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Abstract

Identification of improvement steps for a production
line with event-driven simulation.

Mohammad Dawood Idress and Désirée Ekvall 

St Eriks in Uppsala is a manufacturing company of various concrete 
products, e.g curb concretes stones. This study is about a 
production line that has become a low priority and needs 
improvement as the company wants to increase its production 
volume. 

The project's goal is to increase the production volume of the 
current production line by 50%. To achieve this, the study 
addressed the following problem formulation, which bottlenecks are 
in the production line? What improvement steps should be taken to 
achieve the set production targets? Should these improvements be 
achieved by creating productivity or purchasing productivity? 

The improvement solutions are obtained by means of a simulation 
study, which is a major part of the project. The main focus of the 
project is primarily: 1) Simulation (Discrete Even Simulation) of 
the current state and Model Validation 2) Identification of 
Bottlenecks 3) Improvement Suggestions to Enhance Production 
Volume Increase. 

The result shows that the production line must eliminate primarily 
two bottlenecks, filling and deformation in order to achieve the 
desired production volume. In order to get a more detailed result, 
an optimization has also been carried out. The optimization shows 
that some buffer capacities should be increased, including cure 
buffer and decrease in curing time.

ISRN UTH-INGUTB-EX-M-2018/23-SE
Examinator: Lars Degerman
Ämnesgranskare: Matias Urenda Moris
Handledare: Peter Strömberg



 

 

Sammanfattning 

 
St. Eriks i Uppsala är ett tillverkande företag av olika betongprodukter däribland betong 

kantsten. Produktionslinan som studien behandlar har blivit lågt prioriterad och behöver 

förbättras då företaget vill öka produktionsvolymen.  

 

Projektets mål är att öka produktionsvolymen på den aktuella produktionslinan med 50 

%. För att uppnå detta krävs att studien som behandlas i rapporten ger svar på följande 

frågeställningar, vilka är flaskhalsarna i produktionen? Vilka förbättringssteg bör göras 

för att nå de uppsatta produktionsmålen? Kan detta ske genom att genom att skapa 

produktivitet eller köpa produktivitet? 

  

Projektets resultat fås med hjälp av en simuleringsstudie som är en omfattande del av 

projektet. Huvudmomenten i projektet berör främst 1) Simulering (händelsestyrd 

simulering) av nuläget och validering av modell 2) Identifiering av flaskhalsar 3) 

Identifiering av förbättringsförslag för att möjliggöra ökning av produktionsvolym. 

 

Resultatet visar att produktionslinan måste eliminera främst två flaskhalsar, limning och 

avformningen för att kunna uppnå önskad produktionsvolym. För att få ett mer utförligt 

resultat har även en optimering genomförts. Optimeringen visar att vissa 

buffertkapaciteter bör ökas, inklusive härdningsbuffert samt minskning av 

härdningstiden.  
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Förord 
 

Den här rapporten är resultatet av ett förbättringsarbete gjort i samarbete med St. Eriks 

AB, Uppsala våren 2018. Examensarbetet är den sista delen i 

maskiningenjörsprogrammet på Uppsala Universitet.  
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Förkortningslista  

 

MTBF: Mean time between failures. 

 

MWT: Mean waiting time.  

 

MTTR:  Mean time to repair. 

 

MDT:  Mean down time = MWT + MTTR. 

 

DES: Discrete Event Simulation. 

 

Skapa produktivitet: När kapaciteten ökas med befintliga resurser. 

 

Köpa produktivitet: När kapaciteten ökas med investeringar av exempelvis nya  

maskiner. 

 

Torrsida: Den delen av produktionen som sker efter härdningen. 

 

Våtsida: Den delen av produktionen som sker innan härdningen. 

 

Sole bottleneck: Flaskhalsar på grund av låg kapacitet i diverse process. 

 

Shifting bottleneck: Påvisar flaskhals med avseende på omställningstid och fel. 

 

Working: Process i arbete. 

 

Blocked: Process blockerad t.ex. på grund av att nästa process inte arbetar av  

olika anledningar, detta gör att den nuvarande processen inte kan leverera  

materialet vidare. 

 

Waiting: Processen väntar på material från föregående arbetsstation i 

systemet. 

 

Throughput: Medelvärde antal producerade betongstenar/h.  

 

Leadtime: Produktionsledtiden för en produkt. 

 

WIP - Work in process, dvs. produkter i flöde. 
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1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs uppdraget som getts av St. Eriks AB i Uppsala. Innefattande 

bakgrundsbeskrivning, problembeskrivning, frågeställning samt de avgränsningar som 

används.  

1.1 Bakgrund 

Konkurrensen ökar kontinuerligt inom alla industribranscher. För att få bli kontrakterad 

för nya jobb och få nya kunder krävs det av tillverkningsindustrin ett ständigt 

förbättringsarbete. Beroende på var problemet ligger kan företaget införa lämpliga 

förbättringar. Dessa förbättringar främjar företaget så det blir mer synligt bland alla 

företag som konkurrerar i samma bransch. Förbättringsåtgärder kan ofta göras inom fyra 

områden: kvalitet, tid, kostnad och flexibilitet1. Förbättring inom dessa områden medför 

positiva effekter i resterande områden. Ett av dessa områden är kapacitet. Genom att 

förbättra och effektivisera produktionen skapas en ökad produktionsvolym. Detta 

examensarbete vänder sig till ett förbättringsarbete av en produktionslina då företaget 

strävar efter ett kontinuerligt förbättringsarbete. 

1.2 Problembeskrivning 

Då företaget strävar efter att kontinuerligt effektivisera sin produktion och öka sin 

produktionsvolym finns det stort behov av att genomföra ett förbättringsarbete på 

produktionslinan som producerar betongsten. Produktionslinan har svårt att möte 

volymefterfrågan från marknaden då den i nuläget inte kan producera tillräckligt hög 

volym. Produktionslinan producerar olika sorters betongsten som varierar beroende på 

order. För att öka produktionsvolymen finns det behov av att identifiera nödvändiga 

förbättringssteg i syfte att öka. Arbetet fokuserar på problemställningen kopplad till att 

identifiera och eliminera flaskhalsar som är ett generellt tillvägagångssätt för att öka 

kapacitet. Problematiken i att identifiera flaskhalsar är ett generellt problem då det kan 

vara svåra att detektera i dynamiska system med komplexa beroenden av data, detta i 

samband med att kunna möjliggöra ett kontinuerligt förbättringsarbete.  

  

                                                
1 Jan, Olhager. Produktionsekonomi. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2013.  
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1.3 Syfte 

Syfte med examensarbetet är att identifiera optimala förbättringssteg för 

produktionslinan, med målet att möjliggöra en produktionsvolymsökning med 50 %.  

1.4 Frågeställningar  

Studien som behandlas i rapporten ska ge svar på  

1. Vilka är flaskhalsar i produktionen?  

2. Vilka förbättringssteg bör göras för att nå de uppsatta produktionsmålen?  

3. Huruvida detta sker genom att skapa produktivitet eller köpa produktivitet? 

1.5 Avgränsningar  

Det ska tas i beaktning att rapporten och studien inte kommer behandla implementering 

av de föreslagna förbättringsåtgärderna utan endast förbättringsförslag. Simuleringen 

för produktionen kommer att avgränsas till att endast ta hänsyn till kantsten av typ A1 

och B1, då det är de stentyper som tillverkas den övervägande delen av produktionen. 

Rapporten kommer inte heller behandla de ekonomiska aspekterna på föreslagna 

förbättringsåtgärder, förutom huruvida det handlar om att köpa kapacitet eller skapa 

kapacitet 
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2 Teori  

I detta kapitel beskrivs den teorin som används för att göra studien och simuleringen. 

Teorin innefattar mer ingående om vad produktionsledtid, cykeltid, flaskhalsar, 

flaskhalseliminering och händelsestyrd simulering (Discrete Event Simulation, DES). 

Detta kapitel är till för att läsaren ska ha en förståelse för de olika begrepp som 

används i studien.  

2.1 Produktionsledtid  

Produktionsledtid är tiden det tar för produkten att gå igenom produktionens olika 

förädlingssteg. Det är den totala tiden från första processen tills dess att stenarna läggs 

på pallar och transporteras till lager, detta inkluderar också härdningen.2 Sammantaget 

är produktionsledtid är i rapporten definierat; hur lång tid det tar för varje flödesenhet 

att ta sig igenom hela produktionslinan exklusive förrådsledtid och lagerledtid, se figur 

2.1. 

