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Förord 
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tacka min handledare Sven Rönnbäck för hjälpen med framställandet av denna rapport.  
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Sammanfattning 
Inom måleriet på Volvo Lastvagnar, Umeå finns idag utrustning som hanterar hytterna med 

oidentifierade systemförluster och varierande kapacitet i grundlacksprocessen. Det är 

nödvändigt att ha kännedom om vilka begränsningar som finns i processen för att kunna 

optimera den på ett effektivt sätt. Utrustningen som avses är två hissar och en transportvagn 

som alla tre är automatiserade och som används för att hantera hytterna från utgång kylzon 

efter grundlack fram till KOB-bufferten innan täcklack. 

   

Målen med uppdraget är att identifiera systemförlusterna, beräkna kapacitet på utrustningen 

samt ta fram förslag som kan minimera alternativt eliminera systemförlusterna. Vid 

genomförandet har befintlig produktion i måleriet studerats. Litteraturstudie Lean production 

och Volvo Production System har utförts för att underlätta arbetet. 

Under arbetet genomfördes en tidsstudie som sedan sammanställdes för att användas för att 

identifiera systemförlusterna och beräkna utrustningens kapacitet. Utifrån detta togs olika 

förslag på åtgärder som eliminerar vissa och minskar andra identifierade systemförluster fram.  

Förlusten som innebär onödig hantering av hytter för hiss HE 138 skulle kunna minskas 

genom att ändra i prioriteringsordningen i PLC programmet. Ett annat alternativ är att införa 

olika rasttider på kontrollstationen för att upprätthålla ett konstant flöde. 13 sekunder kan 

tjänas om signalen till transportvagn TC 40 ges av kvitteringsknappen istället för dagens 

givare. Förlusten på 12 sekunder för transportvagn TC 174 då hytt levereras till  

KOB-bufferten bör elimineras genom justering av PLC program eftersom detta fenomen 

endast inträffar vid detta moment. De olika förslagen innebär olika stora investeringar för att 

kunna realiseras. 

Idag ä det TC 174 som begränsar anläggningens kapacitet. Därför bör åtgärder för att öka 

kapaciteten vidtas för att klara av att hantera fler hytter.  

  



 
 

 
 

Abstract 
Volvo Trucks in Umea have equipment for truck cabin handling with unidentified losses and 

varying capacity in the priming process. It is necessary to know the losses in the priming 

process to be able to optimize it effectively. The equipment studied are two elevators and one 

transport carrier. All three are automatic controlled and handle truck cabins from exit of the 

cooling zone after primer to KOB-buffer before top coating. 

The thesis assignments are to identify losses, calculate capacity for the equipment, and make 

propositions in order to minimize or eliminate losses in the process. In the implementation, 

the existing painting process has been studied. Literature studies of lean production and Volvo 

Production System have also been conducted to simplify the work.  

During the work a time study was made and compiled to identify losses and calculate the 

capacity of the equipment. This resulted in different propositions, which eliminates some, and 

minimizes other identified losses.  

Unnecessary handling of cabins for elevator HE 138 can be reduced by change the priority in 

the PLC program. Another alternative is to have different brake times to keep a constant flow 

of cabins at the control station. If the signal to the transport carriage TC 40 is changed from 

the transmitter that is used today, to the finish button in the control station, 13 seconds can be 

eliminated. A reduction of 12 seconds for TC 174, when the cabin enters KOB-buffer, should 

be possible to eliminate by adjusting the PLC program. The different propositions need 

investments in order to be realized.  

Today transport carriage TC 174 restricts the capacity of the plant. Therefore it needs 

improvement to been able to handle more cabins. 
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Ordlista 

 

 

  

Buffert 12 m 

 

Buffert för hytter på plan 12 m på grundlackssidan, 12 m från marknivå. 

 

Detaljbärare Hytt som används som fixtur för att lackera löstagbar karosseridetalj. 

T.ex. dörr och frontlucka.  

 

ED-färg 

 

Rostskyddande färg närmast plåten på hytten. 

 

GL Grundlacksprocessen. 

 

HE XXX Benämning på hissar, XXX=hissens nummer. 

 

KOB Kulör och optimeringsbuffert. Innan täcklack, efter grundlack.  

 

PIA Produkter I Arbete.  

 

RB Rullbana. 

 

Skid Underrede som hytten är monterad på under tillverkningen. Möjliggör 

transport av hytten på transportörer. Finns olika varianter som det skiftas 

mellan. 

 

TC XXX Benämning på transportvagnar, XXX=transportvagnens nummer. 

 

TL Täcklacksprocessen. 

 

Truckbord Transportör där truck kommer åt och kan lyfta ur hytt ur processen. 

 

UC Den första av två byggnader som hör till måleriet. 

 

UD Den andra av två byggnader som hör till måleriet.  
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1 Inledning 
Rapporten redovisar ett examensarbete i maskinteknik på 15 högskolepoäng som 

genomfördes på Volvo Lastvagnar i Umeå under våren 2013. Avsikten med arbetet är att 

identifiera systemförluster, beräkna kapacitet samt att ta fram förslag på åtgärder som kan 

minska systemförlusterna för delar av tillverkningsprocessen i måleriet. 

1.1 Företagspresentation 
I december 1926 började Volvo konstruera en medelstor lastbil med modellbeteckning serie 1 

[1]. I februari 1928 kunde den första lastbilen lämna fabriken i Göteborg. Idag är man en av 

värdens största tillverkare av tunga lastbilar [2]. 1958 tecknade Volvo ett samarbetsavtal med 

Nyströms karosserifabrik i Umeå och sedan dess tillverkas Volvos lastbilshytter i Umeå [3].  

Huvudmarknaden är Europa, men fabriken förser också marknader i Asien, Afrika, Nord- och 

Sydamerika och Australien med hytter, hyttdetaljer och anda lösa detaljer. Fabriken i Umeå 

bistår också andra företag och enheter inom Volvo Lastvagnar med kunnande och tekniskt 

stöd inom hyttproduktion, till exempel svetsning och lackering. Idag har fabriken en möjlig 

kapacitet på 90000 hytter per år och är en av Norrlands största verkstadsindustrier med cirka 

2200 anställda medarbetare.  

Produktionsanläggningen i Umeå är en av världens modernaste hyttfabriker med avancerad 

produktionsteknik som baseras på robotar och datoriserade övervakningssystem. 

Produktionen är kundorderstyrd och består av plåtbearbetning, hyttsammansättning, 

ytbehandling samt montering av inredning. Varje hytt är unik och tillverkas efter kundens 

egna önskemål, till exempel finns det idag över 800 kulörer att välja på och nya tillkommer 

ständigt. Hytterna är chassienummerstyrda och levereras i rätt tid, i rätt sekvens och av rätt 

kvalitet till någon av monteringsfabrikerna. Hytter till lastbilsmodellerna FH och FM 

produceras i fabriken. 

Kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn har varit och kommer alltid att vara hörnpelarna i 

hyttillverkningen. Just den inre och yttre miljön är någonting man satsat hårt på de senaste 

åren. Utsläppen av lösningsmedel i luften har minskat med 85 % och i det avseendet är det 

världens renaste måleri inom bilbranschen idag [3]. Minskningen har skett genom användande 

av avancerad reningsteknik för luft, nya lösningsmedelsfattiga medel och modern 

appliceringsutrustningen.       
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1.2  Bakgrund  
I grundlacksprocessen hanteras hytterna på en helt automatiserad line. En del av den 

utrustning som används för transport har idag oidentifierade systemförluster och varierande 

kapacitet. Inför en ökning av produktionen är det nödvändigt att känna till anläggningens 

kapacitet.   

Transporten i fabriken tillför ingen värdeökning för den färdiga produkten utan bör hållas nere 

till ett minimum. Mycket hantering inom fabriken kräver dessutom mycket yta för att vara 

möjligt, vilket är en kostnad för företaget. En kostnad som inte bidrar till att öka värdet på 

slutprodukten anses onödig och därför är det av intresse att de är så små som möjligt, eller 

helst helt eliminera dessa. 

Utrustningen det handlar om är två stycken hissar som hanterar hytter upp och ner mellan 

olika våningsplan och arbetsstationer, samt en transportvagn som hanterar hytterna mellan 

olika stationer i grundlacksprocessen. Kapaciteten för utrustningen är nödvändig att känna till 

för ökad kännedom om produktionen.   

