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Abstract

Produkthantering vid tillverkning av roterande verktyg

Product handling in manufacturing of turning tools

Olle Eriksson & Lina Holmgren

AB Sandvik Cormorant’s production unit in Gimo has identified a need to examine
the handling of products between operations with the purpose of generating
proposals of improvement for the product handling.

The aim of this project is to study the existing manufacturing process and give
suggestions for improvement. The proposals should reduce the manual handling of
products, decrease the risk of damaging the products during the manufacturing and
form a basis for increased traceability. Based on a mapping of the manufacturing
process and the problem description, a specification of requirements has been
composed.

The mapping of the manufacturing process suggests that a change of the current
system is required. The company is recommended to decide how the product
handling between operations should be performed as guidelines for the production
team. They are also recommended to change the existing management to the
proposal presented in this report.

The result of the project is a proposal in which the existing palettes are used as
product carriers through the entire production flow, with the exception of two
operations. The proposal is coherent with the company's idea of a standardized
workshop-layout and will make the handling of products between operations and
product-carriers more efficient.

The result of this project also indicates that the system should include a new trolley. If
this proposal is introduced, the company is recommended to design a new trolley,
suitable for transporting pallets.
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Sammanfattning 
En av flödesgrupperna på AB Sandvik Coromants produktionsenheten i Gimo tillverkar 
roterande verktyg, genom bearbetning i ett antal operationssteg. Företaget ser ett behov 
av att undersöka hanteringen av produkter/order mellan operationerna. Undersökningen 
ska ligga till grund för förslag på förbättrad hanteringen. 

Målet med projektet är att använda den befintliga tillverkningsprocessen för att ta fram 
förslag på en förbättrad ämneshantering. Förslagen ska minska den manuella 
hanteringen av produkter, minska risken för slagskador på produkter och lägga grund 
för ökad spårbarhet. För att uppfylla målsättningen kartlades tillverkningsprocessen, 
samtidigt som projektets teoretiska referensram bestämdes genom litteraturstudie. 
Utifrån kartläggningen gjordes en problembeskrivning, som lade grunden till en 
kravspecifikation. Vilken redovisar de krav som ställs på hanteringsförslaget. 

Kartläggning har identifierat att det finns behov av att förändra den befintliga 
ämneshanteringen. Företaget rekommenderas att fatta ett beslut om hur 
produktionsenheten ska resonera kring ämneshantering mellan operationer i flödet. 
Vidare rekommenderas företaget att ändra ämneshanteringen enligt det lösningsförslag 
som presenteras nedan.  

Arbetet har resulterat i ett lösningsförslag där befintliga paletter fungerar som lastbärare 
för produkter igenom hela flödet, med undantag för jetalisering och härdning. Förslaget 
innebär att produkter står placerade i paletter, vilket ger ett minskat plock av produkter 
mellan olika lastbärare. Det föreslagna hanteringssättet minskar risken för skador på 
produkter, eftersom de hanteras mindre individuellt. Hanteringsförslaget är i enlighet 
med företagets tanke om en verkstad med standardiserad cellayout.  

Förslaget finns i tre varianter som skiljs åt genom val av lastbärare, på vilka paletter 
transporteras i flödet. Utvärderingen av varianterna visar att produkthantering med hjälp 
av ny transportvagn är den variant som bäst uppfyller de ställda kraven. Med anledning 
av detta rekommenderas företaget att utforma en ny transportvagn, anpassad för 
palettransport, vid införandet av lösningsförslaget. 

Nyckelord: Flödeskartläggning, lastbärare, produkthantering, förslag på förbättring 
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1 Inledning 
Kapitlet beskriver projektets bakgrund, redogör projektets syfte och mål samt 
avgränsningar som styr arbetet.  

Denna rapport beskriver arbetet med utvecklingen av ett nytt arbetssätt för 
produkthantering i tillverkningskedjan T205. Tillverkningskedjan producerar pinn- och 
småfräs på AB Sandvik Coromants produktionsenhet i Gimo. 

Inom produktionsenheten i Gimo används en mängd interna ord och begrepp. De 
begrepp och ord som tas upp i denna rapport förklaras i kapitel 2 Begreppsförklaring.

1.1 Bakgrund 
AB Sandvik Coromants enhet i Gimo producerar produkter för skärande bearbetning. 
Vid tillverkning av roterande verktyg går ämnena igenom ett antal processteg, 
operationer, från råämne till paketerad produkt. I flödets operationer är hanteringen 
välutformad och effektiv. Medan hanteringen mellan flödets operationer har flera 
brister, vilket kommer sig av att hanteringen mellan operationerna inte fullständigt 
integreras i maskininvesteringsprojekt eller liknande projekt. AB Sandvik Coromant ser 
ett behov av att undersöka hanteringen av produkter mellan operationerna i flödet, 
utveckla en ny hanteringsplan samt identifiera de krav som ställs på lastbärare vid ny 
ämneshantering. 

Det finns tre anledningar till att behovet identifierats. Den första anledningen är att det 
lätt uppstår slagskador på produkterna vid manuell hantering, vilka företaget önskar 
eliminera. Det andra är att en minskad manuell produkthantering förbättrar arbetsmiljön 
för operatörer samt minskar monotont arbete, som i längden kan resultera i 
arbetsskador. Den tredje anledningen är att AB Sandvik Coromant ser att ett ändrat 
arbetssätt kan lägga grunden för ökad spårbarhet av ämnen på individnivå, vilket är av 
stor vikt för företagets kvalitetsarbete.  

1.2 Syfte 
Projektets syfte är att utifrån kartläggning och analys av nuläget, ta fram förslag på ny 
produkthantering i flöde T205 samt identifiera de krav som ställs på lastbärare som 
möjliggör ett nytt arbetssätt.  

Projektet består av: 
• Kartläggning av den nuvarande produkthanteringen 
• Kartläggning av lastbärare 
• Generering och utveckling av förslag på förbättrad produkthantering 



2 

1.3 Mål 
Målsättningen med projektet är att, med kartläggning av nuläget som grund, presentera 
förslag på ett nytt hanteringssätt av produkter. Förslaget ska uppfylla den 
kravspecifikation, som ska utformas efter önskemål från uppdragsgivare. Förslaget ska 
fokusera på att minska den manuella hanteringen och minska risken för slagskador, 
samt lägga grund för ökad spårbarhet.  