2.2 Cykeltid  

Cykeltid är ett tidsbegrepp som i detta arbete definieras som tiden det tar för produkten 

att bearbetas i en process med tydlig start och slutpunkt. Detta är av yttersta vikt för att 

få korrekta värden. Det ska tas i beaktning att den valda flödesenheten är betongen och 

inte fixturen eftersom fixturen separeras från betongen i avformningen. En generell 

definition för cykeltid är;  

  

”Den tid produkten tillbringar inom varje station kallas cykeltid och anger tiden mellan 

två färdigbearbetade produktenheter. ” 3 

 

 

 

                                                
2 Jan, Olhager. Produktionsekonomi. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2013, s.29. 
3 Ibid, s.29. 
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Figur 2.1 Överblickande bild av produktionsledtid. 4 

2.3 Flaskhalsar 

En flaskhals begränsar flödet i hela värdekedjan, detta innefattar ofta en begränsad 

kapacitet i en specifik process i en produktionslina. Indikationer på en flaskhals kan 

vara köer innan processen, låg tillgänglighet etc. 

I en produktion är det viktigt att identifiera flaskhalsar för att optimera 

produktionsvolymen. Målet i de flesta produktioner är att eliminera flaskhalsarna helt, 

men finns det inte resurser eller av andra omständigheter inte möjlighet att ta bort/byta 

ut flaskhalsen är det viktigt att se till att man utnyttjar flaskhalsen till fullo. 

På grund av att de andra processernas enskilda produktionstakt måste anpassa sig till 

flaskhalsen, är det rekommenderat att ta bort och åtgärda flaskhalsen för att möjliggöra 

strävan efter ständiga förbättringar.5 Sammantaget finns det två kännetecken för en 

flaskhals;6 

 

1. Precis före en flaskhals uppstår det alltid en kö, detta gäller oavsett vilken sorts 

flödesenhet som behandlas, alltså dvs. om det är information, människor eller som i 

detta arbete material i form av fixturer  

 

2. De aktivitetsstöd som ligger efter flaskhalsen får vänta med att bli utnyttjade på 

grund av att processen innan tar lång tid, detta leder till outnyttjad kapacitet, alltså 

att nästkommande process inte kommer att bli fullt utnyttjad.  

                                                
4 Jan, Olhager. Produktionsekonomi. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2013, s.31. 
5 Niklas, Modig och Per, Åhlström. Detta är Lean. 2 uppl. Stockholm: Rheologica Publishing 
2017.s. 37. 
6 Eliyahu, M. Goldratt. Målet: en process av ständig förbättring: en roman. Akvedukt Bokförlag, 
1998. 
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2.4 Flaskhalseliminering 

Metodiken för att utveckla flaskhalseliminering följer en femstegsmodell 7 

 

1. Identifiera systemets flaskhals 

2. Besluta hur systemets begränsning skall utnyttjas. 

3. Underordna allt annat till detta beslut. 

4. Öka systemets begränsade kapacitet. 

5. Om en begränsning har eliminerats - börja om från punkt 1  

 

Det är viktigt att ta i beaktning att när en flaskhals har eliminerats kommer en ny 

process att bli flaskhals i systemet. Säg till exempel att vi tillsätter mer resurser eller 

ökar tillgängligheten på en flaskhals åtgärder som i sin tur eliminerar denna, oavsett om 

detta görs kommer det alltid att dyka upp en ny flaskhals någon annanstans. En 

förenklad beskrivning ses nedan: 

 

 “Det är som i det spel som finns på nöjesfält, där små mullvadar dyker upp ur hål och 

man snabbt ska försöka slå de på huvudet. Så fort man slagit ner en av dem (men oftast 

innan dess), dyker det upp en ny. “ 8 

 

Anledningen till att flaskhalsar alltid kommer att uppkomma är att; 

 

1. Stegen i processen måste utföras i viss ordning 

2. Det måste alltid finnas variation i processen.  

 

Detta indikerar dock inte på att man ska strunta i att eliminera flaskhalsar bara för att det 

kommer dyka upp nya utan snarare styrker det att arbetet med att eliminera flaskhalsar 

är ett kontinuerligt förbättringsarbete, som man i ett företag aldrig blir “klar” med. I 

teorin innebär varje förbättring och flaskhalseliminering att systemet blir mer och mer 

effektiv och att förlusterna minskar 

2.5 Maskintillgänglighet 

Maskintillgänglighet kartlägger oplanerade stopp som kan uppstå vid produktion. 

Beräkning av varje process tillgänglighet används senare i simuleringsmodellen.  I 

denna rapport beräknas tillgängligheten enligt formel 2.1.9   

 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
MTBF

MTBF+MDT
   (2.1) 

 

                                                
7 Jan, Olhager. Produktionsekonomi. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2013, s.481. 
8 Modig, Niklas & Åhlström, Per. 2017 s.38. 
9 Slack, Nigel & Bradon, Alistair & Johnston, Robert. Operations management. 7th Edition, 
2013. Harlow: Pearson Education Limited. s.650.  
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Tillgängligheten värdet på en process är ett procentuellt värde som kan användas av 

simuleringsmjukvara för att återskapa det verkliga processbeteendet under 

simuleringen. I figur 2.2 visas en överskådlig bild av MTBF (Mean Time Between 

Failure) och MTTR (Mean Time To Repair). Det ska tas i beaktning att MDT (Mean 

Down Time) innefattar både MWT (Mean Waiting Time) och MTTR. 

 

 

 

 Figur 2.2 Överskådlig bild av MDT och MTBF. 10  

Mätning i praktiken 

Idag har många maskiner möjlighet att automatiskt registrera störningar. Denna 

automatisering kräver inget extra arbete från operatörerna. Det är vanligt att man 

använder denna typ av automatiserade loggning av data i en industri för att möjliggöra 

och identifiera störningar. Detta används ofta som underlag för vidare 

förbättringsarbete. Hur industrin går till väga för att automatisera sin produktion 

varierar. 

Mätning av maskintillgänglighet kan ske på två olika sätt antingen manuell mätning 

som utförs av t.ex. en extrainkallad personal eller en operatör som jobbar vid maskinen, 

eller automatisk mätning11.  

                                                
10 Nord, Christer & Johansson, Berndt. Nationell jämförelse av total utrustningseffektivitet - 

potential för stärkt konkurrenskraft i svensk industri. Mölndal: 1997, s.13. 
11 Ibid. s.17. 
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2.6 Händelsestyrd simulering 

Händelsestyrd simulering också kallat Discrete Event Simulation (DES) är processen att 

kodifiera ett komplext system med ordnade sekvenser av väldefinierade händelser. 

Detta sätt att simulera används inom hälso- och sjukvård, tillverkning, etc.12  

I DES finns det en klocka som håller koll på simuleringstiden och händelseförloppet 

styrs av en händelsekö i stigande ordning efter den tidpunkt då händelsen inträffat. När 

händelsen inträffar, vilket sker när den kommit först i kön, aktiveras det angivna 

simuleringsobjektet. Alltså kommer objektet endast att aktiveras då den har en aktivitet 

att genomföra.  

Det som urskiljer händelsestyrd simulering är att den kan planera in händelser att 

inträffa på en godtycklig tidpunkt i simuleringens framtid13.  

En effektiv DES process bör innehålla följande punkter;14 

 

• Förutbestämda start- och slutpunkter, dvs. diskreta händelser eller tillfällen i tid. 

• Ett sätt att hålla reda på tiden som har gått sedan processen började. 

• En lista över diskreta händelser som har inträffat sedan processen började. 

• En lista över diskreta händelser som väntar eller förväntas (om sådana händelser 

är kända) tills processen väntas sluta. 

• Ett grafisk, statistisk eller tabell av funktionen för vilken DES för närvarande är 

engagerad. 

Fördelar med simulering  

Nedan beskrivs de fördelarna som finns med att använda händelsestyrd simulering; 

 

• Med hjälp av simuleringen kan flaskhalsar identifieras. 

• En helhetsbild över produktionen uppnås.  

• Bättre insikt och förståelse på vilka parametrar och moment som påverkar 

produktionssystemet. 

• Att bygga och testa en simuleringsmodell kan ske var som helst. 

• Förbättringsåtgärder kan testas och tillämpas utan att påverka produktionstiden.  