1.3  Syfte  
Syftet med att kartlägga systemförlusterna i grundlacksprocessen som finns idag samt beräkna 

kapaciteten på anläggningen är att få ökad kännedom om produktionsprocessen. Med hjälp av 

de identifierade systemförlusterna är det möjligt att optimera produktionsprocessen.  

1.4  Projektmål 
1. Identifiera de systemförluster som idag finns i processen. 

2. Ta fram förslag på åtgärder som skulle kunna minska eller om möjligt eliminera 

systemförluster.  

3. Beräkna kapaciteten för produktionsanläggningens olika delar. 

Följande delar i produktionsanläggningen ska studeras: 

 Hiss HE 138 

 Buffert 12 m 

 Transportvagn TC 40 

 Hiss HE 150 

 Transportvagn TC 174 

1.5 Avgränsningar 
Följande avgränsningar har vidtagits för att projektet ska ha lämplig omfattning: 

 Endast de delar i produktionsanläggningen som berörs ovan under ”Projektmål” 

studeras. 

 Förslagen till åtgärder innefattar bara själva konceptet.  Vilken utrustning som behövs 

för ändamålet berörs ej. 

 Hur programmeringen för hissarna och transportvagnarna ska förändras för att 

åstadkomma önskad förändring berörs ej. 

 Inga förslag till åtgärder testas praktiskt under projekttiden. 
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2 Metod 
För att kunna genomföra projektet utnyttjades maskintekniska kunskaper främst inom 

området produktionsteknik. Även kunskaper inom automation och projektledning kom till 

användning.  

2.1  Arbetssätt 
Arbetet började med att studera samtliga processer som utförs på måleriet. Detta för att förstå 

flödet och arbetsmetoderna som idag används. Studien gjordes för att förstå vilka förändringar 

som skulle vara möjliga att genomföra, samt studera vilken påverkan de har på resterande del 

av anläggningen.  

För att backa upp förslagen på åtgärder som framtas gjordes en litteraturstudie i ämnet 

produktionsteknik för att öka det teoretiska djupet i arbetet. Under litteraturstudien studerades 

Volvo Production System och Lean Production. Efter att ha studerat hur produktionen sker 

idag startade en tidsstudie av de delar i produktionsanläggningen som skulle undersökas. För 

att uppnå projektets mål var det intressant att veta vilka operationer utrustningen utför, hur 

lång tid de tar att utföra, hur ofta de inträffar och när inget arbete utförs. För att få kännedom 

om detta utformades en tabell enligt tabell 1. 

Tabell 1: Tabell som används till tidsstudien. 

Operation Start Stopp Tid Hytt Kommentar 

 tt:mm:ss tt:mm:ss Stopp-Start 0 el. 1  

      

De olika delarna i anläggningen studerades en åt gången för att därefter sammanställas. 

Studien utfördes under en vecka på slumpvis utvalda tider på varje objekt för att undvika att 

tillfälliga toppar/dalar i produktionen skulle påverka resultatet. Vid de tillfällen då hytt 

transporteras startas klockan då främre delen av skidden tar i studerad utrustning och avslutas 

då bakre delen lämnar densamma. Då hissarna/transportvagnen förflyttar sig mellan olika 

våningsplan/arbetsstationen utan någon hytt är det tiden för denna transport som klockas. 

Studien utfördes med rullande klocka och tiden lästes av manuellt vid start- och 

stoppögonblicket. Data från tidsstudien fördes in i Microsoft Excel där det behandlades och 

gjordes visuellt överskådligt. Efter behandlingen i Excel kan anläggningens kapacitet 

beräknas med hjälp av enkla matematiska samband och användande av data som framkommit 

under tidsstudien.  

Parallellt med tidsstudien togs olika förslag till åtgärder som kan minska eller eliminera 

systemförlusterna fram som sedan diskuterades med tekniker på måleriet för att få synpunkter 

på de olika förslagen. Under projektets gång blev bilden över vilka förändringar som är 

möjliga att göra klarare och vissa förslag kunde förkastas medan andra visade sig rimliga. De 

förslag som tagits fram har gjort det med Volvo Production System och lean production i 

åtanke. Detta för att de förändringar som föreslås ska vara i linje med företagets 

produktionssystem.  
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3 Produktionssystem 
Produktionen av varor kan ske på flera olika sätt. Det finns en rad olika produktionssystem 

som fungerar som ett ramverk över hur produktionen inom industrin ska genomföras. Vid 

förändringar i produktionen är det viktigt att känna till vilket produktionssystem företaget 

använder så att förändringar som utförs är i linje med detta. Volvo Lastvagnar har ett 

produktionssystem de kallar Volvo Production System (VPS) som är inspirerat av lean 

production. Därför berörs de båda i detta avsnitt.    

3.1  Lean production 
Lean production är den mest använda produktionsmetoden inom industrin idag. 

Ursprungligen kommer många av idéerna från Japan och Toyotas produktionssystem (TPS) 

[4]. Lean är en fri översättning av TPS för att passa andra verksamheter än Toyotas. Det 

används inte bara inom industrin utan lean är möjligt att använda i de flesta verksamheter.  

Lean production innebär resurssnål tillverkning. Till resurser räknas allting som behövs för 

produktionen. Huvudsyftet är att allting som inte tillför produkten som produceras ett 

förädlingsvärde är slöseri och därför önskvärt att eliminera. Företaget ska ständigt försöka 

minska sitt resursförbrukande. Förutsättningar för att kunna lyckas med detta är snabbhet, 

smidighet och styrka i att anpassa sig till rådande situation. För att använda lean krävs en 

teknik som reducerar resursslöseri. Genom en flexibel maskinpark och kunnig personal är det 

möjligt att framställa produkter enligt kundens behov. 

Lean production grundar sig på de två huvudprinciperna Just In Time (JIT) och Jidoka 

(inbyggd kvalitet) [4].  För att lyckas åstadkomma JIT och Jidoka krävs flera kompletterande 

teorier [4].  

3.1.1 Just In Time 

Just In Time bygger på att endast hantera och producera det som behövs, när det behövs och 

enbart i den kvantitet som behövs [4]. En annan byggsten är att tillgängligt lager ska vara 

minimalt. Tanken med detta är att öka effektiviteten samt ha ett system med möjlighet att göra 

snabba förändringar. Ett väl fungerande system med JIT innebär att rätt artikel är färdig precis 

när den behövs. Genom att praktisera detta tankesätt resulterar det i små mellanlager (även 

kallat PIA lager) i produktionen.  

Resultatet av JIT medför att flödet blir känsligare för störningar i produktionen. En effekt av 

detta är att eventuella problem som finns i produktionen snabbare upptäcks och nödvändiga 

åtgärder för att rätta till problemen kan vidtas. För att lyckas med JIT krävs i regel ett 

dragande system som bygger på att efterföljande station drar ut de produkter de behöver från 

föregående station.  
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Produktflöde 

Order & 

Information 

Andra faktorer som krävs för att lyckas med JIT: 

 Korta ställtider 

 Små partistorlekar 

 Korta ledtider 

 Flödesorienterade produktionssystem 

 Flexibel personal 

 Decentraliserat kvalitetsarbete 

Order och information flödar i motsatt riktning jämfört med produkterna vid användning av 

lean production. Hur det ser ut presenteras i figur 1.  

 

Figur 1: Produkt, order och informationsflöde vid lean production 

Ytterligare en förutsättning för att möjliggöra JIT är utjämning av produktionen. Både 

volymen och sekvensen måste utjämnas. Detta är nödvändigt eftersom det är i stort sätt 

omöjligt att ha samma takttid på samtliga arbetsmoment rakt igenom hela 

tillverkningsprocessen. Därför behövs mellanlager eller buffertar som utjämnar för 

variationen i arbetstid mellan olika arbetsstationer. Detta säkerställer ett jämt flöde genom alla 

tillverkningssteg och jämnar ut arbetsbelastningen för såväl personal som maskiner.  

3.1.2 Jidoka 

Jidoka handlar om att ha ett inbyggt kvalitetssystem som kan upptäcka skillnaden på en defekt 

produkt och en av fullgod kvalitet
 
[4]. Tanken är att hindra maskinerna från att tillverka 

defekta produkter vilket innebär en eliminering av överproduktion. När ett fel påträffas 

stoppas produktionen för att analysera och åtgärda felen. Genom att inte ständigt ha en 

operatör närvarande vid varje maskin upptäcks problem i produktionen i ett tidigt skede. Om 

en operatör hade varit närvarande vid varje maskin hela tiden är det normala att mindre 

problem upptäcks och åtgärdas direkt av operatören. När istället produktionen stannar av 

uppmärksammas också produktionsledningen på problemen och får chansen att åtgärda dessa.  