1.4 Avgränsningar  
T205 är det flöde som projektet i första hand kommer att omfatta. Det är önskvärt att de 
förslag som projektet resulterar i, efter viss modifikation, är applicerbara på andra 
flödesgrupper inom GVR. Därför ligger produktflöden inom GVH utanför 
avgränsningarna.  

För några produktfamiljer i flödet T205, exempelvis skivfräs, sker fräsbearbetning i 
Sajo-maskiner, vilka kräver manuell fastsättning av ämnen i operat. Produktfamiljer 
som bearbetas i Sajo-maskin ligger utanför projektets avgränsningar.  

Projektet omfattar fysiskt flöde och informationsflödet från råmateriallager till 
färdigvarulager för flöde T205. Vilket innebär att produktion och informationsflödet 
innan råmateriallager och efter leverans från färdigvarulager till kund ligger utanför 
avgränsningarna.  

Det förslag som projektet resulterar i ska inte omfatta genomgripande layoutmässiga 
förändringar i produktionen, utan ska utformas efter befintliga resurser vad gäller 
maskinpark, lokaler och personal.  
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2 Begreppsförklaringar 
I detta kapitel förklaras begrepp och ord som används internt inom GV. Under 
kategorierna står begreppen i bokstavsordning. 

2.1 Allmänt 
Bit, ämne och detalj – ersättningsord för produkt  
BKV – orderstorlek 
Capto – AB Sandvik Coromants modulära verktygssystem med liktjockingskopplingar.  
Cell – en eller flera bearbetningsmaskiner som matas med produkter av en eller flera 
robotar. Produkterna laddas in i cellen manuellt av en operatör.  
DDM – palettmönster som talar om hur palettens infästning ser ut.  
GH – den enhet i Gimo som tillverkar skär. 
GV – den enhet i Gimo som produceras verktyg. 
GVH 6 – den avdelning som ansvarar för jetalisering och härdning av samtliga 
produkter som produceras på GV.  
GVR 7 – den avdelning och flödesgrupp som ansvarar för flöde T205. 
Jetalisering – en ytbehandling som produkterna genomgår, vilken bland annat innebär 
att produkterna rostskyddsbehandlas.  
Operation – en station där en viss bearbetning av produkten sker. 
PHS – paletthanteringssystem 
Produktfamilj – utgörs av produkter som varierar i storlekar och antal plattlägen, men 
genomgår samma operationer.  
Tailor-Made – är specifikt verktyg som företaget producerar enligt en kunds önskemål, 
och dessa produkter ingår inte i Sandviks standardsortimentet.  
T205 – produktionsflöde, i vilket pinn- och småfräs produceras. 

2.2 Lastbärare 
Cellvagn – en vagn som används som lastplats för paletter och produkter, i 
bearbetningscellernas laddningsstationer. Vagnens formgivning ses figur 4.2 på sida 7 i 
bilaga 2. 
Halvkasset – en pappkartong, som är hälften så stor som en kassett.  
Jet-gran – är en ställning som produkterna hänger på under jetaliseringsoperationen.  
Kassett – en två delad pappkartong  
Lastbärare – en vagn eller palett som används för att hålla och/eller transportera 
produkter. 
Nätvagnen – en universalvagn med flera funktion, vagnen ses i figur 2.3 på sida 7 i 
bilaga 2. 
Träpalett – en palett i trä, i vilka produkter transporteras mellan ett flödes operationer. 
Träpaletten ses i figur 2.2 på sida 5 i bilaga 2. 
Palett – en palett på vilka produkterna står i cells laddningsstationer. Palettens utseende 
framgår av figur 2.2 på sida 6 i bilaga 2. 
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2.3 Maskinbeteckningar 
EMAG – en svarvcell som används för komplettsvarvning av pinnfräsar. 
FSG – en cell för färdigställning av produkter bestående av kardexskåp (förvarar 
produkter), UV-bad (tvättar produkter), tampomärker (trycker företagslogga), laser 
(märker) och slutligen anoljningsutrustning (anoljar produkter).  
Nakamura (NW 4, NW 5 & NW 6) – svarvmaskin som laddas manuellt. 
Stama 1, Stama 5 & Stama 7 – fräsceller med två stamamaskiner och en robot. 
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3 Teori 
Detta kapitel presenterar projektets teoretiska referensram, vilken ger förståelse för 
projektets arbetet. 

3.1 Produktionsprocess 
I moderna produktionsanläggningar sker tillverkningen till stor del, med hjälp av 
produktionsceller. Celler utgörs av bearbetningsmaskiner och industrirobotar som förser 
maskinerna med produkter. Syftet med produktionscellerna är att minimera manuellt 
arbete, exempelvis i- och urladdning av produkter i operat. (Aganovic & Jonsson 2006) 

3.1.1 Produktionsupplägg 
Produktionssystemets utformning och planering innefattar beslut kring 
tillverkningsprocess och verkstadslayout. Den generella strävan är att på ett så gynnsamt 
sätt som möjligt gruppera produktionssystemets utrustning, med hänsyn till de 
produkter som ska produceras och företagets produktionsstrategi. (Olhager 2000) 

De vanligaste produktionssystemen är funktionell verkstad, linjetillverkning och 
flödesgrupp. En stor skillnad mellan produktionssystemen är planeringen. En 
funktionell verkstad kräver central planerings funktion, då varje grupp utgör ett 
planeringssteg, medan flödesgrupper kräver mindre central planering, där hela flödet 
utgör en planeringspunkt, se figur 3.1. (Mattsson & Jonsson 2003) 

Figur 3.1, skillnad mellan flödesgrupp och funktionell verkstad 

Funktionell verkstad 
En funktionell verkstad kännetecknas av att den är maskinorienterat organiserad och 
grupperad. Produktionsutrustning med samma funktion, ur ett tillverkningstekniskt 
perspektiv, placeras på samma ställe och på så vis utförs alla operationer av en viss typ 
inom ett avgränsat område i verkstaden. Produktionssystemet passar bra för produktion 
av varierande produkter i korta serier. En av systemets nackdelar är att materialflödena 
ofta blir komplicerade, vilket ger långa köer och genomloppstider. Som i sin tur binder 
mycket kapital i produkter i arbete (PIA). (Mattsson & Jonsson 2003) 

Flödesgrupp Funktionell verkstad

= operation

Råämne

Orderfördelning 

Svarvning 

Fräsning 

Härdning 

Montering 

Packning 

Planering 

Svarvning 

Fräsning 

Härdning 

Montering 

Packning 

Färdig 
produkt

= planeringspunkt
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Linjetillverkning  
Produktionssystemet utmärks av att all produktionsutrustning är placerad i den ordning 
som produkttypen genomgår de olika operationerna i flödet, och innebär enhetlig 
produktion. Systemet passar bra för masstillverkning, som exempelvis biltillverkning på 
löpande band. Nackdelar med systemet är att det är känsligt för störningar och har låg 
flexibilitet. (Olhager 2000) 