• Simuleringen underlättar att optimera val av maskiner innan inköp, placering av 

utrustning och produktionslayout.    

  

                                                
12 Rouse, Margaret. Discrete event simulation (DES), juli 2012, 
https://whatis.techtarget.com/definition/discrete-event-simulation-DES (Hämtad 2018-05). 
13 Uppsala Universitet, Allmänt om simulering, tis. 19 feb 
13:45:21,https://www.it.uu.se/edu/course/homepage/oopjava/vt16/assign/simulering.html 
(Hämtad 2018–05). 
14 Rouse, Margaret. Discrete event simulation (DES), juli 2012, 
https://whatis.techtarget.com/definition/discrete-event-simulation-DES (Hämtad 2018-05). 

https://whatis.techtarget.com/definition/discrete-event-simulation-DES
https://www.it.uu.se/edu/course/homepage/oopjava/vt16/assign/simulering.html
https://whatis.techtarget.com/definition/discrete-event-simulation-DES
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Nackdelar med simulering  

Nedan beskrivs nackdelarna som finns då man använder sig av händelsestyrd 

simulering: 

 

• Att använda och bygga en simuleringsmodell kräver kunskap och färdighet samt 

förståelse av logiken som används i simuleringsmjukvaran, vilket inte alltid är 

helt lätt.  

• Att bygga en simuleringsmodell och verifiera den samt validera kräver mycket 

tid samt bra data.  

• Simuleringsresultat kan i vissa fall vara svåra att tolka 

 

2.7 Optimering  

Optimering innebär att de bästa värdena från de variabler man för in i optimeringen tas 

fram. I denna studie används simuleringsmodellens resultat som grund till vilka värden 

som ska optimeras. Det finns flera olika antal metoder som används vid optimering, där 

denna studie bygger på genetiska algoritmer, vilket innebär att kombinera starka 

lösningar för att skapa en naturlig evolution, som kan hänvisas ordspråket de starkaste 

överlever. Optimering används i nuläget där man vill förbättra olika system främst inom 

tekniska och ekonomiska områden. Resultaten från en optimering avvänds ofta som 

underlag för olika förbättringsarbeten.15  

 

  

                                                
15 Evoma AB. Software.evoma.se/docs/chapter8. (Hämtad 2018-08-21) 
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs den metod som används i studien, detta innefattar design av 

studien som visar en överskådlig bild av projektets arbetsgång och respektive 

datainsamlingsmetoder och vad dessa innehåller. 

3.1 Design av studien 

För att kunna identifiera flaskhalsar och uppnå ökad produktionsvolym är det av yttersta 

vikt att ha en bra litteraturstudie och en praktisk bild av hur produktionslinan fungerar i 

verkligheten. Detta är den inledande delen i projektet. Efter kartläggning av flödet i 

produktionslinan sker en dokumentstudie där insamling av relevant datamaterial görs. 

Dokumentstudien innefattar också en analys av det insamlade materialet, där dessa 

beräknade och uppmätta värd kommer göra grunden för den händelsestyrda 

simuleringen som sker senare i projektet. Efter simulering och validering av modell 

kommer identifiering av flaskhalsar att ske. Med den sistnämnda informationen 

identifieras förbättringssteg för att uppnå ökad produktionsvolym. För mer ingående 

information av de olika stegen se datainsamlingsmetod nedan. En överskådlig bild av 

projektets arbetsgång ses i figur 3.1 

 

 

Figur 3.1 Förenklad bild av projektets design och tillvägagångssätt  
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3.2 Datainsamlingsmetod  

Litteraturstudie  

Intervjuer och litteraturstudie inom området händelsestyrd simulering, 

produktionsteknik och flermålsoptimering genomförs för att ha den teoretiska grunden 

för arbetet. Tidigare erfarenheter erhållna på Uppsala universitet i kurser som berör 

ämnet produktionsteknik och produktionsledning används också. 

 

Kartläggning av flöde 

Kartläggning av flödet i produktionslinan genomförs för att få en större förståelse för 

processen. Kartläggningen sker genom observationer på plats ett urval av dagar för att 

upptäcka eventuell variation i produktionslinan.  

 

Dokumentstudie  

Dokumentstudien innefattar en grundläggande analysering av larmsignalerna som finns 

programmerade i ett system kopplat till produktionslinan, larmsignalerna studeras och 

analyseras för att kunna möjliggöra beräkningar som krävs för användning av 

simuleringsmjukvaran. 

 

Mätning och insamling av material  

Denna del består av kompletterande tider relevanta för studien och DES såsom cykeltid 

för varje process, ledtid, buffertkapacitet och härdningstid. Samt identifiering av MDT 

och tid mellan fel MTBF. I detta projekt görs mätningar som skall användas till 

beräkning av maskintillgänglighet MTBF och MDT både automatiskt och manuellt med 

hjälp av tidigare programmerade larmsignaler.  

 

Simulering och validering av modell 

Sker med hjälp av simuleringsprogrammet FACTS 16, där insamling av material och 

kartläggning av flöde står till grund för möjliggörande simuleringen. Mer ingående om 

simuleringens utförande och syfte presenteras i avsnitt 5, simulering och validering av 

modell. 

 

Identifiering av flaskhalsar 

Identifiering av flaskhalsar sker med resultat från analysen av den händelsestyrda 

simuleringen.  

 

Identifiering av förbättringssteg 

Analysering och identifiering av flaskhalsar används för att identifiera de slutgiltiga 

förbättringsstegen 

 

  

                                                
16 Evoma AB. Facts (version 3.0) 2018. 
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4 Empiri  

Kapitlet beskriver fallstudieföretaget och produktionsbeskrivning för att få en tydligare 

bild av hur produktionslinan fungerar. Detta kapitel innehåller också information om 

operatörer och arbetsskift. Samt ett analysavsnitt av de larmsignaler som behandlas. 

4.1 Företagsbeskrivning 

Examensarbetet genomförs på St. Eriks som är ett industriellt tillverkande företag i 

Uppsala. Den ägs av Investeringsfonden Accent Equity som tillhör en större koncern 

som finns i olika delar av landet i bland annat Trollhättan och Vara. Företaget har i 

dagsläget ca 200 anställda på anläggningen i Uppsala. Där tillverkas marksten, kantsten, 

stödmurar och takpannor av prefabricerad betong samt design och gjutning av unika 

specialprodukter som beställs av kunder.    

4.2 Produktionsbeskrivning 

Produktionslinan består av sex olika processer som beskrivs mer ingående i avsnitt 4.3. 

Sammantaget innefatta produktionslinan en s.k. våtsida och torrsida vilket innebär att 

den våta sidan är ohärdad betong och den torra sidan härdad betong. Efter sista 

processen läggs de färdigbehandlade stenarna på pallar och förs vidare till ett lager. 

Produktionslinan är igång under dagskiftet 06.00 och 14.30 och nattskiftet 22.00–07.00, 

observera att ingen produktion sker på helgtid. När produktionen är i gång arbetar den 

våta och torra sidan samtidigt alla dagar i veckan med undantag på måndag morgon 

arbetar endast våtsida, torsdag samt fredag natt arbetar endast den torra sidan. Detta 

beror på att på torsdag och fredag natt tömmar operatören härdningen för att inga 

fixturer ska ligga i härdningen över helgen vilket kan påverka kvaliteten på kantstenar 

ifall dem härdas alltför länge. Eftersom härdningen är tom på måndag morgon, arbetar 

endast våtsida för fylla härdningen med fixturer. Vid personalbrist eller dylikt finns det 

möjlighet för produktionen att endast jobba med en sida i taget för att inte stanna av hela 

produktionen.  

Operatörer och arbetsskift  

Det är alltid två operatörer som arbetar i produktion vid varje skift. Deras arbete består 

av övervakning, manuellt åtgärda vissa fel, beställning av nytt material, städning, 

rapportering av fel etc. Vid morgonskiftet börjar operatörerna att beställa betong för att 

kunna starta produktionen. Nattskiftet kör produktion fram tills ungefär 04.00-05.00 och 

därefter sker städning i 40 min. Morgonskiftet börjar kl. 06.00 och då tar de över 

produktionen från nattskiftet. Tanken är att övertagandet ska gå så smidigt som möjligt 

och att produktionen endast ska stannas för städning vid byte av personal. 
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4.3 Beskrivning av produktionslinan 

Produktionslinan består av fem olika delprocesser, fyllning, avskrapning 1, avskrapning 

2, avformning, limning, samt härdning. En övergripande bild av hur produktionsflödet 

fungerar visas i figur 4.1. 