  

Arbetsstation 
1 

Arbetsstation 
2 

Arbetsstation 
3 

Arbetsstation 
4 
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3.1.3 Kompletterande teorier 

Lean production handlar mycket om eliminering av slöserier. Anledningen till detta är att 

kapaciteten för en produktionsanläggning definieras enlig [4]: 

                           

Arbete innebär i detta fall alltså endast det arbete som är absolut nödvändigt för att producera. 

Allt arbete eller andra aktiviteter utöver detta definieras som slöserier. Enligt lean production 

finns det sju olika typer av slöserier: 

1. Överproduktion: All produktion utöver efterfrågat antal. 

2. Väntetid: Väntan på materiel eller annat som krävs för att kunna producera. 

3. Transporter: Onödiga materialförflyttningar under produktionsprocessen. 

4. Överbearbetning: Produkten genomgår en maskinsekvens som inte tillför något värde. 

5. Lager: För stora lager utanför och inom produktionslinorna. 

6. Förflyttningar: Lyft eller böjningar som personalen får utföra som inte tillför någon 

nytta. 

7. Defekta enheter: Tillverkning av enheter som inte uppfyller företagets kvalitetskrav.  

Utöver detta krävs ett standardiserat arbetssätt för att lean ska fungera. Det standardiserade 

arbetssättet består av de tre elementen takttid, arbetssekvens och standardmängd PIA. Varje 

arbetsuppgift ska vara dokumenterad i en arbetsbeskrivning där process, arbetssätt, verktyg, 

instruktioner, sekvens och takttid ska framgå. Takttiden är tiden det tar att utföra arbetet på en 

arbetsstation. Den ska hjälpa till att skapa ett jämt flöde och det är önskvärt att den har så liten 

varians som möjligt.  

Kaizen är ett begrepp som används och betyder ständiga förbättringar. Detta är en viktig del i 

lean production och strävar efter att säkerställa kvalitet och säkerhet. Ett sätt att arbeta med 

ständiga förbättringar de 5 S:en [4]: 

 Sortera 

 Sköta om 

 Systematisera 

 Standardisera 

 Städa 
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3.2 Volvo Production System 

Volvo har tagit fram sitt egna produktionssystem som man kallar för Volvo Production 

System (VPS) som man arbetar efter. Det ä ett lean inspirerat system som har anpassats för att 

fungera för Volvos verksamhet. Det består av tre lika viktiga delar [5]:  

 Vision: Definierar tydligt med vad man vill uppnå genom att använda VPS. 

 Principer: Innehåller de principer som ska följas för att nå visionen.  

 Verktyg och tekniker: Innehåller olika verktyg och tekniker som kan hjälpa till i 

förbättringsarbetet i enlighet med principerna och visionerna.  

Inom lean production talar man om sju typer av slöserier. I VPS finns ytterligare en form av 

slöseri, outnyttjad kreativitet. VPS ska hjälpa till att: 

 Mäta, analysera och förbättra processer på ett strukturerat sätt.  

 Dela goda erfarenheter och dra nytta av synergier genom att använda samma metodik 

globalt inom hela Volvo Group Trucks Operations. 

 Nå en höge kvalitet. 

 Erhålla nöjdare kunder. 

 Jobba effektivare samt förbättra arbetssättet. 

 Skapa en tryggare och säkrare arbetsmiljö. 

4 Produktionen idag 
Produktionen av lastbilshytter vid Volvo Lastvagnar, Umeå sker enligt följande process. 

Plåten klipps till i lagom stora bitar för att sedan gå vidare till presshallen där den plana plåten 

pressas till olika karosseripaneler som tillsammans bildar lastbilshytten. Efter att alla 

karosseridetaljer är formade monteras de ihop efter karosserilinen genom punktsvetsning och 

limning. Färdigt hopmonterade hytter går sedan vidare till måleriet. Hytterna lämnar måleriet 

när de är färdiglackerade och fortsätter in på monteringsavdelningen som är sista anhalten 

innan de lämnar fabriken.  
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4.1  Översiktligt flöde i måleriet 
Måleriet består av två stycken byggnader UC och UD. Hytterna transporteras genom måleriet 

efter en taktad line på en skid. Hytter till lastbilstyperna FH och FM produceras efter samma 

line. Takttiden ligger idag på 150 sekunder [6]. Hur flödet i måleriet ser ut visas schematiskt i 

figur 2. 

 

Figur 2: Översiktligt flöde i måleriet. 

Processen börjar i UC med att hytten tvättas för att få bort fett som finns på plåten för att den 

inte ska börja rosta. Därefter beläggs hytten med ett fosfatskikt innan ED-färgen appliceras på 

den genom att doppa ner hytten i ett kar med färg där hytten fungerar som katod och färgen 

dras till hytten på elektrisk väg. Sedan går den genom en ugn för att ED-färgen ska torka 

snabbare så att nästa process kan påbörjas omgående efter detta.  

Nästa steg är att täta de dräneringshål och andra oönskade hål som är i golvet på hytten. 

Därefter tätas karosseriskarvar som ska vara täta med kitt. Kittningen är en automatiserad 

process som utförs av robotar. Ljuddämpande material appliceras på de ytor där det är 

nödvändigt för att minska ljudet av vibrationer från karossen inuti hytten. Därefter dockas 

plasten och hytten ihop så att båda kan målas samtidigt. Plastdetaljerna sitter fast på en 

speciell målerifixtur som möjliggör målning runt om. Anledningen till att hytten och plasten 

målas tillsammans är att undvika färgskiftningar mellan de båda. För att kunna lackera de 

tillsammans monteras de båda på en 4.1 m skid som de transporteras på genom 

lackeringsprocessen.  

Hytterna transporteras sedan till byggnad UD där grund- och täcklacksprocessen utförs. Hur 

den processen går till beskrivs mer detaljerat under rubrikerna ”Grundlack UD” och 

”Täcklack UD”. Efter att hytten är färdiglackerad transporteras den till avdockningen i UC 

där hytten separeras från plastdetaljerna. Hytterna monteras på ett transportunderrede och 

transporteras till monteringsavdelningen. Plasten plockas av från målerifixturen och paketeras 

för att skickas till monteringen.     
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4.2 Grundlack UD 
I byggnad UD sker själva lackeringsprocessen av hytterna. Hur flödet ser ut på 

grundlackssidan i UD för OK hytter visas schematiskt i figur 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hytterna kommer in i UD på plan 7 m där grundlackslinerna är. Grundlacksprocessen börjar 

med att hytterna torkas för att få bort eventuell smuts och damm som kan finnas kvar. Om inte 

detta görs blir det smuts i lacken som syns när hytten är klar vilket inte är godtagbart ur 

kvalitetssynpunkt. Därefter skickas hytten vidare till någon av två grundlacksliner som finns 

för att klara av att hålla tillräckligt hög kapacitet. Efter linerna grundlackas hytterna och 

plasten som hör till varje hytt av lackeringsrobotar. Det tar ungefär 278 sekunder att lacka en 

hytt
 
[7]. Därefter skickas hytterna upp i en ugn som ligger på plan 12 m där de befinner sig i 

51 minuter för att färgen ska torka så att processen kan fortsätta. När de har passerat genom 

ugnen och kylzonen transporteras de ner till plan 7 m igen där de åker på några transportbord 

innan hiss HE 138 tar hand om vidare transport.  

4.2.1 Hiss HE 138 

Hissen HE 138 transporterar hytter mellan tre olika våningsplan. Hytten kommer från 

transportbord på plan 7 m och går vidare ner till kontrollstationen på Plan 0 m i normalfallet 

om det finns plats där. Om det inte finns plats transporteras hytterna istället upp till plan 12 m 

där det finns en buffert.  

Bufferten är till för att kunna säkerställa ett jämt flöde vid kontrollstationen. Den ser till att 

hytter bufferteras vid raster eller när det av någon annan anledning är stopp i produktionen 

nere vid kontrollstationen. När det sedan finns ledig kapacitet vid kontrollstationen töms 

bufferten på hytter.  Det finns plats för 42 hytter i bufferten.  

  

GL HE 138 

Buffert 

Kontroll 

station 
TC 40 HE 150 

TC 174 KOB 

Ugn 

Figur 3: Schematisk flödesskiss över grundlacksprocessen. 

Plan 0 m 

Plan 7 m 

Plan 12 m 
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Plan 0 m 

Plan 7 m 

Figur 4: Schematisk flödesskiss vid HE 150. 