Flödesgrupp 
Systemet karakteriseras av att en grupp av produktionsutrustning ansvarar för 
tillverkningen för en eller flera produkttyper. Gruppen består av operationer som behövs 
för att omvandla en produkttyp från råämne till färdig produkt, där utrustningen 
organiseras efter produktflödet. I en flödesgrupp placeras den produktionsutrustning, 
som utför samma operation, på samma ställe och utgör tillsammans en undergrupp. 
Flödes undergrupper placeras sedan i en layout som ger så enkla materialflöden som 
möjligt. En flödesgrupp kombinerar fördelarna med en funktionell verkstad och 
linjetillverkning. (Olhager 2000) 

3.2 Produktionslogistik 
Produktionslogistik är ett samlingsnamn för företagsaktiviteter som styr produktionen 
till en lönsam verksamhet. Dessa aktiviteter är planering, utveckling, samordning, 
organisering, styrning och kontroll av företagets processer och flöden. (Mattsson & 
Jonsson 2003) 

3.2.1 Allmänt 
Flexibilitet är en effektivitetsvariabel som hänger samman med produktionslogistik. 
Begreppet flexibilitet avser den förmåga företaget har att snabbt och effektivt reagera på 
förändrade situationer. Produktmixflexibilitet avser möjligheten att snabbt anpassa 
produktionen och materialförsörjningen till aktuell efterfrågan. Ett företags grad av 
produktmixflexibilitet bestäms bland annat av tillverkningsorderstorlekar, 
genomloppstider och informationstillgång. Volymflexibilitet avser möjligheten att 
snabbt ändra produktionsvolymerna och påverkas bland annat av genomloppstider samt 
orderkvantiteter i produktionen. (Mattsson & Jonsson 2003) 

Effektiv produktion, hög kapacitetsnyttjande och korta genomloppstider fås genom en 
balans mellan tillgänglig tillverkningskapacitet, aktuella order och operationers 
kapacitetsbehov. Exempelvis uppstår långa materialköer och kapitalbindning i PIA 
(produkter i arbete) då flera order släpps ut i produktion än vad det finns 
operationskapacitet till. (Mattsson & Jonsson 2003)

3.2.2 Produktionsplanering 
Produktionsplanering handlar om att ta beslut angående framtida händelser och 
aktiviteter. Besluten kan gälla allt från framtida maskininvesteringar till månadens 
orderutsläpp. Tid, detaljeringsgrad och precision är tre aspekter som skiljer besluten åt. 
Generellt bör besluten vara mer exakta ju närmare i tiden de ligger. 
Produktionsplaneringen genomförs vanligtvis enligt den hierarkiska struktur som 
framgår i figur 3.2. Strukturen består av fyra planeringsfunktioner med olika tids - och 
detaljeringsaspekter, där beslut som fattas av sälj- och verksamhetsplanering är högst i 
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hierarkin och verkstadsplanering är lägst. Ett beslut inom en planeringsfunktion måste 
ske inom ramen för beslut av överliggande planeringsfunktion. (Mattsson & Jonsson 
2003) 

Figur 3.2, produktionsplaneringens samband mellan detaljeringsgrad och tidshorisont 

Detta examensarbete är inriktat på ämneshantering och lastbärare i en flödesgrupp för 
tillverkning av roterande verktyg, därför beskrivs endast funktionen med 
verkstadsplanering. 

Verkstadsplanering 
Funktionen innefattar den dagliga planeringen av utsläpp av order till produktionen. 
Med andra ord ska denna planeringsfunktion med hänsyn till tillgänglig kapacitet 
bestämma när order ska verkställas. Verkstadsplaneringen är den mest underordnade 
planeringsfunktionen, vilket innebär att den ansvarar för produktionen och att de 
leveranstider som fastställts, i högre instans, hålls. (Mattsson & Jonsson 2003) 

Verkstadsplaneringens huvudaktiviteter: 
• Styrning av orderutsläpp – avgör vilka order som ska släppas ut i verkstaden för 

att produceras. Styrningen görs med hänsyn till tillgänglig kapacitet, råmaterial 
och genomloppstider. Där utgångspunkten för styrningen är start- och 
färdigdatum som överliggande planeringsfunktioner fastslagit.  

• Materialklarering – är en process som kontrollerar och säkerställer att 
nödvändigt råmaterial för en aktuell order finns tillgänglig innan den aktuella 
ordern påbörjas. Materialklareringens syfte är se till att materialbrist inte 
uppstår i produktionen.  

• Utskrift av arbetsorder – informationen som krävs för att producera en order tas 
ut i verkstaden. Vanligen en arbetsordersats, som innehåller ordernummer, 
operationsföljder, ingående material och dylikt.  

• Orderutsläpp – order släpps ut i verkstaden när tillverkningsorder är 
tidsplanerad, materialklarering genomförd och arbetsordersats utskriven.  

• Körplanering – är det regelverk som talar om hur köer vid olika operationer i 
flödet ska hanteras och hur ordningsföljden ska prioriteras.  

• Återrapportering – är ett verktyg som används för att kontrollera hur den 
verkliga tillverkningen sker i förhållande till den planerade tillverkningen, samt 
för att vid behov kunna vidta åtgärder. För att en organisation ska kunna ha 
uppföljning av produktionens verkliga operationstider, kapacitetsutnyttjande 
och för bokning av beläggning krävs återrapportering. För att 
verkstadsplaneringen ska ske på ett effektivt sätt krävs en god uppfattning av 
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vilka resurser som finns till förfogande i varje tidpunkt. För att resursåtgången 
ska kunna hållas uppdaterad krävs att resursförbrukning kontinuerligt 
återrapporteras och uppdateras. 

• Slutrapportering – sker när order har levererats till lager.(Mattsson & Jonsson 
2003) 

3.3 Produktionsstrategi 

3.3.1 Orderstyrning 
En av de centrala frågorna gällande produktionsstyrning är frågan om produktionen ska 
vara lagerorderstyrd eller kundorderstyrd. På gimoverken förekommer både varianterna, 
standardsortimentet produceras genom lagerorderstyrning och kundanpassade 
produkter, så kallade tailor-made, produceras genom kundorderstyrning. 