 

 

Figur 4.1. Bild på produktionslayout  

 

Fyllning  

Materialet kommer från en materialtransport i taket som transporterar den 

färdigblandade betongen till den första processen. Därefter förbereds 

formarna/fixturerna genom att besprutas med ett medel som underlättar avformningen 

dvs. gör att inte betongen fastnar i formen också kallat förbehandling. Formen åker 

vidare på bandet och fylls sedan upp av en maskin som fördelar betongen jämnt i 

formen. Efter uppfyllning sätts en armering i betongblocket för att senare åstadkomma 

bättre stabilitet, fyra hål i betongen görs också för att möjliggöra ytterligare säkring som 

förhindrar rörelse vid fastsättning.  

 

Avskrapning 1 

Under påfyllningsprocessen kan ibland formarna fyllas så material läcker ut och blir 

överflödigt, denna process skrapar bort det överflödiga materialet genom att dra en 

skrapa längs hela formens ovansida. Detta är nödvändigt för att inte skapa problem 

senare i produktionslinan vid avformningen.    
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Avskrapning 2 

I denna process skrapas och rengörs formens yttre sidor med en borste. Detta sker alltså 

för att få bort onödigt spill från formens sidor som är viktigt för att inte få diverse 

problem senare i processen.  

 

Härdning  

Formarna måste genomgå härdning för att uppnå önskad hållfasthet, undersökning av 

huruvida betongen når upp till de uppsatta kraven sker i ett speciellt 

undersökningsrum/mindre laboratorium på St. Eriks. Detta är viktigt dels ur ett 

hållbarhetsperspektiv samt inte minst på grund av det relativt varierande temperaturerna 

som råder här i Sverige.  

Härdningsprocessen för kantsten varierar mellan 10 timmar till 12 timmar beroende av 

externa faktorer såsom inne temperatur, föregående dagsarbete, huruvida nattpass körs 

eller inte etc. Temperaturen i härdningen är ca 27 grader och rymmer 200 formar, se 

figur 4.2. 

 

 
 

Figur 4.2. Bild på produktionslinans härdningslager. 
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Avformning  

Efter härdningen åker formarna på ett rullband fram till avformningen. Där matas det in 

en form i taget som sedan lyfts upp och vänds 180 grader. När formen är på plats tas 

kantstenarna ut från formarna genom att formen grips tag av en maskin lyfts av. Se figur 

4.3. Efter stenarna har lämnat avformningen transporteras de vidare på en fem meter 

lång sträcka tills de anländer till limningen, se figur 4.4. 

 

 
 

Figur 4.3 Bild av processen avformning där färdiga stenar är redo att transporteras 

vidare till limningen. 
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Figur 4.4 Kantstenar efter färdig avformning på väg till limningen. 

 

Limning 

Kantstenarna transporteras sedan vidare till limningen. Lyftanordningen tar 

kantstenarna och för ner dessa i limmet. När limmet som limmas fast på undersidan av 

stenarna är gjort, lyfts kantstenarna upp av lyftanordningen igen och läggs på ett 

rullband, därefter transporteras kantstenarna till lagret.   

Limmet funktion på undersidan av kantstenarna fungerar som en ytterligare säkring av 

placering på trottoarer eller dylikt. Limmet värms då upp och används som ett medel för 

att senare kunna fästa kantstenarna. 

 

4.4 Analys av larmsignaler 

Data som analyseras är larmfilerna insamlade i ‘mätning och insamling av material’. 

Det väljs ut sex godtyckliga dagar som analyseras. Dessa larmfilen innehåller larmtider, 

larmtyp och huruvida larmet är On eller Off. 

Dessa filer används för att ta fram beräkning av tillgänglighet för respektive dag och 

process enligt formel 2.1. Denna del av rapporten står för en omfattande del då dessa 

filer inte tidigare har använts av företaget för någon form av återkoppling. Det medför 

alltså att företaget inte har någon tidigare skapt mall för att hantera dessa sorter av filer. 

Detta gör att logiska funktioner får tas fram för att få ett förenklat uttryck som sorterar 

ur utvalda tider samt ta fram MDT och MTTR. Se figur 4.5 för att få en tydligare visuell 

bild av hur en del av en larmfil efter logiska funktioner införts kan se ut.  
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För att se hur en larmfil ser ut innan införande av logiska funktioner se figur 4.6.  

 

 
 

Figur.4.5 Larm en godtycklig dag på process; fyllning. 

 
 

Figur 4.6 Del av larmfil innan införande av logiska funktioner.  

4.5 Sammanfattning  

Produktionsbeskrivningen ger en förståelse för hur produktionslinan fungerar, vilket är 

viktigt för att kunna analysera larmsignalerna som nämns i avsnitt 4.4. De insamlade 

larmfilerna används för att beräkna fram tillgängligheten för respektive process enligt 

formel 2.1. Dessa tillgängligheter används för att skapa en händelsestyrd 

simuleringsmodell. Detta beskrivs mer ingående i nästa avsnitt.   
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5 Simulering och validering av modell 

I detta avsnitt beskrivs mer ingående den del av projektet som berör händelsestyrd 

simulering. Detta innefattar syftet med simuleringen, utförande, dataförklaring av 

simuleringsobjekt för att läsaren ska ha förståelse för dess respektive innebörd, samt 

validering och analys.  

5.1 Syfte med simulering  

Simuleringen görs med programmet FACTS. Dokumentstudier innehållande 

larmsystemet står till grund för beräkningar enligt formel (2.1). Resterande data som 

används i simuleringen är hämtad från det insamlade materialet dvs. de analyserade 

larmsignalerna. Syftet med simuleringsmjukvaran är att underlätta och säkerställa 

identifieringen av flaskhalsar, eftersom simuleringen valideras och analyseras noggrant 

förväntas resultatet vara pålitligt och vara en god grund för fortsatt förbättringsarbete.  

5.2 Utförande 

Simuleringen består av diverse olika komponenter som tillsammans utgör en realisering 

av produktionslinan i verkligheten. Simuleringsmodellen är modellerad utifrån 

beskrivningen av produktionslinan som visas i avsnitt 4.3. Där beskrivs också vilka 

värden som används för att kunna göra simuleringsmodellen enligt figur 5.1. I 

simuleringsmodellen visar de lila pilarna hur betongen följer flödet genom alla 

processer. Materialet kommer från process 0 och förs vidare till fyllningen, där fixturer 

fylls upp med betong. Sedan transporteras fixturen med betong genom de olika 

förädlingars processer enligt figur 5.1. Efter den avslutande processen limning 

transporteras de färdiga betongstenarna till lager och de enskilda fixturerna åker vidare 

till buffert 1 för att genomgå förädlingsprocesser igen. För att begripa hur simuleringen 

fungerar krävs en förståelse för vilka komponenterna är och vad de betyder, därför 

presenteras detta i avsnitt 5.3.1 
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Figur 5.1. Simuleringsmodell  

5.3 Dataförklaring  

I detta avsnitt beskrivs mer ingående om respektive simuleringsobjekts betydelse, detta 

för att tydliggöra vilka komponenter som används i simuleringsmodellen, se figur 5.1. 

Simuleringsobjekt  

Nedan kommer en mer ingående förklaring av respektive simuleringsobjekt i figur 5.1   

 

● Betong_process0 - Betong matas in i systemet. 

● Fyllning - Fixtur fylls med betong. 

● Buffer1 - Antal fixturer som väntar på att nästa process ska vara ledig.  

● Avskrapning1 

● Buffer2 - Antal fixturer som väntar på att nästa process ska vara ledig. 

● Avskrapning2 

● Buffer7- Antal fixturer som är på väg till hissen.  

● Buffert10 - Antal fixturer som väntar på hissen. 

● Hiss 1a - Fixturer lastas på och åker upp. 

● Disassembly 1-Fixturer lastas av.  

● Buffer8 - Hissen väntar 10s innan den åker ner för att lasta på nya fixturer. 

● Down- Hissen åker ner. 

● SourceHiss1- En hiss matas in i systemet.  

● Härdning - Ugnen där betongen bearbetas. 