4.2.2 Kontrollstation  

När hytterna kommer från HE 138 går de vidare till en kontrollstation där personal 

kontrollerar samtliga hytter så att grundlacken har godkänd kvalitet. För att hinna med att 

kontrollera alla hytter finns två stycken kontrollboxar bredvid varandra med två personer som 

arbetar i varje box. Enheterna kontrolleras enligt Volvo lackfinish standard [6]. Om hytten är 

godkänd skickas den vidare till HE 150 med TC 40. Om det är någonting som måste justeras 

för att hytten ska kunna täcklackas görs det i boxen innan den skickas vidare.  

4.2.3 Hiss HE 150 

Efter TC 40 är hiss HE 150. Den hanterar hytter mellan våningsplanen 0 m och 7 m. Här 

korsar flödena varandra beroende på att dels hytter som kommer från kontrollboxen för 

grundlack och fortsätter genom processen, samt hytter som fått täcklack, men behöver 

kompletteras för att bli godkända också hanteras av HE 150. En schematisk skiss över flödet 

visas i figur 4.    

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Transportvagn TC 174  

Transportvagn TC 174 transporterar hytter från HE 150 till KOB-buffert. Hytterna hamnar i  

KOB- bufferten när grundlacken har godkänts. TC 174 har även till uppgift att distribuera 

hytter till och från den revisionsplats som idag finns på plan 7 m för att kontrollera kvalitén, 

samt detaljbärare och hytter som måste grundlackas återigen. Mellan TC 174 och TC 154 

finns 8 stycken rullbord uppställda som fungerar som buffertplatser. 
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OK 

Inte 

OK 

4.3 Täcklack UD 
Flödet på täcklackssidan i måleriet presenteras schematiskt i figur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Hytterna plockas från KOB- bufferten till någon av två liner där de rengörs innan de är klara 

för täcklack. Det finns tre täcklacksliner där hytterna lackeras med robot i en liknande process 

som den vid grundlack. Skillnaden här är att det tillkommer ett steg med robotar, i och med att 

efter baslacken läggs ett lager klarlack. Sedan transporteras de genom en ugn i 46 minuter 

innan de kontrolleras manuellt [7]. Vid kontrollen beslutas om hytterna är godkända enligt 

Volvo lackfinish standard och kan skickas direkt till avdockningen.  Om så inte är fallet 

skickas de ner till plan 0 m där justeringar utförs.  

I dagsläget är 20-40 % av hytterna godkända direkt medan resterande kräver någon typ av 

justering
 
[6]. De justeringar som kan utföras är: 

 Polering. 

 Omlackering del av hytt. 

 Omlackering av löstagbar detalj (t.ex. dörr, plastdetalj och frontlucka). 

 Slipning med efterföljande omlackering av hela hytten. 

När nödvändiga justeringar är utförda och hytten har kontrollerats och godkänts skickas den 

till avdockningen i UC med TC 154 och en serie vrid- och rullbord.   

Figur 5: Schematisk flödesskiss över täcklacksprocessen. 
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5 Resultat 
För att uppfylla målen med projektet utfördes tidsstudier på delar av produktionsanläggningen 

i måleriet. Tidsstudien utfördes under tidsperioden 2013-04-09 – 2013-05-08. Data som 

samlades in användes för att identifiera systemförluster och beräkna anläggningens kapacitet. 

De resultat som projektet presterade vad gäller identifiering av systemförluster, 

kapacitetsberäkning samt förslag på åtgärder som kan minska förlusterna presenteras. 

5.1 Hiss HE 138 
Hissen är placerad efter grundlacksprocessen och står för hanteringen av hytterna när de 

kommer ut från kylzon. Den hanterar hytterna mellan tre våningsplan där olika operationer 

utförs. 

5.1.1 Tidsstudie  

Studien av hiss HE 138 utfördes under perioden 2013-04-09 – 2013-04-15 på slumpvis valda 

tider mellan 05:48-16:00. Hur tidsanvändningen för HE 138 ser ut presenteras i figur 6.   

 

Figur 6: Diagram över tidsanvändningen för HE 138. 

Av detta framgår att hissen 68 % av tiden är stillastående och väntar på uppdrag. Under tiden 

som HE 138 väntar på uppdrag varierar väntetiden mellan 13 sekunder till 38 minuter. Hur 

fördelningen av väntetid ser ut presenteras i figur 7 på nästkommande sida.  

32% 

68% 

Tidsanvänding HE 138 

1 

2 

Arbetstid 

Väntetid 
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Figur 7: Diagram över fördelningen av väntetid för HE 138. 

Väntetiderna på 3 minuter eller längre beror på hyttbrist från grundlacksprocessen. Detta 

beror på störningar i produktionen antingen vid grundlacksprocessen eller tidigare i 

processen. Eller att på grund av att hissens kapacitet är högre än nuvarande produktionstakt. 

En orsak till väntetider på mellan 1-3 minuter är att kontrollstationen efter GL inte hinner med 

att kontrollera och åtgärda hytter i samma takt som det blir grundlackade. I undantagsfall kan 

väntetiden bli längre än 3 minuter om det krävs mycket arbete på hytterna. Orsakerna till 

stillestånd på grund av att kontrollstationen inte hinner åtgärda hytter i samma takt som de bli 

grundlackerade är: 

 Tidskrävande åtgärder på hytt 

 Många hytter kräver åtgärder för att bli godkända 

 Raster 

Väntetid på upp till 2 minuter beror på att ett visst tidsglapp mellan hytterna kan uppstå i 

grundlacksprocessen även om flödet till GL är konstant. Det beror på grundlacklinernas och 

ugnarnas utformning. Hissen transporterar hytter mellan tre våningsplan och utför flera olika 

operationer. Tiderna för olika operationer presenteras i tabell 2. 

Tabell 2: Operationstider HE 138. 
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00:00 
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02:24 

02:52 

03:21 

03:50 

04:19 

04:48 
Fördelning väntetid HE 138 

1-59 sekunder 

1-2 minuter 

2-3 minuter 

3-5 minuter 

5-10 minuter 

Längre än 10 minuter 

Nummer Operation Tid (sekunder) 

1 Kylzon 7 m – Kontrollstation 0 m (med hytt)  47 

2 Plan 0 m – Plan 7 m (utan hytt) 18 

3 Kylzon 7 m – Buffert 12 m (med hytt) 44 

4 Buffert 12 m – Kontrollstation 0 m (med hytt) 54 

5 Plan 0 m – Plan 12 m (utan hytt) 26 

6 Plan 12 m – Plan 7 m (utan hytt) 14 

7 Plan 7 m – Plan 12 m (utan hytt) 14 
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Hur arbetet är fördelat under de 32 % av tiden hissen arbetar redovisas i figur 8.  

 

Figur 8: Diagram över arbetstidsfördelningen för HE 138. 

Av figur 9 går det att utläsa att under tiden HE 138 arbetar, transporterar den hytter 76 % av 

tiden. Resterande tid är transport mellan olika våningsplan utan någon hytt. Cykeltiden på 

olika arbetsmoment presenteras i tabell 3.  

Tabell 3: Cykeltider HE 138. 

Arbetsmoment Tid (sekunder) 

Kylzon 0 m – Kontrollstation 1 m – Plan 7 m 65 

Kylzon 0 m – Buffert 12 m – Plan 7 m 58 

Kylzon 0 m – Buffert 12 m, Buffert 12 m – Kontrollstation 0 m – Plan 7 m    116 

Plan 7 m – Plan 12 m, Buffert 12 m – Kontrollstation 0 m – Plan 7 m   86 

Buffert 12 m – Kontrollstation 0 m – Plan 7 m 72 

Buffert 12 m – Kontrollstation 0 m – Plan 12 m 80 

 

5.1.2 Systemförluster 

En systemförlust som kunnat konstateras för HE 138 är att hanteringen av hytter när det finns 

hytter i både buffert och efter kylzonen. Nuvarande prioriteringsordning innebär att när det är 

tre hytter i kö efter kylzonen till hissen, börjar hissen skicka upp hytter till buffert 12 m om 

det är fullt nere på kontrollstationen. När hytterna har snurrat färdigt på 12 m och är klar för 

att transporteras ner till kontrollstation och plats där finns prioriterar hissen att i första hand 

plocka hytter från buffert. Transporten sker då enligt följande två alternativ: 

1. Kylzon 7 m – Buffert 12 m, Buffert 12 m – Kontrollstation 0 m – Plan 7 m. 

2. Plan 7 m – Plan 12 m, Buffert 12 m – Kontrollstation 0 m – Plan 7 m. 

Dessa sekvenser tar 116 respektive 86 sekunder.  
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Förflyttningen mellan Kylzon, Plan 7 m – Buffert, Plan 12 m är onödig och medför att ett 

större antal hytter än nödvändigt tar vägen via bufferten istället för att transporteras direkt från 

kylzonen ner till kontrollstationen. Detta inträffar i 29 % av fallen då hytter skickas upp till 

buffert. Hur detta problem skulle kunna lösas för att minska systemförlusterna berörs under 

rubriken ”Förslag på åtgärder”.     