Vid produktion enligt lagerorderstyrning sker tillverkningen efter prognoser för den 
framtida efterfrågan. De främsta fördelar med lagerorderstyrning är att den möjliggör 
långa ekonomiska produktionsserier och leverans omedelbart efter att kund lagt 
beställning. Vid produktion enligt kundorderstyrning tillverkas produkter först då kund 
lagt beställning, vilket ger långa leveranstider och höga produktionskostnader vid små 
produktionsserier. Stora fördelar är hög flexibilitet och möjligheter att anpassa 
tillverkningen helt efter kundönskemål, inom gränser för vad produktionsutrustningen 
klarar av. (Storhagen 2003) 

3.3.2 Materialplanering 
Planeringen av materialbehov i produktionen kallas övergripande för materialplanering. 

Push- och pullbaserad materialplanering 
Tryckande och dragande materialplanering baseras på planeringstryck respektive 
behovsug. Materialplanering av pushtyp innebär att materialet flyttas på initiativ av den 
producerande stationen i flödet eller av en central planeringsinstans, genom planer eller 
direkt beordring. Vid materialplaneringen av pulltyp flyttas materialet på initiativ, och 
ordnas av den förbrukande stationen i flödet. (Mattsson & Jonsson 2003) 

Många materialplaneringsmetoder kan användas inom ramar för push- och pullsystem, 
men det är inte metoderna i sig som avgör om metoderna får push- eller pullkaraktär. 
Utan det bestäms av hur materialplaneringsmetoderna används. (Mattsson & Jonsson 
2003) 

Kanban 
Direktavrop är en materialplaneringsmetod som signalerar eller synliggör materialbehov 
i industriell produktion. Den vanligaste direktavropsmetoden är kanban, som är en Lean 
Production metod. Kanban innebär att när en station i flödet får brist på material, 
meddelas den föreliggande stationen i flödet. Meddelandet innebär att operatören vid 
den föreliggande stationen får information om vad den efterliggande stationen behöver 
för typ av material. (Mattsson & Jonsson 2003) 

Kanban möjliggör, genom ett dragande system i produktionen, Just-in-Time – 
produktion, att flaskhalsar synliggörs och att produktionen vet hur hanteringen av 
omprioritering ska ske. (www.crisp.se/kanban 2010-05-07) 
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3.4 Arbetsolyckor och ergonomi 
Med arbetsolyckor menas arbetsolycka, arbetssjukdom eller färdolycka. 
Belastningsskador är den vanligaste arbetssjukdomen, före hörselskador och allergier. 
Arbetsmiljön styrs av lagar, förordningar och föreskrifter, bland annat arbetsmiljölagen, 
och föreskriften ”minderåriga i arbetslivet”. Företaget, i detta fall AB Sandvik 
Coromant, är ansvarig för att på ett systematiskt sätt undersöka de ergonomiska 
förutsättningarna kring medarbetarnas arbetsmiljöer, för att förebygga 
belastningsskador. (Englund, Sandberg & Sundström 2007) 

3.4.1 Belastningsergonomi 
Belastningsergonomi är fysiska belastningar, arbetsställningar och rörelsemönster som 
påverkar rörelseorganens hälsa i kroppen. Skelett, muskler, senor, ledband och nerver är 
exempel på rörelseorgan som kan drabbas av belastningsskador. Ergonomi påverkas av 
faktorer som arbetstyngd, arbetsställning, rörelsemönster och arbetsutrymme. 
(www.av.se 2010-04-21) 

Vid utformning av ergonomiska arbetsplatser är det viktigt att komma ihåg att alla 
människor har olika förutsättningar. Människor påverkas av olika ergonomiska faktorer 
eftersom människor är olika till både storlek, styrka, snabbhet, uthållighet och tålighet.  
(www.av.se 2010-04-21) 
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4 Företagspresentation 
I detta kapitel presenteras Sandvik koncernen, dess tre affärsområden och AB Sandvik 
Coromant samt den flödesgrupp som examensarbetet utförs på. 

4.1 Sandvik AB 
Företaget Sandvik AB är en högteknologisk verkstadskoncern som tillhandahåller 
avancerade produkter och innehar en världsledande position i utvalda nischer. 
Koncernen finns i 130 länder världen över och har omkring 45 000 anställda. Företagets 
affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra avancerade produkter som bidrar 
till att kundernas produktivitet och lönsamhet förbättras. Verksamheten är främst 
koncentrerad till tre affärsområden, inom vilka Sandvik AB är världsledande. 
(www.sandvik.se, 2010-04-19) 

Tooling är en marknadsledande tillverkare av verktyg och verktygssystem för 
metallbearbetning. Verktygen är av hårdmetall, snabbstål och andra hårda material som 
diamant och specialkeramer. Mining and Construction är världsledande leverantör av 
maskiner, hårdmetallverktyg, service och tekniska lösningar för brytning av berg och 
mineraler inom gruv- och anläggningsindustrin. Sandvik Materials Technology är 
världsledande tillverkare av högt förädlade produkter i rostfria material, 
speciallegeringar, metalliska och keramiska motståndsmaterial samt 
processanläggningar och sorteringssystem. (www.sandvik.se, 2010-04-19) 

Figur 1, Sandvik AB:s affärsområden 

4.2 AB Sandvik Coromant 
Ett av bolagen i Tooling är AB Sandvik Coromant, vilken har en produktionsenhet i 
Gimo. Gimoenheten är uppdelad i två enheter. Den största enheten är en funktionell 
verkstad som producerar hårdmetallskär och benämns GH, som står för Gimo 
Hårdmetall. Den andra enheten produceras verktyg i vilka skären placeras, så kallade 
hållare. Enheten benämns GV, som står för Gimo Verktyg. Produktionen på de båda 
enheterna sker med hjälp av bearbetningsmaskiner och tillverkningsceller. 
(www.sandvik.coromant.com/sandvik, 2010-04-19) 

Detta examensarbete sker på uppdrag av GV och därför beskrivs den enheten lite 
närmare. Enheten består av fler underenheter, där två producerande underenheter är 
GVH och GVR. GVH står för Gimo Verktyg Hållare och GVR för Gimo Verktyg 
Roterande. GV är uppbyggd av flödesgrupper, vilka ansvarar för produktionen från 
råämne till färdig, produkt. Vanligen utgör en flödesgrupp av en avdelning, vilken 
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ansvarar för en eller flera produktfamiljers kompletta flöden med undantag för 
jetalisering och härdning. Inom enheten pågår ständigt förbättringsarbeten gällande 
kvalitet, modernisering av maskiner, arbetsmetoder och liknande, även om den rådande 
lågkonjunkturen bidragit till att investeringsarbeten delvis har stannat av. Visionen med 
förbättringsarbetena är bland annat att verkstaden ska bestå av standardiserade 
maskiner, gränssnitt och lastbärare. AB Sandvik Coromant är kända världen över för att 
producera högkvalitativa produkter och det är något som bör synas inne i verkstaden, i 
samband med besök och liknande.  