● SourceHiss2 - En hiss matas in i systemet 

● Buffer9 - Hissen väntar 10s innan den åker ner för att lasta på nya fixturer. 

● Down2 - Hissen åker ner. 

● Hiss2a - Fixturer lastas på och åker upp. 

● Disassembly2 - Fixturer lastas av. 

● Buffer5 - Transportsträcka från hissen till avformningen.  

● Avformning - Kantstenarna tas ut från fixturen. 
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● Buffer6 - En transportsträcka.  

● Limning - limmet läggs på kantstenarna.  

● Lager - Kantstenarna skickas till lagret.  

● Fixtur - Input, Fixturer matas in i systemet. 

● Fixtur_i_sys - Antal fixturer i hela systemet.  

● Failurezone - Används för att gruppera processerna som ska dela 

störningsbeteende. 

5.4 Validering  

Nedan presenteras valideringen av simuleringen. Detta görs för att säkerställa att 

simuleringen av produktionslinan stämmer överens med hur den är i verkligheten.  

Produktionstakt  

Det finns några viktiga faktorer att ta i beaktning som påverkat vår validering.  

Under projektets gång har St. Eriks åtgärdat en lyftsekvens i limningen som antas 

minskat MDT och ökat tillgängligheten avsevärt, denna förbättring innebär att 

limningen inte längre tappar ner sina stenar i limmet. Denna ändring skedde näst sista 

veckan på projektet och ytterligare en kapacitetsuppföljning på limningen vore 

önskvärt, dock är detta inte möjlig på grund av tidsbrist. Denna ändring har påverkat 

valideringen då output antas öka på grund av att torrsidans tillgänglighet har större 

betydelse eftersom det är ett enda band mellan avformningen och limningen som endast 

rullar om båda dess processer kör. Detta ställer höga krav på dessa processers 

tillgänglighet. Då tillgängligheten på limningen som tidigare låg på 78 % antas ha ökat. 

Detta resulterar i att vår simulering (innehåller uppmätta värden som gjordes innan 

åtgärden) antas ge lägre output än det uppmätta värdet.  

Efter åtgärden har ett uppmätt värde på 80,5 stenar/h, dvs. ca 80 stenar/h erhållits, se 

tabell 5.1. Observera att det endast görs inrapportering av antal producerade enheter på 

nattskiftet, därför har ett beräknat värde för antal producerade fixturer under ett helt 

dygn räknats fram manuellt, det ska tas i beaktning att produktionen av kantsten B1 och 

A1 sker samtidigt.  

  



20 
 

Tabell 5.1. Tabell över antal producerade kantstenar  

Produkt Antal producerade 

fixturer på nattskift 

som är inrapporterade 

Antal producerade stenar under ett dygns 

produktionstid dvs. 14h 

Kantsten av 

typ B1 

84 stenar/h 84 𝑓𝑖𝑥𝑡𝑢𝑟𝑒𝑟/ℎ ∗ 14 ℎ

24 ℎ
 = 49 stenar/h 

 

Kantsten av 

typ A1 

54 stenar/h 54  𝑓𝑖𝑥𝑡𝑢𝑟𝑒𝑟/ℎ∗ 14 ℎ

24 ℎ
 = 31,5 stenar/h  

Totalt antal 

producerade 

enheter  

138 stenar/h 138  𝑓𝑖𝑥𝑡𝑢𝑟𝑒𝑟/ℎ ∗ 14 ℎ

24 ℎ
= 80,5 stenar/h 

 

Det har också uppmärksammats genom projektets gång att under de 10 veckorna 

projektet pågår har det varit ovanligt mycket fel, denna påverkan kommer i både 

maskintillgänglighet (t.ex. limningen som åtgärdats) samt personalbrist som gjort att de 

varit tvungna att separera produktionen och köra en sida i taget, dvs. våtsida och 

torrsida. Detta innebär att produktionen kör de första 3 processerna, materialtillförsel 

med fyllning av fixtur, avskrapning 1 och avskrapning 2 som avslutas med inmatning av 

fixtur till härdningen ena skiftet och de sista 2 processerna inkluderat utmatning av 

fixturer från härdningen till avformningen och sedan limningen på nästa skift. 

Härdningen sker dygnet runt så att de kan fortsätta torrsida efter natten. Detta kan 

tänkas minska produktionen månadsvis men eftersom vår validering bygger på en 

output per timme ger detta produktionslinan ett högre värde än om de skulle köra båda 

produktionssidorna samtidigt. 

 

Förklaringen till detta fenomen är att våtsidan producerar i lägre takt än torrsidan, vilket 

medför att när det är dags för torrsidan att plocka ut fixturer från härdningen, kan detta 

ske oberoende av våtsidans lägre produktionstakt. Eftersom mätning av output sker på 

våtsidan går alltså företaget “miste” om denna låga produktionstakt vilket resulterar i 

högre output än vad den egentligen är. 

 

Som nämnt tidigare antas detta också vara en grund för att simuleringsmodellen 

kommer få lägre output från simuleringen än vad det uppmätta värdet är. 

En sista faktor som antas påverka valideringen är att som tidigare nämnt endast 

produktionen av vanlig kantsten tagits i beaktning i simuleringen, medans den uppmätta 

produktionsvolymen innefattar en produktionsmix av andra stenar. 

Sammantaget visar det verkliga systemet ett uppmätt värde på 80 stenar per timme 

produktion och simuleringen ett medelvärde på ca 60 stenar per timme. Figur 5.2 

visualiserar hur output varierar över tiden. Modellens Logik och uppbyggnad har 

observerats av personal på St Eriks för att bekräfta att modellen ser ut som den gör i 

verkligheten, samt flöde och beteende av modellen har verifierats på samma sätt genom 
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observation av personal på St Eriks. Detta för att säkerställa att produktionslinans 

beteende i verkligheten stämmer överens med simuleringen.  

 

 
Figur 5.2. Figuren visar hur output varierar över tiden, observera att efter 1200 timmar 

avslutas simuleringen.  

5.5 Analys av validering  

Det har varit många olika faktorer som har påverkat valideringen, framförallt skapade 

införandet av åtgärden för limningen problem då de uppmätta värdena inte längre 

stämmer överens med verkligheten. En faktor som också påverkats är att det ingen 

mätning av output skedde tidigare i projektet utan det antogs att företaget loggade 

produktionsdata. Det vore alltså önskvärd om detta gjorts i projektets början istället, då 

det hade genererat korrekta värden att jämföra med och förhoppningsvis hade ett 

värde erhållits som stämmer bättre överens med simuleringen.  

 

Det simuleringsresultat som fås på grund av den låga produktionstakten på torrsidan 

kan också ge missvisande information till St. Eriks om att deras produktionstakt är 

lägre än den i nuläget är. Om företaget skulle köra hela produktionen på samma gång 

skulle de inte längre gå miste om förhållandet mellan torrsidan och våtsidan och gå ner 

i produktionstakt. Sammantaget har valideringen varit svår att genomföra då 

produktionslinan i nuläget inte går som den ska, dvs. de kör en sida (torr och våt) i 

taget och inte hela produktionen samtidigt, som de i framtiden har tänkt att göra. Detta 

skapar alltså problem i form av att produktionslinan inte under projektets gång tar 

hänsyn till problem relaterat till förhållandet mellan torr och våtsida.  
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5.6 Sammanfattning 

I detta kapitel förklaras syftet med simuleringen, vilket främst är att identifiera 

flaskhalsar, vilket är en av frågeställningarna i studien. I avsnitt 5.4 presenteras 

valideringen, dvs. vilka underlag som används för att säkerställa att simuleringen är en 

realiserad bild av verkligheten. Resultatet från simuleringen och beräkning av 

tillgänglighet presenteras i nästa kapitel.  
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6 Resultat  

I detta kapitel presenteras de erhållna resultaten från beräkningar, den händelsestyrda 

simuleringen och optimeringen.  

6.1 Resultat av beräkning och simulering 

Nedan visas de erhållna resultaten från beräkning av tillgängligheten samt den 

händelsestyrda simuleringen. Resultatet från beräkning av maskintillgängligheten visas i 

tabell 6.1. Beräkningarna sker enligt ekvation 2.1 

 

Tabell 6.1. Maskintillgänglighet, MTBF och MDT 

Process Betong_proces

s0 

Fyllning Avskrapning 1 Avskrapning 2 Avformning Limning 

MDT 8:49 min 3:42 min 3:52 min 4:17 min 7:37 min 16:56 min 

MTBF 25:18 min 57:21 min 31:11 min 63:46 min 148:45 min 60:30 min 

Tillgänglighet 75 % 95 % 91 % 94 % 95 % 78 % 

 

 

De identifierade flaskhalsarna visas i figur 6.1, där resultatet visar att avformningen och 

limningen är de två främsta flaskhalsarna. Dock ska det tas i beaktning att avformningen 

har betydande större negativ påverkan på systemet än limningen.  

