visa behovet för test och justeringsavdelningen vid skift. För 

att förenkla upplägget kommer beräkningarna utföras med att monteringen levererar 

maskinerna under dagtid till test och justeringsavdelningen. 

Den skiftform som ger en hög tillgänglig tid är den där personalen arbetar kväll var tredje 

vecka och som även gynnar projektarbetet genom att behovet kan ställas efter en takttid på 2/3 

dagtid och 1/3 kvällstid[1]. 

 

 

7.1 Testbana vid skiftform  

Testytan som beräknats fram har enbart koncentrerats till vilket behovet är under dagtid, 

genom att det behovet kommer även att täcka det behov som finns för att kvällsskiftet ska 

kunna utföra sitt arbete.  

 

Själva behovet för skotarmaskinerna samt skördarmaskinerna resulterar till två platser vardera. 

Valet blir ändå att lägga till två platser, längst till höger i bild, som kommer att användas till 

ljudtest samt kalibrering av maskinerna.  Detta trots att kalibreringsplatsen kommer att stå 

tom till 70 % av tiden. Anledningen är att den tidsåtgång som det tar att kalibrera 

extrautrustningen är för stor för att inte påverka ledtiden igenom testytorna.  

  

Figur 18 Testyta P1400 skift 
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7.2 Justeringshallar vid skiftform 

Underlaget från balanseringsprogrammet gav att, för skotarmodellerna kommer behovet av 

justeringshallar att vara 44 % av genomloppstiden. Det resulterar i ett behov av två 

justeringshallar. På skördarmodellerna blev resultatet 45 % av genomloppstiden vilket även 

där resulterar i ett behov av 2 justeringshallar för att kunna utföra justering av maskinerna. 

Resultatet visar att den byggnad som test och justeringsavdelningen idag befinner sig i kan 

utnyttjas, om de hallar som inte uppfyller satta standardkraven enligt rapporten, byggs om. 

Behovet för att täcka upp de tider som PDCA medför ger ett påslag av totalt 3 hallar. Genom 

att detta är kvalitetsstörningar som arbetas dagligen med att få bort till så stor del som möjligt 

är kommer detta behov att ändras under framtidens gång. Därför görs valet till att 

rekommendera att detta tas med i beräkningarna men kommer inte involveras i resultatet av 

projektarbetet.   

7.3 Buffertytor vid skiftform 

Behovet av buffertytor kommer att kunna täckas av de 12 platser som redan idag finns utanför 

byggnaden som test och justeringsavdelningen använder. För att följa det kvalitetstänk som 

finns genom hela företaget, är en rekommendation att flytta den uppfart som finns i dagsläget 

för en säkrare transport till och från testyta/fabrik samt att lägga ny asfalt och rita upp de 

tillgängliga buffertytorna.           
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8 Diskussion 

Projektarbetet har generellt varit väldigt lärorikt och intressant. Frågor och funderingar som 

uppkommit under vägen har kunnat lösas direkt genom att jag utfört arbetet på KFAB på 

heltid, där produktionsteknikerna samt handledare kunnat stötta projektet med sin erfarenhet.  

Förutsättningarna inför projektarbetets start ändrades genom att de befintliga tidsstudierna 

valdes bort och beslut togs att nya skulle göras på båda maskinmodellerna. Ändringarna av 

projektet har gett mer erfarenhet till framtiden. Genom att få göra en hel metodstudie och se 

på vilket sätt man har användning av den samt get erfarenhet av vad som verkligen är viktigt 

att ta med i en presentation för en arbetsgrupp efter en tidsstudie.  

Projektarbetet har även visat att genomloppstiden för modellerna är något högre än tidigare. 

Det som är viktigt att tillägga är att med den nya KI så kommer kvaliteten på de levererade 

maskiner att öka genom en standardisering av hur en testkörning ska gå till. Därför tror jag att 

när resultatet på kvalitetsökningen kommer, går det att effektivisera test och 

justeringsavdelning.      

Tidsstudie 

Tidsstudien som helhet visade vikten det är med att ha en standardiserad mall till hur ett 

moment ska utföras, detta genom att tidsstudien utfördes på två maskinmodeller med totalt 6 

olika personer. Det som även framkom var att vissa delar i den nya KI inte stämde med hur 

arbetssättet egentligen såg ut men genom tidsstudien kunde detta åtgärdas.  

Resultatet från tidsstudien förde jag först in i ett Excel-dokument och sen in i KFABs 

balanseringsprogram något som gav mig en visuell bild genom tårtdiagram och stapeldiagram 

av hur resultatet hade gått. Programmet som har använts i rapporten är ett väldigt bra 

hjälpmedel för att få en klar bild av hur balanseringen av arbetsuppgifter mellan olika 

stationer ser ut, men även som i mitt fall där det var behovet av ytor som var det viktiga 

resultatet. Viktigt att tillägga är att vid en tidsstudie anteckna stödord till de olika momenten 

som utförs för att kunna få en förståelse av hur arbetsmomentet utfördes vid efterarbetet. 