4.3 Avdelning GVR 7 
GVR 7 är den flödesgrupp som ansvarar tillverkningen av pinn- och småfräsar, vilka 
utgör flöde T205. Tillverkning av produkterna i flödet sker internt inom avdelningen 
med undantag för jetalisering och härdning, vilket sker på GVH 6. Pinn- och småfräsar 
består i huvudsak av produktfamiljerna pinnfräs, fräskropp och capto. Avdelning GVR 
7 är en flödesgrupp, med maskiner grupperade och organiserade så att maskiner som 
utför samma operation för olika produkttyper står samlade på en del av avdelningens 
verkstadsgolv.  

Operatörer på avdelningen jobbar tre skift, förmiddag och eftermiddag samt natt. Men 
under nattskiften går endast svarv- och fräsmaskinerna. Operatörer ansvarar tillsammans 
med produktionsledaren för att avdelningen producerar och levererar enligt plan. 
Orderplaneringen sköts av produktionsledaren med hjälp av styransvariga.  
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5 Metodik 
Kapitel redogör de metoder som använts under examensarbetets genomförande. 

5.1 Planering 
Planeringen handlar om att skapa planer för genomförandet av projektet. Det formella 
resultatet av planeringsfasen är en projektplan, vilken redovisar de planer och 
beskrivningar som tagits fram under planerings arbetet. (Jansson & Ljung 2004) 

Projektplanen tar, bland annat, upp:   
• Uppgiftens bakgrund och problembeskrivning 
• Syfte och mål 
• Avgränsningar – beskriver vad projektarbetet ska och inte ska innefatta 
• Utförande – beskriver hur projektet ska utföras och vilka delar som ingår 
• Tidsplanering – beskriver hur och när projektets ingående delar ska utföras 
• Risker - beskriver vilka risker som bör beaktas under projektarbetet 
• Projektorganisation – där funktioner, projektroller och ansvar redogörs (Jansson 

& Ljung 2004) 

5.2 Styrgrupp 
En projekts styrgrupp är beslutsfattande för projektet. Olika styrgrupper fungerar på 
olika sätt och har olika syften. När styrgruppen utgörs av chefer och tjänstemän, med 
nyckelroller för det specifika projektet, får projektledaren tillgång till ett forum där 
viktiga frågor kan diskuteras direkt med de chefer som påverkas och har överblick över 
projektets effekter på kort och lång sikt. (Jansson & Ljung 2004) 

5.2.1 Progressrapport 
Progressrapporten är en läges- och avvikelse rapport, som används för att rapportera hur 
projektet går och bör redovisa delresultat och status, uppskattningar av återstående 
arbete samt förslag på åtgärder. (Jansson & Ljung 2004) 
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5.3 Informationsinsamling 
Projektets beskrivning av nuläget bygger på studier av produktionen, i form av 
observationer och intervjuer inom företaget samt litteraturstudie av både data från 
företaget och kurslitteratur.  

5.3.1 Observation 
Denna vetenskapliga teknik används för att samla information kring främst 
handlingssätt och händelseförlopp i verkliga situationer. Där handlingssättet innefattar 
fysisk handling, muntliga yttranden, relationer mellan individer och känslouttryck. 
Observation som metod, för insamling av information, används ofta i samband med 
utredande undersökningar. Då används den information som fås fram under 
observationen som grund till fortsatt undersökning av specifikt problem. (Davidson & 
Patel 2003) 

5.3.2 Intervju & samtal 
Den information som framkommer vid intervjuer och samtal bidrar till att kartlägga 
nuläget genom att skapa en förståelse kring varför nuläget ser ut som det gör. Vid varje 
intervjustart är det viktigt att personen som intervjuas förstår intervjuns syfte och 
möjlighet att påverka. (Davidson & Patel 2003) 

5.3.3 Litteraturstudier 
Studier av kurslitteratur syftar till att skapa en teoretisk referensram för projektet, 
genom att bidra till att definiera nyckelbegrepp, precisering av problem och val av 
metoder. Studier av tidigare examensarbeten har bidragit till idéer kring hur projektet 
ska utföras på ett bra sätt och vilka metoder som kan vara lämpliga att använda. 
(Davidson & Patel 2003) 

5.3.4 Benchmarking 
Det är bra att studera marknaden för att få inspiration och idéer kring möjliga lösningar, 
oavsett om projektet ska resultera i något helt banbrytande eller bara ska göra ett mindre 
förbättringsarbete. (Baxter 1995) 

5.4 Kravspecifikation 
För att få fram en tydlig specifikation på vad projektet ska tillgodose, analyseras krav 
och behov kring problemet eller uppgiften. Kravspecifikationen beskriver målsättningen 
med de förslag projektet presenterar och fungerar som referens i slutet av projektet när 
intressenterna ska förvissas om att projektet har slutfört sin uppgift. Krav är kriterier 
som ska uppfyllas för att konceptet ska accepteras. Önskemål är kriterier som bör 
uppfyllas om möjlighet finns, utan att ett krav blir lidande. (Jansson & Ljung 2004) 
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5.5 Brainstorming 
Brainstorming är en kreativ metod som bygger på att en grupp av minst två individer 
bollar idéer mellan varandra. De idéer som kommer upp behöver inte nödvändigtvis 
vara genomförbara, eller överhuvudtaget vara av värde för problemlösningsarbetet. 
Målet med metoden är att en deltagares idéer ska hjälpa de andra deltagarna att utveckla 
och generera idéer och så vidare. (Baxter 1995) 

5.6 Utvärderingsmatris 
Konceptvalsmatris är ett hjälpverktyg för utvärdering av koncept, vars syfte är att skapa 
en bild av hur olika koncept lever upp till ställda krav, i detta projekt hur 
lösningsvarianter lever upp till kravspecifikationen. Vanligtvis väljs en referens, som 
kan vara ett befintligt koncept som ska förbättras. Referens- och övriga koncept ställs 
längst en axel och kraven koncepten ska uppfylla längs en annan axel. Koncepten 
värderas mot varje krav och anges som sämre (-1), lika bra (0) eller bättre (+1) än 
referensen. För att lyfta fram de krav som är mest betydelsefulla är det vanligt att kraven 
viktas och viktningsfaktorn multipliceras med det tal som angivits vid värderingen. 
Slutligen summeras värdena för respektive koncept och koncepten jämförs med 
varandra. (Baxter 1995 och Bergman & Klefsjö 2007) 
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6 Genomförande 
Detta kapitel beskriver hur arbetet har genomförts, med hjälp av beskriven metodik.  