5.1.3 Kapacitet 

Hur många hytter som HE 138 hanterade under perioden som tidsstudien ägde rum samt den 

effektiva arbetstiden presenteras i tabell 4.  

Tabell 4: Hanterade hytter HE 138. 

Datum Antal hytter Tid 

2013-04-09 43 0:42:57 

2013-04-10 79 1:21:21 

2013-04-11 81 1:25:42 

2013-04-12 59 1:04:34 

2013-04-15 62 1:08:27 

 

Totalt: 

 

324 

 

5:43:01 

 

Utifrån data i tabell 4 kan kapaciteten för HE 138 beräknas (se bilaga 1). Med tidsanvändning 

som i tidsstudien (se figur 6) hanterade hissen 18,14 hytter/timme. Den teoretiska kapaciteten 

på hissen, om den arbetar 100 % av tiden skulle den klara av att hantera 56,67 hytter/timme. 

Kapacitetsberäkningen förutsätter att fördelningen av arbetstid ser ut som under tidsstudien.  

5.2 Hiss HE 150 
Hissen är placerad efter kontrollstationen som finns efter grundlacksprocessen. Den hanterar 

hytter mellan två våningsplan. TC 40 som levererar hytter till hissen studeras också under 

samma tidsperiod eftersom den påverkar hissens kapacitet. 

5.2.1 Tidsstudie  

Studien av hiss HE 150 utfördes under perioden 2013-04-18 – 2013-04-24 mellan  

07:00-16:00 på slumpvis valda tider. Hur tidsanvändningen för HE 150 ser ut presenteras i 

figur 9 på nästkommande sida.   
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Figur 9: Diagram över tidsanvändningen för HE150. 

Ur diagrammet går det utläsa att hissen står och väntar på arbete 51 % av tiden. Väntetiden för  

HE 150 varierar mellan 7 sekunder till 15:44 minuter. Hur fördelningen av väntetiden ser ut 

presenteras i figur 10.  

 

Figur 10: Diagram över fördelningen av väntetid för HE 150. 

94 % av väntetiden står hissen på plan 7 m utan hytt och väntar på uppdrag. I resterande 6 % 

av fallen väntar hissen på plan 7 m med en hytt som väntar på att TC 154 eller TC 174 har 

möjlighet att transportera den vidare. Den tiden varierar mellan 10 sekunder till 2:27 minuter. 

Väntetiderna på 3 minuter eller längre beror på störningar i produktionen antingen vid 

grundlacksprocessen eller tidigare i processen.  
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Eller på grund av att hissens kapacitet är högre än nuvarande produktionstakt.  

En orsak till väntetider på mellan 1-3 minuter beror på att kontrollstationen efter GL inte 

hinner med att kontrollera och åtgärda hytter i samma takt som de blir grundlackerade. I 

undantagsfall kan väntetiden bli längre än 3 minuter om det krävs mycket arbete på hytterna. 

Orsakerna till stillestånd på grund av att kontrollstationen inte hinner åtgärda hytter i samma 

takt som de bli grundlackerade är: 

 Tidskrävande åtgärder på hytt 

 Många hytter kräver åtgärder för att bli godkända 

 Raster 

Tiden det tar för hissen att utföra olika operationer som utförs presenteras i tabell 5. 

Tabell 5: Operationstider HE 150. 

 

 

 

 

 

Värt att notera är att operation 4 när hytt transporteras mellan TC 154 – TC 174 varierar 

mycket i tid, där 23 sekunder är den kortaste tiden. Hur arbetet är fördelat mellan de olika 

operationerna HE 150 utför under sin arbetstid presenteras i figur 11. 

 

Figur 11: Diagram över arbetstidsfördelningen för HE 150. 

23% 

65% 

6% 
4% 

1% 1% 0% 

Fördelning arbetstid HE 150 
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Nummer Operation  Tid (sekunder) 

1 Plan 7 m – Plan 0 m (utan hytt) 19 

2 Kontrollstation 0 m- TC 174, 7 m (med hytt) 51 

3 TC 154, 7 m – Truckbord 0 m (med hytt) 53 

4 TC 154, 7 m – TC 174, 7 m (med hytt) 23 

5 Kontrollstation 0 m – TC 154, 7 m (med hytt) 53 

6 TC 174, 7 m – Truckbord 0 m (med hytt) 51 

7 Truckbord 0 m – Plan 7 m (utan hytt) 18 



 
 

19 
 

Figur 11 visar att HE 150 transporterar hytter 77 % av arbetstiden. Resterande tid är transport 

mellan olika våningsplan utan hytt. I stort sett är denna transport utan hytt endast från  

plan 7 m ner till plan 0 m för att hämta hytt. Bara i enstaka fall är hissen tom under transport 

åt andra hållet (plan 0 m – Plan 7 m). Cykeltiden för olika arbetsmoment presenteras i  

tabell 6. 

Tabell 6: Cykeltider HE 150. 

Arbetsmoment Tid (sekunder) 

Plan 7 m – Kontrollstation 0 m – TC 154/TC 174, 7 m 71 

Plan 7 m – Kontrollstation 0 m – TC 154/TC 174, 7 m – Plan 0 m 90 

TC 154/TC 174, 7 m – Truckbord 0 m – Plan 7 m  71 

TC 154/TC 174, 7m – Truckbord 0 m – Plan 7 m – Plan 0 m 90 

 

TC 40 påverkar kapaciteten för HE 150. Därför kontrollerades cykeltiderna för olika 

operationer den utför i samband med tidsstudien. De redovisas i tabell 7.  

Tabell 7: Operations- och cykeltider TC 40. 

Operation Tid 

(sekunder) 

Operation Tid 

(sekunder) 

Operation Tid 

(sekunder) 

Hiss – Box 3 30 Hiss – Box 2 22 Hiss – Box 1 12 

Lastning 19 Lastning 19 Lastning 19 

Box3 – Hiss  30 Box 2 – Hiss  22 Box 1 – Hiss  12 

Totalt 79 Totalt 63 Totalt 43 

 

5.2.2 Systemförluster 

Det finns en tidsförlust på 13 sekunder som inträffar på alla hytter där TC 40 befinner sig i 

vänteläge vid HE 150. Det beror på att transportvagnen får signal att hämta hytt från någon av 

kontrollboxarna först när skidden befinner sig lägst ut på platserna som finns efter 

kontrollboxarna.  

En annan systemförlust som har noterats under tidsstudien är att på 50 % av alla hytter som 

hanterades 2013-04-24 där hissen befinner sig i vänteläge gör den det onödigt länge, vilket 

leder till att transportvagnen på plan 0 m får vänta på att hissen kommer ner för att 

transportera hytten vidare. Denna väntetid varierar mellan 9 sekunder till 3:39 minuter och är 

tillsynes oförklarlig.  Hur fördelningen ser ut presenteras i figur 12 på nästkommande sida. 

Samtliga dessa tider är rena förluster och önskvärda att eliminera.  
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Figur 12: Diagram över tidsförluster för HE 150. 

Förluster finns också då transport sker från TC 154 – TC 174. Då förloras minst 23 sekunder 

varje gång det sker. Ofta förloras ännu mera tid, ändå upp mot 2:44 minuter förekommer. 

Detta beror på att eftersom TC 154 och TC 174 har olika uppdrag så är det svårt att pricka in 

så att de båda och hissen är redo samtidigt så att transport kan ske. Operationen sker i 

genomsnitt en gång per timme. 

En ytterligare förlust som har noterats är när HE 150 levererar hytter från kontrollbox upp till 

antingen TC 154 eller TC 174. Då kan det uppstå en väntetid på mellan 10 sekunder till  

2:27 minuter på grund av att transportvagnen hytten ska levereras till har ett annat uppdrag 

som först måste avslutas. Den totala väntetiden på grund av detta varierar mellan  

4:23–12:35 minuter dagligen. Hur man kan göra för att minska systemförlusterna presenteras 

under rubriken ”Förslag till åtgärder”. 