 

  
 

Figur 6.1. Identifierade flaskhalsar  
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I tabell 6.2 presenteras data erhållen från simuleringen av produktionslinan i FACTS 

 

Tabell 6.2 Resultat av data  

Output Mean 

Plant: throughput 62 enhet/h 

Plant: leadtime 78 837 s 

Plant: wip 246 

Betong: throughput 62,34 enhet/h 

 

Betong: leadtime 78 837 s 

Betong: wip 1365 

            

6.2 Sammanfattning  

Simuleringen visar att flaskhalsarna är avformning och limningen. Denna identifiering 

används vidare i nästa kapitel för att kunna optimera systemets output till en ökning av 

produktionsvolymen på 50 %.  
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7 Optimering  

I detta kapitel beskrivs mer ingående om studiens optimering Detta innefattar 

optimeringsparametrar, resultat av optimeringen, samt analys.  

7.1 Optimeringsparametrar  

I tabell 7.1 visas de parametrar som valts att optimera utifrån tidigare erhållna resultat. I 

Tabellen visas optimeringsparametrar (input) samt optimeringsparametrar (output) samt 

respektive mål.  

 

Tabell 7.1 Optimeringsparametrar 

 

Optimeringsparameter 

(input) 

Optimeringsmål 

(input) 

Optimeringsparameter  

(Output) 

Optimeringsmål 

(output) 

Buffer 1 

Kapacitet 1-15 

enheter Throughput Öka 

Buffert 2 

Kapacitet 1-15 

enheter Leadtime Minska 

Buffert 7 

Kapacitet 1-15 

enheter   

Buffert 10 

Kapacitet 1-15 

enheter   

Härdning 

Kapacitet 160-

280 enheter   

Buffert 6 

Kapacitet 1-15 

enheter   

Härdning 

Process tid 

32400-50400s   

Limning 

Tillgänglighet 

75-95%   

Limning 

MTTR 180-

960s   

Process 0 

Tillgänglighet 

75–95.5%   

 

7.2 Resultat av optimeringen 

Nedan visas resultatet från optimeringen. Resultatet från optimeringen av produktionen 

visas i tabell 7.2 där optimeringsresultaten är presenterade i en tabell som visar 
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optimeringsresultaten med högst produktionstakt, där den grönmarkerade optimeringen 

är den med bäst resultat, dvs. högst throughput. Optimeringsresultaten baseras på de 

värden som valts att optimera. Optimeringen ger en produktionsvolymsökning från 62 

stenar/h till 99 stenar/h alltså en ökning på 59 %.  

 

Tabell 7.2. Optimeringsresultat 

 

Optimeringsparameter 

(input) 

Optimeringvärden 

(input) 

Optimeringsparameter  

(Output) 

Optimeringsresultat 

(output) 

Buffer 1 

Kapacitet 5 

enheter Throughput  99,32 enheter/h 

Buffert 2 

Kapacitet 11 

enheter Leadtime 54183s 

Buffert 7 

Kapacitet 9 

enheter   

Buffert 10 

Kapacitet 1 

enheter   

Härdning 

Kapacitet 250 

enheter   

Buffert 6 

Kapacitet 15 

enheter   

Härdning Process tid 32400   

Limning 

Tillgänglighet 93 

%   

Limning MTTR 240   

Process 0 

Tillgänglighet 85 

%   

 

  



27 
 

Nedan visas en 3D modell av optimeringsresultatet från tabell 7.2. I figuren är y-axeln 

TH Throughoput, x-axeln LT Leadtime och z-axeln HT härdningstid. Eftersom det 

optimala tillståndet är då TH är maximerat, LT minimerat och HT minimerat befinner 

sig det mest önskvärda tillståndet där pilen pekar, dvs resultatet av optimeringen, se 

figur 7.1. 

 

 
 

Figur 7.1. 3D figur på spridning av throughput (produktionstakt), härdningstid och 

ledtime (ledtid). 

7.3 Analys av optimeringsresultat 

Optimeringsresultatet föreslår en minskad tid på härdningen och ökad 

härdningsbuffertkapacitet med plats för 50 fixturer till. Då det har uppmärksammats i 

produktionen att härdningsbufferten har stor påverkan på systemet är detta resultat inte 

förvånande. Det visas också att vissa mellan buffertar bör ökas för att uppnå ökad 

produktionstakt. Då avformningen redan har låg DT och hög tillgänglighet har denna 

optimering inte haft någon påverkan på systemet och därför har denna process inte 

optimeras utan tros uppvisa som flaskhals på grund av tidigare nämnda problem 

gällande leverans av fixturer efter hissen dvs. på grund av hissens programmering samt 

sammankopplingen av transportbandet mellan limningen och avformningen.  
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7.4 Sammanfattning  

Optimeringen genererar en ökning av produktionsvolymen på 59 %, vilket är över det 

uppsatta produktionsvolymsmålet. De parametrar som valts att optimeras presenteras i 

avsnitt 7.1Optimeringen ger en produktionsvolymsökning från 62 stenar/h till 99 

stenar/h. Vilket är en ökning på 59%.   
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8 Fortsatt förbättringsarbete 

Nedan följer ett antal förbättringssteg för hur företaget kan möjliggöra sitt önskemål 

om att öka produktionsvolymen med 50 %.  

8.1 Skapa kapacitet 

Åtgärda hissen upp och ner från härdningen  

Hissen är synkroniserad på båda sidor och kan inte leverera fixturer om inte hissen på 

andra sidan matar in fixturer. En omprogrammering är önskvärd, dvs. Att företaget gör 

så att hissen har möjlighet att mata ut fixturer till torrsidan och åka ner och leverera till 

avformningen även fast det av okänd anledning är stopp på våtsidan. Det är en allmän 

rekommendation att ha separata in och utflöden till varje process för att minimera 

stopptider i produktionen. Denna förbättring tros kunna göras med omprogrammering, 

dvs. inga investeringar i hissen bör vara nödvändigt.  

 

Minska barriärer mellan avdelningar  

Under projekttiden på St. Eriks har det observerats att kommunikationen mellan 

avdelningar ibland är bristfälligt. Bättre kommunikation mellan avdelningar vore att 

föredra för att kunna åtgärda viss problematik som gäller främst materielleverans. I 

nuläget är det oklart varför materialtransporter ibland tar lång tid. Detta bör undersökas 

för att nå högre kapacitet i produktionslinan.  

 

Personalplanering 

Eftersom det råder personalbrist har följden varit att produktionslinan ibland står still. 

Att kompetensutbilda fler i personalen som kan jobba med produktionslinan skulle göra 

att produktionen inte behöver stanna på grund av att någon blir sjuk, dvs. att en intern 

ersättare hade varit möjlig att inkalla vid brist.  

Gällande bytet av kvällsskift till dagskift är det rekommenderat att se över varför 

produktionen står still längre tid än nödvändigt, detta gör att all produktion står still i ca 

1h och 20 min mer än nödvändigt vilket får stor verkan på produktionsvolymen.
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8.2 Köpa kapacitet  

Eliminera Flaskhalsar  

För att kunna eliminera flaskhalsarna på produktionslinan bör investeringar i de berörda 

maskinerna göras. De berörda maskinerna innefattar de som simuleringen upptäckt som 

flaskhalsar. En allmän rekommendation är att åtgärda avformningen först då den 

påverkar systemet mest negativ (alltså främsta flaskhalsen). Trots att limningen inte är 

en lika stor flaskhals som fyllningen är det viktigt för företaget att åtgärda denna 

flaskhals likväl, det ska dock tas i beaktning att företaget redan gjort vissa ändringar 

som tros ha förbättrat limningens tillgänglighet. Eliminering av flaskhalsar bör ske 

enligt avsnitt 2.4. Samt att se över de föreslagna optimeringsparametrarna i tabell 7.2. 

som inkluderar eventuella ökningar av mellan buffertar (dvs. transportband mellan de 

olika processerna). Detta kommer troligtvis att bli nödvändigt efter elimineringen av 

flaskhalsarna är genomförda.  