6.1 Planering 
Arbetet inleds med att, i samråd med styrgruppen och handledare, fastställa 
examensarbetets syfte, huvudsakliga mål och nödvändiga avgränsningar. Vilket 
resulterar i en projektplan, som redovisas i bilaga 1. Organisationen kring projektet 
framgår av figuren 6.1 samt i bilaga 1. 

Figur 6.1, projektets organisation 

6.2 SGM Student 
För att säkerställa att projektet resulterar i något användbart för företaget, styrs projekt 
med hjälp av en styrgrupp bestående av berörda chefer och handledare. 
Styrgruppsmöten sker varannan vecka, då vilka projektmedlemmarna bland annat 
presenterar eventuella avvikelser, risker och uppnått resultat, med avseende på 
projektplanen, samt tillsammans med styrgruppen diskuterar frågor. För att mötet ska 
vara effektivt skickar projektgruppen ut progressrapporter till styrgruppen inför varje 
styrgruppsmöte.  

6.3 Nulägesbeskrivning 
Genom observationer, samtal och studiebesök kartläggs nuläget. I ett tidigt skede av 
arbetet genomförs praktik i produktionen, för att få en övergripande förståelse av 
problemet. Rent praktiskt sker observationerna genom att iaktta och studera 
produktionen. Under examensarbetets gång utförs observationer och studier av flöde 
T205 vid spridda tillfällen. Kontinuerligt under arbetets gång görs spontana 
intervjuer/samtal med personal på GV. Gemensamt för personalen är att de på något vis 
är berörda av projektet och/eller insatta i problematiken. Intervjuerna tillsammans med 
observationerna skapar en bra bild av problemen vad gäller dagens produkthantering 
och en förståelse kring varför den ser ut som den gör.  

Parallellt med kartläggningen bedrivs litteraturstudier där valet av litteratur görs utifrån 
projektets syfte, den bild som framträder i takt med kartläggningen samt vilken litteratur 
som finns tillgänglig. Litteratur som används är bland annat Stig-Arne Mattsons och 
Patrik Jonssons Produktions logistik, se kapitel 15 Referensförteckning. 

Benchmarking av marknaden genomförs för att få inspiration och idéer kring olika 
lösningar för en ny hanteringsplan, bland annat studeras lösningar från Swisslog. Även 
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befintliga lösningar på GV och GVS undersöks, där lösningar på GV studeras vid 
spridda tillfällen under examensarbetet och lösningar på GVS (Gimo Verktyg 
Sandviken) under studiebesöket den 29 mars 2010. 

Slutligen sammanställs den information som framkommit under kartläggningen av 
nuläget, och informationen presenteras i kapitel 7 Nulägesbeskrivning. 

6.4 Problembeskrivning 
Utifrån den information som kartläggningen resulterar i, skapas en problembeskrivning. 
Vilken klargör problemen kring att ta fram en ny hanteringsplan för tillverkningskedjan 
för pinn- och småfräs. Problembeskrivningen består av en problembestämning och en 
problemundersökning. Arbetet med problembestämningen sker genom att projektets 
huvud-, del- och stödfunktioner preciseras. Problemundersökning genomförs genom en 
bristanalys där för- och nackdelar med den rådande situationen lyfts fram. 

6.5 Kravspecifikation 
För att kartlägga vilka krav och önskemål som ställs på en ny ämneshantering 
sammanställs en kravspecifikation, utifrån vad som identifierats under arbetet med 
kartläggningen av nuläget.  

För att få information om kravens relevans, utvärderas kraven med hjälp av viktning. 
Kravspecifikationen har tillsammans med en viktningsblankett skickats ut till tio 
stycken produktionstekniker inom GV. I viktningsblanketten fick teknikerna vikta 
kravens relevans för detta projekt. Viktningarna sammanställdes och åtta viktiga 
huvudkrav lyfts fram. Dessutom resulterade utvärderingen av kraven i att 
kravspecifikationen kompletterades med två säkerhetskrav, rörande kläm- och 
vältningsrisk, se punkt 3.3.3 och 3.3.4 i bilaga 3. Viktningen har skett genom att kraven 
tilldelas en siffra mellan ett och fem, ju högre siffra desto viktigare krav. Nedan 
redovisas resultatet av viktningen. 

6.6 Lösningsförslag 
Efter kartläggning av nuläget och framtagning av kravspecifikationen börjar den 
kreativa delen av projektet. Det resonemang som symboliserar denna del av arbetet är 
börja stort och avgränsa eftersom. Olika förslag på lösningsalternativ på ny 
produkthantering analyseras utifrån deras möjligheter att resultera i en ekonomisk 
försvarbar hanteringsplan. Då förslagen inte får innefatta större förändring av befintlig 
verkstadslayout. 

Utifrån analysen väljs det bästa lösningsalternativet, vilket i sin tur utvecklas och 
resulterar i olika varianter. Varianternas förutsättningar och krav på omgivande resurser 
identifieras.  

För att få en bättre uppfattning om hur förslaget fungerar i produktionen testas det. 
Testet sker med hjälp av en vagn som lånats från avdelning GVR 3. Vagnen har en 
standardiserad arbetshöjd på 885mm och rymmer fyra paletter i ett plan. Palett skjuts 
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mellan vagn och laddningsstation i cell, men ibland fick operatören lyfta paletten lite då 
vagnen inte är anpassad för att skjuta paletter. Testet genomförs av ordinarie 
operatörspersonal med stöd av projektgruppen. Innan testet påbörjas godkänns testen av 
avdelningens produktionsledare, och operatörer på GVR 7 informeras om hur testet 
genomförs. Utifrån orderinitieringen väljs två lämpliga order, en för pinnfräsar och en 
för fräskroppar. Med orderhandlingen för de två ordarna bifogas en testinstruktion. 
Under testet studeras hantering och transport av ämnen. Projektgruppen samtalar med 
operatörer för att säkerställa att testet utförs enligt plan och för att notera deras åsikter 
angående förslaget. Efter testet analyseras den information som framkommit.  