5.2.3 Kapacitet 

Hur många hytter som HE 150 hanterade under perioden som tidsstudien ägde rum samt den 

effektiva arbetstiden presenteras i tabell 8.  

Tabell 8: Hanterade hytter HE 150. 

Datum Antal hytter Tid 

2013-04-18 106 1:56:48 

2013-04-19 71 1:17:11 

2013-04-22 103 1:57:43 

2013-04-23 85 1:36:26 

2013-04-24 90 1:47:51 

 

Totalt: 

 

455 

 

8:35:59 

 

00:00 

00:43 

01:26 

02:10 

02:53 

03:36 

04:19 

 Tidsförluster HE 150 

Väntetid 



 
 

21 
 

Med hjälp av data i tabell 8 kan kapaciteten på HE 150 beräknas (se bilaga 1). Med 

tidsanvändning som under tidsstudien, när hissen arbetade 49 % av tiden (se figur 9) klarade 

den av att hantera 25,92 hytter/timme. Den teoretiska kapaciteten på hissen, om den arbetar 

100 % av tiden klarar den av att hantera 52,91 hytter/timme. Siffrorna bygger på att 

fördelningen av arbetstiden ser ut som under tidsstudien.  Beräkningarna bygger på att det är 

en transportvagn som levererar hytter till och hämtar hytter från hissen, hela tiden utan stopp.   

5.3 Transportvagn TC 174 
Transportvagn TC 174 hanterar hytter från hiss HE 150 till KOB-buffert, samt till och från 

revisionsplatserna som finns i anslutning till rörelseområdet för TC 174. 

5.3.1 Tidsstudie  

Studien av TC 174 utfördes under perioden 2013-05-02 – 2013-05-08 mellan 07:00-16:00 på 

slumpvis valda tider. Hur tidsanvändningen för TC 174 ser ut presenteras i figur 13.   

 

Figur 13: Diagram över tidsanvändningen för TC 174. 

Ur figur 13 går det utläsa att transportvagnen arbetar 55 % av tiden och väntar på uppdrag 

resterande 45 %. Väntetiden varierar mellan 12 sekunder och 22:10 minuter. Hur fördelningen 

av väntetid ser ut presenteras i figur 14 på nästkommande sida.  
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Figur 14: Diagram över tidsanvändningen för TC 174. 

Anledningen till att just tiden 12 sekunder redovisas specifikt är för att den väntetiden 

förekommer varje gång TC 174 levererar hytt till KOB-buffert. Det berörs närmare under 

rubrikerna ”Systemförluster” och ”Förslag till åtgärder”.  

Väntetiderna på 3 minuter eller längre beror på hyttbrist från grundlacksprocessen detta kan 

bero på störningar i produktionen antingen vid grundlacksprocessen eller tidigare i processen. 

Eller på grund av att hissens kapacitet är högre än nuvarande produktionstakt uppstår 

väntetider. En orsak till väntetider på mellan 1-3 minuter beror på att kontrollstationen efter 

GL inte hinner med att kontrollera och åtgärda hytter i samma takt som det blir grundlackade. 

I undantagsfall kan väntetiden bli längre än 3 minuter om det krävs mycket arbete på hytterna. 

Orsakerna till stillestånd på grund av att kontrollstationen inte hinner åtgärda hytter i samma 

takt som de bli grundlackerade är: 

 Tidskrävande åtgärder på hytt 

 Många hytter kräver åtgärder för att bli godkända 

 Raster 

Hur länge det tar att utföra respektive operation för TC 174 presenteras i tabell 9. 

Tabell 9: Operationstider TC 174. 

Nummer Operation Tid (sekunder) 

1 HE 150 – KOB-buffert (med hytt) 68 

2 KOB-buffert – HE 150 (utan hytt) 31 

3 HE 150 – GL (med hytt) 34 

4 HE 150 – Revisionsplats (med hytt)  66 

5 Revisionsplats – HE 150 (utan hytt) 25 

6 Revisionsplats – HE 770 (med hytt) 59 

7 HE 770 – HE 150 (utan hytt) 30 

8 Kontrollplats – Rullbana (med hytt) 60 

9 Rullbana – HE 770 (med hytt) 58 
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Värt att notera är att tiderna när hytt levereras från kontrollplats till rullbana och från rullbana 

till HE 770 varierar med upp till 10 sekunder från tiden i tabell 8. Det beror på att det finns 

åtta rullbord och beroende till/från vilket rullbord hytterna levereras skiljer det tidsmässigt. 

Hur fördelningen av arbetstiden ser ut presenteras i figur 15. 

 

Figur 15: Diagram över arbetstidsfördelningen för TC 174. 

Ur figur 15 går det att utläsa att TC 174 transporterar hytter 71 % av arbetstiden. Resterande 29 % är 

transport utan hytt till de olika stationerna där hytt hämtas. Cykeltiden för olika arbetsmoment 

presenteras i tabell 10. 

Tabell 10: Cykeltider TC 174 

Arbetsmoment Tid (sekunder) 

HE 150 – KOB – Vänta – HE 150 111 

HE 150 – Revisionsplats – HE 770 125 

HE 150 – Revisionsplats – RB – HE 770 184 

5.3.2 Systemförluster 

En tidsförlust på 12 sekunder inträffar när hytt levereras till KOB-buffert från TC 174. Efter 

att hytt levererats till KOB- buffert står TC 174 still i 12 sekunder innan den åker tillbaka till 

HE 150 för att påbörja nästa uppdrag. Hur man skulle kunna göra för att eliminera förlusterna 

berörs under rubriken ”Förslag till åtgärder”.   

Det uppstår en tidsförlust på 59 sekunder när hytt som kommer från revisionsplats tvingas 

mellanlagras på ett rullbord innan det kan transporteras vidare i processen med HE 770. 

Tidsförlusten blir dock svår att minska eftersom hytt i första hand transporteras från 

kontrollplatsen till HE 770. Det är endast när den hissen är upptagen med andra uppdrag som 

hytten mellanlagras på något av rullborden.  
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5.3.3 Kapacitet 

Hur många hytter som TC 174 hanterade under perioden som tidsstudien utfördes samt den 

effektiva arbetstiden presenteras i tabell 11. 

Tabell 11: Hanterade hytter TC 174. 

Datum Antal Hytter Tid 

2013-05-02 91 2:14:56 

2013-05-03 60 1:31:07 

2013-05-06 85 2:11:27 

2013-05-07 61 1:35:34 

2013-05-08 22 0:35:05 

 

Totalt: 

 

319 

 

8:08:33 

 

Med hjälp av data i tabell 11 kan kapaciteten på HE 150 beräknas (se bilaga 1). Med 

tidsanvändning som under tidsstudien, när hissen arbetade 55 % av tiden (se figur 13) klarade 

den av att hantera 21,55 hytter/timme. Den teoretiska kapaciteten på hissen, om den arbetar 

100 % av tiden är 39,18 hytter/timme. Siffrorna bygger på att fördelningen av arbetstiden ser 

ut som under tidsstudien och att hytter hela tiden levereras till TC 174. 

5.4 Genomloppstider 
Genomloppstiderna i systemet är intressanta för att veta hur lång stopptiden i processen blir 

vid stopp i produktionen. Resultatet presenteras i tabell 12. 

Tabell 12: Genomloppstider. 

Transportsträcka Tid (sekunder) 

Kylzon – Ingång Kontrollbox 3 241 

Kylzon – Ingång Kontrollbox 2 266 

Utgång Kontrollbox 3 – KOB  230 

Utgång Kontrollbox 2 – KOB  214 

  

Kylzon – Kontrollbox 3 – KOB  471 

Kylzon – Kontrollbox 2 – KOB 480 

 

Detta innebär att om produktionen vid grundlackslinen stannar av dröjer det 241 sekunder 

innan en hytt som kommer från kylzonen på 7 m har transporterats fram till kontrollbox 3. 

Om transport sker till kontrollbox 2 ökar genomloppstiden med 25 sekunder. Den totala 

genomloppstiden (bortsett från tiden hytt befinner sig på kontrollstation) ligger på 471 

sekunder när hytterna går via kontrollbox 3 och 480 sekunder när de går via kontrollbox 2.       