Testyta, justeringshall och buffertyta 

Resultatet från tidsstudien visade tidsbehovet för varje enskild maskin på testytan. Med hjälp 

av den tiden togs en teoretisk tid på hur stort platsbehovet för varje maskinmodell och vecka. 

Problem uppstod på grund av att jag ville få behovet i praktiken att överensstämma med 

takttid, vilket är ett måste för att kunna leverera maskinerna. Efter diskussioner med min 

handledare och produktionsteknikerna visade de mig ett tankesätt som innebar att man ser det 

som en arbetslina. Arbetsmomenten bröts ner till kortare tider och därigenom kunde jag ta 

fram hur det faktiska behovet skulle se ut med den takttid som krävs för att kunna leverera 

1400 maskiner under dagtid.  

På samma sätt som ovan räknades behovet av antalet justeringshallar och buffertytor ut.    

Ett annat problemen som uppkom under projektarbetet var att hitta fram till det behov som 

krävs vid skiftarbete. Skiftarbetet krånglade till det genom att det var svårt från första början 
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hitta den skiftform som för projektarbetets ändamål både gynnar företaget men samtidigt det 

fortsatta arbetet. Förhandlade skiftformer av företaget och som har använts tidigare fick ligga 

som grund till det skift som valdes. Skiftformen, var tredje vecka valdes med anledningen att 

arbetstimmarna mellan för- och eftermiddagsskiftet inte skilde sig så mycket åt, genom att 

detta ger en möjlighet att dels dela takttiden i 50 % på kvällsskiftet men även ta fram hur 

antalet maskiner skulle levereras under varje skift. Det som inträffade var att tanken låstes fast 

vid fysiska ytor något som resulterade i ett större behov under dagtid med färre maskiner än 

vid 1400-takt. Efter att ha återgått till grundtanken med att bryta ner varje förares testkörning 

framkom en väldigt tillfredställande lösning med resultatet att nuvarande ytor räcker till.   

Resultatet av antalet justeringshallar som jag har tagit fram underlag till, kommer att 

presenteras för KFAB. Sedan kommer jag att presentera det behov som kommer att bli för 

KFAB om kvoten på 26,5 % av genomloppstiden till att åtgärda fel följer med från idag till 

1400 maskiner varje år. Behovet kommer att ändars med hjälp av det kvalitetsarbete som 

pågår dagligen, men jag väljer att lägga det beslutet helt på KFAB. 

De resultat som jag har presenterat i rapporten, tror jag kommer att kunna stärka kvaliteten på 

KFABs maskiner. Eftersom ett standardiserat arbetssätt tillkommit genom den nya KI, utförs 

alla momenten vid test och justeringsavdelning på samma sätt oavsett operatör. Men självklart 

kommer vissa delar av mertiden vid problem att finnas kvar, exempelvis genom att vissa 

större haverier kommer att inträffa.   
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[1] Collins, Derek. Produktionstekniker aggregatmontering.  

e-post: derek.collins@komatsuforest.com   

[1] Salomonsson, Andreas. Produktionstekniker skördarlinan.  

e-post: andreas.salomonsson@komatsuforest.com   

[1] Pohland, Ralf. Produktionstekniker lager och måleri. 

e-post: ralf.pohland@komatsuforest.com  

[2] Tjärnström, Henrik. Processutvecklare Komatsu Way Office 

e-post: henrik.tjarnstrom@komatsuforest.com    

Litteratur källor: 

[3] Modern Produktionsteknik Del 2 ISBN 91-47-05226-0  

Hågeryd, Lennart Björklund, Stefan Lernner, Matz  

 [4] Komatsu Way Office. utgåva 3 

Komatsu Comfort Ride 

http://www.komatsuforest.se/default.aspx?id=91805&rootID=54987  

Internet  

[5] www.komtasuforest.se   

[6] Avix(2013) http://www.avix.eu/   

Licens hämtad 2013-04 

[7] http://maps.google.se/maps?hl=sv&tab=wl 
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 Bilagor  

 

Del i kontrollinstruktionen under testkörning 1 & 2 Skotare och Skördare.  

Läckagetest 

Ref Läckagekontroll  Modell 
Anst 

Nr 

AI400-

001 

Lyftcylinder 

 20 gånger i varje ändläge 
Samtliga  

AI400-

001 

Parallellcylinder 

20 gånger i varje ändläge 
Samtliga  

AI400-

001 

Teleskopcylinder 

20 gånger i varje ändläge 
Samtliga  

AI400-

001 

Styrning 

Ändstopp vänster/höger, totalt 20 aktiveringar 
Samtliga  

AI400-

001 

Hydrostat 

10 gånger per färdriktning, totalt 20 gånger. 
Samtliga  

AI400-

001 

Grip Öppna/Stäng 

20 gånger i varje ändläge 
Samtliga  

AI400-

001 

Rotator 

Kör mot ändstopp vänster/höger, 10 gånger åt vardera riktning. 
Samtliga  

AI400-

001 

Kransväng 

5 gånger vänster/5 gånger höger – totalt 10 gånger 
Samtliga  

 