 

Åtgärda transportbandet på torrsidan 

Transportbandet på torrsidan bör konstrueras om, ett införande av separata 

transportband till respektive processer rekommenderas. Den rekommenderade 

omkonstruktionen innebär att ett transportband löper in i avformningen och ut i 

avformningen som avslutas med en mindre buffertkapacitet. Samt att limningen ska ha 

ett eget transportband in med en mindre buffert. Detta för att limningen ska ha en lite 

buffert att ta av även fast avformningen har stopp och inte kan mata ut fixturer. Detta 

ska förhoppningsvis vara tillräckligt för att limningen ska kunna bearbeta sin buffert 

samtidigt som avformningen åtgärdas. Samma princip fast omvänt gäller vid 

avformningen, dvs. att avformningen ska kunna leverera ut till en mindre buffert även 

fast limningen stannat. Denna förbättring kommer kräva en investering för att kunna 

införa ovanstående förslag för ändring av transportbandet.  

 

Öka buffertkapacitet och minska härdningstid 

En ökning av buffertkapacitet med minst 50 fixturer föreslås och minskning av 

härdningstid till 9 timmar.  

8.3 Sammanfattning   

Det fortsatta förbättringsarbetet handlar om vilka åtgärder företaget bör genomföra för 

att nå önskad produktionsvolym. Dessa förbättringsåtgärder är indelade i vilka som kan 

skapas med befintliga resurser och vilka som kan köpas med nya investeringar. De ovan 

nämnda förbättringsåtgärderna analyseras mer ingående i nästa kapitel.  
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9 Analys  

I detta kapitel presenteras en analys av de förslagna förbättringsarbeten som berör de 

tidigare nämnda frågeställningarna som avses besvaras i studien.  

9.1 Vilka är flaskhalsarna i produktionen? 

Nedan presenteras de två flaskhalsarna som identifierats med hjälp av simuleringen. 

Flaskhalsarna som presenteras kan även ses i figur 6.1. De observationer som har gjorts 

på plats för att bekräfta analyseringen har visat att precis före en flaskhals bildas alltid 

en kö, dvs. fixturer står och väntar på att bli bearbetade i nästkommande process, det 

andra som observerats är att de aktivitetssteg som ligger efter flaskhalsen får vänta med 

att bli utnyttjade, detta leder till att de steg som ligger efter flaskhalsarna har mycket 

mindre att göra än de egentligen borde ha.  

Avformning 

Avformningen antas vara en flaskhals då möjligheten att ta in material och leverera ut 

material är ytterst begränsat på grund av transportbandet som nämnt tidigare löper över 

hela torrsidan. Då det är samma band som levererar in material till avformningen, som 

sedan transporterar ut material till en mindre mellanbuffert som sedan matar in 

fixturerna i limningen. Detta ställer till problem eftersom limningen är (innan St. Eriks 

åtgärdat problemet med lyftanordningen) en process med låg tillgänglighet och långa 

väntetider. 

 

Problematiken med att hissen inte kan leverera material om inte hissen på andra sidan 

har lastat in ny fixtur, gör att material inte alltid är redo att levereras till avformningen. 

Efter avformningen återkommer samma problem med bandet och processen blir 

blockerad och kan inte leverera så ofta efter sin kapacitet på grund av att limningen fått 

stopp och transportbandet har avstannat.  

 

Ett annat problem som orsakar att avformningen blir en flaskhals är att kantstenarna inte 

tas ut från fixturen, dvs. 90 % av kantstenarna brukar fastna i fixturen, vilket leder till 

att operatörerna är tvungna att åtgärda felet genom att hamra på fixturen tills 

kantstenarna tas ut från fixturen. Detta problem beror på att den besprutade medel som 

används i fixturen är inte tillräcklig eller att den inte uppfyller funktionen, vilket innebär 

att en bättre lösning bör hittas. 

Limning  

Limningen som också är en flaskhals tros bero främst på dess låga tillgänglighet som 

rådde under studien i kombination med det konstruerade transportbandet som bör 

åtgärdas mellan limningen och avformningen. Det ska som nämnts tidigare observera att 

åtgärder har gjorts under studiens gång vilket gör att vi antar att processen tillgänglighet 
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har ökat. Vilket medför att en ny kapacitetsuppföljning hade varit önskvärt för att få ett 

mer säkerställt resultat.  

 

 

9.2 Vilka förbättringssteg bör göras för att nå de 

uppsatta produktionsmålen?  

De förbättringssteg som bör göras om företaget vill öka sin produktionsvolym med  

50 % tas upp i kapitel 8. Där kan företaget välja mellan två olika sätt att öka sin 

produktivitet med, antingen köpa produktivitet eller skapa produktivitet med befintliga 

resurser. Det rekommenderas att företaget gällande skapa produktivitet åtgärdar hissen 

upp och ner från härdningen, minskar barriärer mellan avdelningar samt ser över 

personalplanering, främst gällande hur de fördelar sina resurser som tas upp i avsnitt 

8.1. De förbättringssteg som rekommenderas då företaget väljer att köpa produktivitet är 

eliminera flaskhalsar, vilket innebär en investering i förbättringar av maskinen, åtgärda 

transportbandet på torrsidan samt öka buffertkapaciteten i härdningen. Mer ingående om 

vilka värden som fås från resultatet av optimeringen presenteras i avsnitt 7.2. I nästa 

avsnitt beskrivs mer ingående om vad företaget ska göra för att skapa och köpa 

produktivitet.   

9.3 Huruvida detta sker genom att skapa produktivitet 

eller köpa produktivitet? 

Företaget kan välja mellan att antingen skapa eller köpa produktivitet, dock ska det tas i 

beaktning av våra resultat bygger på en kombination av dessa. Det anses alltså 

nödvändigt att kombinera skapa produktivitet och köpa produktivitet för att uppnå det 

önskade produktionsvolymsmålet, dessa föreslagna åtgärder analyseras mer ingående 

nedan.  

Skapa produktivitet  

Nedan analyseras förbättringsåtgärder gällande skapa produktivitet samt problem som 

berör skapande av kapacitet och hur dessa bör åtgärdas. Det som tas upp och analyseras 

innefattar personalbrist, morgonstädning, materielleverans och kontrollrum.  

 

Personalbrist 

Vi har observerat att företaget har flera problem med produktionslinan som inte endast 

beror på produktionslinans oförmåga att producera önskat antal enheter. Under vår tid 

på St. Eriks verkar personalbrist vara ett faktum. Detta blir väldigt tydligt då 

produktionen har stått still på grund av brist på personal, det som händer då är att de inte 

har tillräckligt många operatörer för att köra produktion på produktionslinan, vilket gör 

att produktionen står helt still. Detta är inte bra minst sagt ur ett ekonomiskt perspektiv.   
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Morgonstädning  

Det har också observerats problem i övergången från kväll/nattskift till dagskift, den 

enda egentliga produktionstiden som det egentligen ska vara stopp på är ca 40 minuter 

per dag, dock har vi observerat att det oftast är runt 2 timmar som produktionen inte kör.  

 

Materielleverans och kontrollrum 

I samband med morgonstarten finns det återkommande problem med leveransen av 

material som sker via ett transportsystem i taket, leveranserna styrs från ett 

“kontrollrum” på St. Eriks, där de indikerar på att det ska ta ca 8 minuter för en leverans 

att anlända till produktionslinan men enligt observationer tar det mellan 10 - 15 minuter, 

detta har också tagits upp i avsnittet om flaskhals - fyllning.  

 

Avskrapning av överflödigt material 

Denna delprocess har inte identifierats som en flaskhals, dock har det observerats att 

detta problem dvs. att avskrapning inte fungerar som det ska lett till många småstopp. 

Då detta inträffar relativt ofta måste operatörerna manuellt gå till stationen och skrapa 

av fixturerna. Detta antas bli en möjligt ny flaskhals när de tidigare identifierade 

flaskhalsarna åtgärdas.  

Köpa produktivitet  

Nedan analyseras förbättringsförslagen gällande köpa produktivitet. Detta innefattar 

eliminering av flaskhalsar, Öka buffertkapacitet och minska härdningstid samt 

transportband mellan limning och avformning. 