5.5 Förslag till åtgärder 
Systemförlusterna i produktionen är inte önskvärda. Därför presenteras förslag på åtgärder 

som kan minska alternativt eliminera de systemförluster som identifierats under tidsstudien 

och är möjliga att åtgärda.    
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5.5.1 HE 138 

För att åtgärda problemet med onödig förflyttning av hytter till buffert 12 m istället för att 

direkt leverera dem från kylzonen till kontrollstationen skulle man behöva ändra 

prioriteringsordningen för HE 138. Om hissen istället alltid skulle prioritera att ha mindre än 

tre hytter efter torkugnen och först när denna kö är tom plocka hytter från buffert 12 m skulle 

tid kunna sparas. Det skulle innebära att istället för nuvarande transport av hytter enligt som 

sker alternativen nedan: 

1. Kylzon – Buffert 12 m, Buffert 12 m – Kontrollstation – Plan 7 m. 

2. Plan 7 m – Plan 12 m, Buffert 12 m – Kontrollstation – Plan 7 m. 

Sekvenser som tar 116 respektive 86 sekunder. Skulle transporten istället ske enligt följande: 

 Kylzon – Kontrollstation – Plan 7 m 

Denna sekvens tar 65 sekunder istället. Det skulle innebära en tidsbesparing på 51 respektive 

21 sekunder jämfört med nuvarande transportväg. Det medför också att minsta möjliga antalet 

hytter bufferteras och tid skulle sparas. Risken att bufferten blir full med detta arbetssätt är 

minimal eftersom den rymmer 42 stycken hytter. Flödet av hytter skulle också bli kortare 

vilket är helt i linje med VPS.  

En annan lösning för att komma tillrätta med problemet, att så få hytter som möjligt 

bufferteras skulle kunna vara att ha olika rasttider på kontrollstationen. Det skulle undvika 

stopp på grund av rast och ett mindre antal hytter skulle bufferteras. 

5.5.2 HE 150 

Systemförlusten på 13 sekunder som idag uppkommer när TC 40 står i vänteläge och får 

signal att hämta hytt från någon av kontrollboxarna först när skidden är längst ut på platsen 

efter respektive kontrollbox skulle kunna elimineras genom att istället skicka signal till 

transportvagnen redan när hytten kvitteras av personalen som arbetar i kontrollboxen då de är 

klar med sitt arbete. 

För att helt eliminera den tidsförlust som idag finns när TC 40 får stå och vänta med hytt på 

att hissen ska komma ner för att vidare transport ska kunna ske. Eftersom det tar 19 sekunder 

för hissen att åka från plan 7 m till plan 0 m kan en givare monteras efter transportvagnens 

bana på lämpligt avstånd så att hissen redan är nere när transportvagnen kommer i position. 

Den oförklarliga väntetiden som presentas i figur 13 bör undersökas för att undersöka om den 

är möjligt att eliminera. Genom att en PLC kunnig tittar igenom programmeringen för att se 

om de är något som är fel där eller vad det kan bero på bör det vara möjligt att komma tillrätta 

med detta. Helt kommer den inte vara möjlig att eliminera eftersom cykeltiden när hytter 

hämtas från kontrollbox 3 med TC 40 är 9 sekunder länge än det är för HE 150 att skicka upp 

en hytt på plan 7 m och sedan komma ner igen. Övriga väntetider när hytt hämtas från 

kontrollbox 1-2 bör gå att eliminera.  
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Transporten från TC 154 – TC 174 är någonting som egentligen inte skulle behöva ske över 

hissen och uppehålla den under tiden. Om man istället skulle avsätta rullbordet på plan 7 m 

närmast hissen till detta skulle denna förlust på 31 sekunder per timme kunna elimineras. 

Totalt finns det 8 stycken rullbord som används som buffert idag.  

5.5.3 TC 174 

En tidsförlust på 12 sekunder som inträffar efter att TC 174 levererat hytt till KOB-bufferten. 

En orsak till problemet kan vara att det sker en överföring av data från två olika dataområden 

här. Detta bör dock inte ta så lång tid, utan bör ske i stort sätt ögonblickligen. Problemet 

förekommer endast i just detta fall, när hytt levereras från TC 174 till HE 770 eller något av 

rullborden finns det ingen sådan väntetid. Då åker TC 174 vidare till nästa uppdrag direkt. 

Genom att titta över och justera programmeringen bör denna förlust vara möjligt att eliminera, 

alternativt reducera.  

För närvarande är cykeltiden för detta arbetsmoment 111 sekunder. Om problemet skulle 

lösas skulle den minska till 99 sekunder. Eftersom 89 % av transportvagnens arbetstid 

används för denna operation skulle mycket tid kunna sparas om denna tidsförlust gick att 

eliminera. Ytterligare en fördel om cykeltiden för detta uppdrag kan minskas är att 

systemförlusterna för HE 150 också skulle minska eftersom den är beroende av att TC 174 

hämtar hytter. 

5.5.4 Genomloppstider 

Det är svårt att korta genomloppstiden för hytterna eftersom en tror del av tiden är ren 

transport. Det som skulle gå att minimera är förlusten på 13 sekunder vid TC 40 som berörs 

under rubriken ”Förslag till åtgärder, HE 150” och 12 sekunder för TC 174 som berörs under 

rubriken ”Förslag till åtgärder, TC 174”. Dessa förändringar skulle innebära att de totala 

genomloppstiderna reduceras med 25 sekunder. För att kunna minska genomloppstiden 

ytterligare måste flödet bli kortare för att på så sätt tjäna tid. Alenativt kontrollera om 

hastigheten på transportbanorna kan ökas.   
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Inte 

OK 

5.5.5 Övergripande förändringar  

En annan åtgärd som skulle kunna minska systemförlusterna är om kontrollstationen efter 

grundlacksprocessen skulle flyttas från nuvarande placering på plan 0 m upp till plan 7 m där 

hytterna kommer ut från kylzonen. Det skulle innebära att flödet av godkända hytter skulle bli 

kortare, helt i linje med VPS. Flödet skulle då bli enligt figur 16. 

 

 

 

 

 

 

 

För att kunna realisera detta behövs en kontrollstation på plan 7 m för att hinna kontrollera 

alla hytter. Det skulle innebära att flödet av hytter skulle förändras från nuvarande till att efter 

torkugn gå vidare till kontrollstationer på plan 7 m. Hytter som är godkända och inte kräver 

någon justering kan direkt skickas vidare med TC 174 till KOB-bufferten och vidare till 

täcklack. Hytter som kräver justeringar skickas via HE138 ner till plan 0 m där justering sker. 

Efter justering skickas hytten med HE 150 till plan 7 m och vidare till KOB-buffert med TC 

174, precis som flödet ser ut idag för samtliga hytter. 

Detta skulle vara tidsbesparande eftersom 20-40 % av hytterna är godkända och skulle kunna 

gå till täcklack direkt istället för som idag då alla hytter tar omvägen via kontrollstationen på  

plan 7 m. Exakt hur stor tidsbesparing detta skulle innebära har inte kunnat kontrolleras under 

tiden för projektet eftersom inga hytter har transporterats denna väg så det finns inga tider på 

detta. På sikt måste målet vara att en stor majoritet av alla hytter ska transporteras via det nya 

flödet. Då kan PLC programmet ändras så TC 174 viloläge är vid nya flödets utlopp, vilket är 

betydlig närmare KOB-bufferten jämfört med HE 150. Förslaget skulle också minska 

arbetsbelastningen på HE 138, HE 150 och TC 174. Cykeltiden för godkända hytter när de 

transporteras med TC 174 skulle minska från dagens 111 sekunder till 68 sekunder om 

flödesförändringen och ändringen av PLC programmeringen gjordes.     

  

Ugn Kontroll 

Plan 7 m 
TC 174 KOB-buffert 

HE 138 

Justering HE 150 TC 174 TC 40 

Figur 16: Förslag till nytt hyttflöde efter grundlacksprocessen. 
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5.6 Måluppfyllelse 
Målen med projektet var följande: 

1. Studera och identifiera de systemförluster som idag finns i produktionen. 

2. Ta fram förslag på åtgärder som skulle kunna minska eller om möjligt eliminera 

systemförluster.  

3. Beräkna kapaciteten för produktionsanläggningens olika delar. 

För att uppfylla dessa mål skulle följande delar i produktionsanläggningen studeras: 

 Hiss HE 138 

 Buffert 12 m 

 Transportvagn TC 40 

 Hiss HE 150 

 Transportvagn TC 174 

Mål 1-3 har uppfyllts för samtliga delar i anläggningen som skulle studeras. Buffert 12 m har 

inga direkta systemförluster eftersom det endast är transport av hytter som sker där. Den har 

dock inverkan på kapaciteten för HE 138 och därför tagen i beaktning vid resultatet för denna. 