Med utgångspunkt i Pughs konceptvalsmatris utformas en utvärderingsmatris, där de tre 
lösningsvarianterna är de koncept som utvärderas utifrån kraven i kravspecifikationen.  
Lösningsvarianterna är låsta till val av transportmetod av palett. Vilket innebär att 
utvärderingen inte är en del av ett vidareutvecklingsarbete utan endast en utvärdering 
som ger en bild över hur de ställda kraven uppfylls av de olika lösningsvarianterna.  
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7 Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel presenterar vad kartläggningen av nuläget har identifierat. För en mer 
utförlig beskrivning av nuläget se bilaga 2. 

7.1 Kartläggning 
Arbetet med att kartlägga nuläget har främst skett genom undersökning av 
produktflödet, flödet av lastbärare, slagskador, manuellt plock, orderplanering och 
produktmix samt befintliga lösningar. 

Kartläggningen av de olika flödena på GVR visar att de skiljer sig åt och att 
hanteringsplanerna är utformade för respektive avdelning. Delar av verkstaden består av 
individuella lösningar, gällande hantering och transport av ämnen, vilka är anpassade 
efter respektive cell och station. Ofta är en lösning bra för hanteringen vid en station, 
men försvåra hanteringen vid nästkommande station. 

Produkthanteringen i flöde T205 består till stor del av manuellt omplock av bitar, från 
en palettyp till en annan. Detta eftersom bearbetningscellerna har en standardiserad 
layout där paletter används som lastbärare, medan bitarna transporteras i träpaletter på 
nätvagnar mellan flödets operationer. 

Analysen av orderdata för T205 visar att en ny ämneshanteringsplan för flödet måste 
vara flexibel och anpassningsbar för respektive produkttyp, orderkvantitet och 
ordervikt. För att minska arbetsbördan för operatörerna på GVH 6 finns en metod kallad 
beställning av härdkorg. Metoden innebär att GVH 6 får en beställning på att sätta ihop 
en härdkorg passande en order. Operatörer på GVH 6 sätter ihop härdkorg och skickar 
ut den till den avdelning som lagt beställningen. Varpå operatören som beställt 
härdkorgen lastar på avsedd order och skickar tillbaka härdkorgen till GVH 6. På GVH 
6 får härdoperatör fylla ut den aktuella härdkorgen med lämplig order innan korgen 
placeras i härdcellen. Metoden fungerar och underlättar för GVH 6 men har några 
nackdelar, vilket gör att den inte utnyttjas. 

En undersökning av orderdata visar att det förekommer omkring 500st olika 
produkttyper på GVR 7. Den maximala och minimala orderstorlek beror på produkttyp, 
men är som störst 100st bitar och som lägst 8st bitar, med undantag för tailor-made – 
produkter. En fullastad palett väger mellan 5kg och 20kg.  

Produkternas största kvalitativa problem är slagskador, vilket är skador på produkterna. 
Skadorna uppstår när produkter slår i varandra eller i något hårt, vilket resulterar i 
defekter på produkterna. Slagskador är ett problem som GV, under en längre tid, har 
försökt komma till rätta med utan att lyckats. Denna kartläggning visar att slagskador 
till viss del kan sammanlänkas med manuellt plock av produkterna.  

Studien av jetaliseringen och härdningen visar att dessa operationer är komplexa. 
Hanteringsplanen för härdningen och jetalieringen är svår att ändra utan omfattande 
ändring av cell, exempelvis genom automatisering av produktplock på jet-gran och 
härdkorg. 
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7.1.1 Produktflödet på GVR 7 
I figur 7.1 beskrivs flödets olika operationer, hur hanteringen av produkterna sker vid 
operationer samt vilka lastbärare som är inblandade. För en mer utförlig beskrivning av 
produktflödet se bilaga 2.  

Figure 7.1, produktflödet på GVR 7 
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7.2 Identifierade behov 

7.2.1 Ny ämneshanteringsplan 
Nulägesanalysen visar att behoven av förbättrade hanteringsplaner varierar mellan de 
olika flödena på GVR. Analysen visar att skillnaden mellan de olika flödena är stor och 
därför är det svårt att utforma en enhetlig hanteringsplan som är anpassad för alla 
flöden. Därför ska detta projekt resultera i en hanteringsplan som i första hand är 
anpassad för GVR 7. Denna hanteringsplan måste vara flexibel och anpassningsbar för 
alla produkttyper samt orderkvantiteter på avdelningen. Det nya hanteringssättet av 
produkter genom flödet bör anpassas till operationernas olika cellayouter. 
Kartläggningen visar att slagskaderisken kan kopplas samman med den manuella 
hanteringen, därmed finns ett behov av att ett nytt arbetssätt med så få moment av 
omplock som möjligt.  

7.2.2 Andra behov 
Undersökningen av lastbärare visar att det finns ett behov av en ersättningsvagn för 
nätvagnen, då den har flera brister och är påtagligt sliten.  

Nulägesanalysen visar att flöde T205 har problem med att få ett jämnt flöde med bra 
produktionsmix. För att flödet ska kunna tillämpa en bättre anpassad ämneshantering 
med nytt arbetssätt bör orderplaneringen ses över. Orderstyrningen för T205 har behov 
av en förbättrad orderplanering, med bra styrhjälpmedel samt en bättre förståelse av 
produktionslogistik och produktionsprocessen bland dem som jobbar med 
orderutsläppen. Behovet innefattar även bättre kontroll av produktionen. Bättre kontroll 
av produktionen gör det lättare att planera orderutsläppen, på så vis fås ett bättre och 
jämnare flöde av order. Enligt produktionsledare Rikard Sahlén på GVR 7 har det på 
senare tid ibland initierats flera exakt likadana order med små orderstorlekar under 
samma tidsrymd, vilket är ineffektivt med avseende på ställtider. Därmed finns ett 
behov av att undersöka hur det kommer sig att denna typ av initiering sker.  

Bland operatörerna finns ett behov att få fram information om orders laddningsmönster, 
alltså hur en orders bitar ska placeras i paletten. Efter samtal med truckförare har 
projektgruppen fått känslan av att trucktrafiken är högt belastad och på gränsen till 
ineffektiv. Då truckpersonal får åka runt och leta reda på order som ska transporteras 
mellan olika avdelningar. Vilket tyder på att det finns ett behov av ett hjälpmedel för 
truckförarna. Ett hjälpmedel som ger förarna information om var i verkstaden 
körningarna finns, samt hur körningarna ska prioriteras inbördes.  
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8 Problembeskrivning 
Kapitlet preciserar problemen vid framtagningen av en ny hanteringsplan för 
tillverkningskedjan för pinn- och småfräs.  