 

Eliminering av flaskhalsar  

Eliminering av de identifierade flaskhalsarna avformning samt limning är nödvändigt 

för att kunna nå önskat produktionsvolym. Det är också viktigt att förstå sambandet 

mellan transportbandet mellan avformningen och limningen, då detta tros ha en 

påverkan på att avformningen är en flaskhals. Sammantaget bör avformningen vara den 

primära förbättringsåtgärden, och elimineringen bör ske med investering av 

produktivitet, dvs. köpa produktivitet. Gällande limningen bör denna genomgå en ny 

kapacitetsuppföljning för att säkerställa att detta fortfarande är en flaskhals efter 

åtgärderna som gjorts under studien.  

 

Öka buffertkapacitet och minska härdningstid 

En minskad härdningstid visar enligt optimeringen ha positiv effekt på 

produktionstakten vilket inte är förvånande, samt att en ökad buffertkapacitet ger högre 

output. Det är alltså rekommenderat av företaget att se över en investering i ökat antal 

platser i buffertkapaciteten på härdningen samt om det finns möjlighet att minska 

härdningstiden och hur detta i så fall skulle genomföras.  
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Transportband på torrsidan 

Ett stort problem som observerats vid St. Eriks produktionslina är utformningen av 

transportbandet mellan limningen och avformningen. Att sammankoppla ett 

transportband beroende av tre olika delmoment gör att stora krav ställs på dessa 

processer. I vårt fall är det både inmatning av fixtur (som är beroende av hissen ner från 

härdningen), avformningen och limningen som är påverkande faktorer. Detta blir 

väldigt påtagligt eftersom två av dessa delmoment/processer har identifierats som 

flaskhalsar. Det leder i sin tur att materialtransportbandet står stilla så fort någon av 

dessa processer inte kan arbeta. Sammantaget är det väldigt oförnuftigt att konstruera en 

produktionslina på det här sättet, och detta tros vara en stor anledning till att 

produktionslinan inte kan producera önskat antal enheter.  
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10  Diskussion 

Beräkningen av tillgängligheten i kombination av datainsamling gav oss möjligheten att 

genomföra simuleringen, denna del av studien var mer omfattande än planerat då inga 

tidigare återkopplingar av datainsamling tidigare gjorts. Simuleringens resultat visade 

att flaskhalsarna är avformningen och limningen vilket sammanföll väl med våra 

observationer av produktionslinan. Optimeringen gav önskat värde på ökning av 

produktionsvolymen, dock ska det tas i beaktning att trots att den uppmätta 

produktionsvolymen inte sammanfaller med den simulerade (detta beskrivs mer 

ingående i valideringen) antas ändå ökningen av output, dvs. från 62 stenar/h till ca 99 

stenar/h följa samma mönster från den uppmätta ökningen nu, dvs. Det är rimligt att 

förväntas en lika stor procentuell ökning av den uppmätta produktionsvolymen på 80 

stenar/h till 127 stenar/h. Sammantaget är detta ett sätt för oss att ge ett förslag för 

förbättring trots ändringen på produktionslinans process limningen under studiens gång. 

Detta är alltså en ökning på ca 59 % av den tillverkade produktionsvolymen, dock ska 

det tas i beaktning att vi tror att med åtgärden av rullbandet på torrsidan samt 

omprogrammering av hissen kommer en produktionsvolymsökning över 59 % att kunna 

ske, detta har dock inte grundats i en simulering utan på manuella observationer som 

diskuteras mer ingående i analysen.  

 

I projektet har ändringen med limningen och att de inte kört produktion de dagar de ska 

varit det som ställt till det mest för oss, dvs. det blir svårt att göra manuella 

observationer för valideringen då väldigt lite produktion skedde under tiden projektet 

fortlöpte. Överlag anser vi att projektet är lyckat trots delar i projektet som har varit mer 

omfattande än enligt planering eftersom målet med den ökade produktionsvolymen och 

lyckad samt att alla frågeställningar besvarats.  
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11 Slutsats och förslag till fortsatt arbete 

11.1 Slutsats 

För att kunna möta marknadens krav behandlar projektet en förbättring på en 

produktionslina på företaget som tillverkar olika betongprodukter. Produktionslinan har 

blivit lågt prioriterad och behöver förbättras då företaget vill öka produktionsvolymen. 

Syftet med denna rapport var att ta reda på vilka förbättringsåtgärder som bör 

implementeras för att öka produktionsvolymen på den aktuella produktionslinan med 50 

%. För att uppnå detta krävs att projektet identifierar flaskhalsarna som sänker 

produktionstakten i systemet och identifierar förbättringsåtgärder. För att nå syftet har 

arbetet sökt att besvara tre frågeställningar. 

 

Den första frågeställningen är, Vilka flaskhalsarna i produktionen är? För att besvara 

denna frågeställning genomfördes en omfattande kartläggning av produktionsflödet och 

dess styrlogik. Detta kompletterades med dataanalys över produktionsstörningar. Denna 

kartläggning användes för att modellera systemet med hjälp av en händelsestyrd 

simuleringsmjukvara. Simuleringen användes för att identifiera produktionslinans 

största flaskhalsar. Den största flaskhalsen i systemet är produktion steget 

Avformningen. Anledningen till att avformningen är en flaskhals tros bero på dynamiska 

förluster som härrör från sammankopplade enheter där transportbanden mellan 

avformningen och limningen samt konstruktionen av hissen är länkade genom styrlogik 

och flödes variationer. För att kunna uppnå produktionsvolymsmålet är en eliminering 

av denna flaskhals önskvärd. Den andra flaskhalsen som resultatet av simuleringen 

genererat är operationen Fyllningen, där oregelbundna materielleveransen skapar 

stillestånd och därmed förluster för linan. Detta gör att företaget bör se över styrning 

och rutinerna kopplade till materielleveransen för att kunna reducera dessa förluster och 

kunna uppnå ökad produktionsvolym. För mer detaljerad beskrivning av vilka 

flaskhalsarna i produktionen är se avsnitt 9.1. 

 

För att besvara den andra frågeställningen, Vilka förbättringssteg som bör göras för att 

nå de uppsatta produktionsmålen? Använde projektgruppen en simuleringsbaserad 

optimeringsteknik. Resultatet från optimering med föreslagna lösningar och 

systemvärde på buffert och kapacitet i tabell 7.2. Dessa rekommendationer beskrivs mer 

utförligt i avsnitt 7.3.  

 

Som svar på den sista frågeställningen om huruvida företaget ska köpa eller skapa 

kapacitet? rekommenderas en kombination av dessa. De förbättringsförslag som 

föreslås i form av skapa kapacitet är, åtgärda hissen upp och ner från härdningen, 

minska barriärer mellan avdelningar samt beröra vissa frågor om personalplanering. 

Förbättringsförslagen som föreslås i form av köpa kapacitet berör eliminera flaskhalsar, 

förbättra transportband mellan avformning och limning samt öka buffertkapacitet och 

minska härdningstid, se avsnitt 9.3. 
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11.2 Fortsatt arbete 

Det viktigaste fortsatta arbete är att börja implementera de förslag som rapporten lyfter 

fram. Vidare bör det genomföras en ny kapacitetsuppföljning. Data från den nya 

kapacitetsuppföljningen kan användas för att uppdatera simuleringsmodellen och utöka 

analysen. Nya produktionsdata skulle förenkla valideringen av den framtida modellen 

och därmed ge förfinade möjligheter till att identifiera förbättringssteg. För att företaget 

ska sträva efter ett kontinuerligt förbättringsarbete är denna typ av studie även lämplig 

att införas på andra produktionslinor på företaget. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Insamlad data  

Process Cykel- & transporttid avlastning/pålastning Antal fixturer i buffert 

Betongleverans 

var 30e min tar betong 

slut, 8–15 min/leverans 

av ny betong   

fyllning 30s/fixtur   

Buffert 40s/fixtur  2 

Avskrapning 1 25s   

Buffert 2,35 min  3 

Avskrapning 2 20s   

Buffert 10s  2 

Buffert 20s  1 

hiss 1 4s-20s 10s  

transport 12h  200 

hiss 2 4s-20s 10s  

Buffert 7s  1 

avformningen 1,40 min   

Buffert 4min  5 

limning 55 s   

Total Ledtid 43975s   

 

 

Bilaga 2 Optimeringsparametrar 

 



 
 

Bilaga 3 Optimeringsresultat 

 