Kapacitet och systemförluster för TC 40 är i beaktning vid resultatet för HE 150 eftersom de 

båda påverkar varandra.  
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6 Diskussion 
Jag anser att de mål som fanns för projektet at uppfyllda. Meningen var att ta fram förslag till 

åtgärder, inte att åtgärda systemförlusterna och de ha jag gjort. Sedan är det upp till 

uppdragsgivaren att gå vidare med förslagen de finner möjliga, nödvändiga och rimliga att 

åtgärda.  

6.1 Tidsstudien 
Som alltid när en tidsstudie utförs så gör den det under en begränsad tidsperiod. Data kan bli 

missvisande om det under denna period förekommer avvikelser från hur produktionen normalt 

fungerar. För att undvika detta ha jag vidtagit de åtgärder som är möjliga, nämligen att utföra 

tidsstudien under en relativt lång tidsperiod samt på slumpvis valda tider. Sannolikheten för 

att produktionen avviker från normalt under hela denna period blir då minimal och data blir så 

nära sanningen som möjligt. Jag anser själv att data som framkommit är representativ för 

normal produktion. Visst har produktionen haft störningar, men inte så pass mycket at det 

påverkat resultatet så att det ej är relevant.         

6.2 Systemförluster 
All tid som hissarna och transportvagnen inte jobbar är egentligen förluster och därför 

önskvärda att eliminera. Anledningen till en stor del av förlusterna är dock att det inte finns 

tillräckligt med hytter för at hålla anläggningen sysselsatt. Därför har jag valt att inte ta upp 

dessa som systemförluster och inte heller kommit med något förslag som kan minska dessa. 

Lösningen är ganska självklar, mer hytter måste tillverkas eftersom hissarna har högre 

kapacitet än de volymer som idag produceras för att minska alternativt eliminera dessa. Jag 

har valt att koncentrera mig på de förluster som faktisk går att göra någonting åt för att arbetet 

ska vara till nytta för uppdragsgivaren.      

6.3 Kapacitet 
Den teoretiska kapaciteten för HE 150 som beräknades till 52,91 hytter/timme är en sanning 

med modifikation. Eftersom det är TC 174 och TC 154 som tar hand om hytterna efter hissen 

kan inte den ha högre kapacitet en dessa. Kapaciteten på TC 174 beräknades till  

39,18 hytter/timmer och TC 154 ingick inte i studien så kapaciteten på denna är okänd. 11 % 

av hytterna som HE 150 hanterar går via TC 154. Detta gör att kapaciteten för HE 150 i bästa 

fall är 11 % högre än 39,18. Realistiskt sett ligger de nog närmre 40 hytter/timme eftersom 

Det är svår att koordinera så att någon av transportvagnarna kan ta hand om hytten direkt den 

är klar för vidare transport eftersom de alternerar mellan flera olika uppdrag och vissa 

väntetider alltid kommer uppstå.  

I dagsläget är det TC 174 som begränsar anläggningens kapacitet. Eftersom kapaciteten för 

TC 174 är lägst av den studerade utrustningen bör i första hand åtgärder för att öka 

kapaciteten för den vidtas. Det är onödigt att öka kapaciteten för hissarna innan kapaciteten 

för TC 174 ökats för att säkerställa att den klarar av att hantera ett ökat antal hytter.     
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6.4 Framtagna förslag 
Åtgärden som föreslagits för att minska systemförlusterna för HE 138 kan vara svår att 

genomföra. Det beror på att idag plockas hytter i fösta hand från buffert 12 m eftersom man 

eftersträvar att ha en blandning av hytter i produktionen och hissen är programmerad efter 

principen först in – först ut. Detta för att utjämna arbetet eftersom vissa typer av hytter är mer 

tidskrävande än andra. Om det på något sätt går att få så programmet vet att det är samma typ 

av hytt på plan 7 m som i buffert 12 m och då välja den på 7 m skulle rätt mix behållas och 

förflyttningen av hytter minska.  

Förlusten på 13 sekunder när TC 40 står i vänteläge kan elimineras enligt förslaget som togs 

fram som gick ut på att kvitteringsknappen fungerar som signal till TC 40 att hämta hytt. 

Detta ä en billig lösning eftersom all utrustning redan finns och det krävs endast en 

modifiering av PLC programmet. Eftersom det redan idag finns en överkapacitet på HE 150 

bör inte detta vara prioriterat. Mest energi bör läggas på att minska alternativt eliminera 

systemförlusterna för TC 174 eftersom det är den som begränsar anläggningens kapacitet.  

Förlusten på 12 sekunder när hytt lämnas till KOB-buffert från TC 174 bör vara prioriterad. 

Önskvärt vore att den eliminerades, en minskning är nödvändig för att klara en 

produktionsökning. Genom att se över PLC programmet för att se om det är något fel där eller 

undersöka vad de annars kan bero på. Om felet ligger i programmet och inte kräver nyinköp 

av utrustning är detta en billig lösning som skulle få stor effekt eftersom förlusten finns på  

89 % av alla hytter.  

Flödesförändringen är en betydligt dyrare lösning än de andra som föreslagits, men effekten 

av den skulle också vara större och påverka hela anläggningens kapacitet i positiv riktning. 

Den bidrar också till ett kortare flöde av godkända hytter. Om det räcker med en kontrollplats 

när det idag finns två går att diskutera. Värt att tänka på är att endast kontroll ska ske på denna 

plats, inga som helst justeringar görs här. Då ska hytten skickas ner till plan 0 m. Om 

arbetsbelastningen blir för hög på kontrollplatsen går det att öka bemanningen så att arbetet 

hinner utföras korrekt. 

Jag hade även andra förslag på åtgärder som hade kunnat utföras för att minska 

systemförlusterna för HE 150 men fann det inte nödvändigt att ta upp dessa i rapporten 

eftersom en överkapacitet för denna redan finns. Förslaget hade inneburit stora 

ombyggnationer och medfört höga kostnader. Eftersom det inte hade lett till en förbättring i 

produktionen känns det svårt att motivera en investering rent ekonomiskt.                
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6.5 Förslag till fortsatt arbete 
Om det skulle vara aktuellt med fortsatt arbete förslår jag att bland annat följande arbete 

utförs: 

 Bestäm vilka förslag som är aktuella att arbeta vidare med. 

 Verifiera att förslagen är genomförbara. 

 Kontrollera att en förändring inte leder till negativa följdeffekter i övriga 

produktionsanläggningen. 

 Kontrollera vilken utrustning som krävs för att realisera förslagen. 

 Kontrollera om hastigheten för transportbanorna kan ökas för att minska 

genomloppstiden. 

 Fortsatt arbet med att identifiera systemförluster och beräkna kapacitet på utrustning i 

processen där dessa är okända.  
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Bilaga 1 Kapacitetsberäkningar 
Nedan presenteras kapacitetsberäkningarna för den studerade utrustningen.  

HE 138 
Resultat från kapacitetsberäkningar av hiss HE 138 presenteras i ekvation (1) och (2). 

Nödvändig data för att utföra beräkningarna återfinns i tabell 13. 

Tabell 13: Data för kapacitetsberäkning HE 138. 

Hanterade hytter (st.) 324 

Arbetstid (tt:mm:ss)  5:43:01 

Arbetstid (s) 20581 

Arbetstid (%) 32 

Arbetstid (%)  100 

 

 
      

 
       

      

             
      

   

     
                                  (1) 
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HE 150 
Resultat från kapacitetsberäkningar av hiss HE 138 presenteras i ekvation (3) och (4). 

Nödvändig data för att utföra beräkningarna återfinns i tabell 14. 

Tabell 14: Data för kapacitetsberäkning HE 150. 

Hanterade hytter (st.) 455 

Arbetstid (tt:mm:ss)  8:35:59 

Arbetstid (s) 30959 

Arbetstid (%) 49 

Arbetstid (%) 100 
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TC 174 
Resultat från kapacitetsberäkningar av transportvagn TC 174 presenteras i ekvation (5) och 

(6). Nödvändig data för att utföra beräkningarna återfinns i tabell 15. 

Tabell 15: Data för kapacitetsberäkning TC 174. 

Hanterade hytter (st.) 319 

Arbetstid (tt:mm:ss)  8:08:33 

Arbetstid (s) 29313 

Arbetstid (%) 55 

Arbetstid (%)  100 
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