8.1 Problembestämning 
Det problem som projektet måste lösa är att utifrån tillverkningsprocessen ta fram en ny 
hanteringsplan för GVR 7 och identifiera de krav som ställs på hanteringsplanen samt 
de lastbärare som möjliggör ett nytt arbetssätt. 

Målet med den nya hanteringsplanen är att: 
� Minska den manuella ämneshanteringen  
� Minska risken för slagskador 
� Lägga grund för ökad spårbarheten 

Kartläggningen av nuläget resulterar även i en situationsbestämning, vilken visar att:  
� Flödets automatiseringsgrad beror på vilken del av flödet som studeras 
� Nätvagnen är inte anpassad för ändamålet 
� Moment, som gradning och montering, kräver individuell manuell hantering 

8.2 Problemundersökning 
För framtagning av en grundlig kravspecifikation utreds projektets problem. Genom en 
bristanalys och problemundersökning utifrån en funktionsdelning som definierar 
projektets huvudfunktion, delfunktioner och stödfunktioner, vilken ses i tabell 1.  

Tabell 1, projektets funktioner 
Typ Funktion 
Huvudfunktion Standardisera ämneshantering 
Delfunktioner Undvika slagskador 

Minska manuell hantering 
Transportera order 
Cellanpassad ämneshantering 
Lägga grund för individuell spårbarhet 

Stödfunktioner Erbjuda säkerhet 
 Erbjuda ergonomi 

Mellanlagring 

8.2.1 Bristanalys 
Genom bristanalysen, i tabell 2, har den nuvarande ämneshanteringen på GVR 7 
granskats och analyserats, med avseende på arbetssätt, palett, träpalett och nätvagn. 
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Tabell 2, bristanalys av arbetssätt och lastbärare 

Aspekt Fördel Nackdel 
Operatörernas arbetssätt 
Ergonomi + Överlag bra med några undantag 

+ Cell har bra arbetshöjd och vagn 
finns nära cells laddningsstationer. 

– Svarv NK4 kräver att bitar sätts 
manuellt i spindel, vilket innebär en 
dålig arbetsställning. 

Säkerhet + Hög säkerhetsnivå – Skärskador i hand vid hantering 
av ogradad bit, utan handske.  

Palett 
Material + Slitstarka – Tunga 

– Suger lätt fast på släta underlag 
Ergonomi  – Ej utformad för att lyftas 
Övrigt + Ger bra stöd åt produkterna  
Träpalett 
Geometri + Varje palett rymmer många 

produkter 
– Ytterdimensionen stämmer inte 
överens med den standardiserade 
cellpaletten. 
– Kan inte köras i cell 

Material + Består helt i trä, vilket är bra för 
produkterna 

Övrigt + Ger bra stöd åt produkterna, 
paletten är utformad så biten spänns 
in två nivåer. 

– Skapar merjobb, i och med 
omplock 

Nätvagn 
Geometri + Bra anpassad för kassett och 

halvkasset 
– Inte anpassad för palett 

Kinematik + Lättkörd vagn  
Material  – Slitna 
Säkerhet  – Vältningsrisk, när vagnen lastas 

på ett sätt som gör att tyngdpunkten 
inte hamnar mitt i vagnen, samt vid 
trucktransport. 

Ergonomi + Handtag i båda ändar – Låg arbetshöjd 
Övrigt  – Palett sticker ut utanför vagn 

8.2.2 Problemprecisering 
Nulägesanalysen har identifierat ett flertal problem som projektet måste ta hänsyn till i 
arbetet med framtagningen av förslag på ny ämneshantering. De problemen som den 
nya hanteringsplanen måste ta hänsyn till resulterar i de krav som ses i bilaga 2. 
Hanteringsplanen måste bland annat vara flexibel och säker. 
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9 Krav på en ny ämneshanteringsplan 
Detta kapitel presenterar viktiga krav och önskemål som ställs på en ny 
produkthanteringsplan, samt hur de olika kraven utvärderas.  

Den fullständiga kravspecifikationen ses i sin helhet i bilaga 3.  

9.1 Viktning av kraven 
I tabell 3 se hur de olika kraven i specifikationen viktas och den prioriteringsordning 
viktningen resulterade i.  

Tabell 3, utvärdering av krav 
Medarbetare Krav 

nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Summa Prioriterings -

ordning 
3.1.1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50,00 1
3.1.2 3 4 5 4 5 3 5 5 5 5 44,00 6

3.1.3 5 3 5 4 4 5 4 3 2 4 39,00 10
3.1.4 4 3 3 4 4 3 4 2 5 3 35,00 15

3.1.5 5 2 4 1 4 3 4 1 2 2 28,00 19
3.1.6 5 4 4 1 4 4 5 3 5 5 40,00 9

3.1.7 3 3 5 3 3 4 4 3 4 4 36,00 14
3.1.8 3 3 3 3 5 5 3 5 2 3 35,00 15

3.2.1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39,00 10
3.2.2 4 4 4 3 4 5 4 2 4 4 38,00 13

3.2.3 3 4 4 5 3 5 3 2 4 3 36,00 14
3.2.4 2 4 4 4 2 5 4 1 2 3 31,00 18

3.3.1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49,00 2
3.3.2 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 47,00 3

3.4.1 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 46,00 5
3.4.2 4 3 4 5 5 5 5 4 3 5 43,00 7

3.5.1 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 47,00 3
3.5.2 3 2 3 2 4 5 3 5 5 3 35,00 15

3.5.3 2 2 4 3 2 4 1 4 3 3 28,00 19
3.5.4 3 3 5 5 5 3 4 4 3 4 39,00 10

3.6.1 5 3 4 3 5 4 4 4 5 4 41,00 8
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9.2 De viktigaste kraven 
I tabell 4 ses de viktigaste kraven, i prioriteringsordning, som ställs på den 
hanteringsplan som detta projekt ska resultera i.  

Tabell 4, de åtta viktigaste kraven på hanteringsplanen, i prioriteringsordning 

Krav
nr: 

Typ av krav Krav/ 
Önskemål 

Beskrivning 

3.1.1 Funktion Krav Slagskaderisken ska minska 

3.3.1 Säkerhet Krav 
Risken för att ämnena kommer till någon form av skada 
vid hanteringen, ska minimeras 

Krav Hanteringsplanen ska anpassas till befintlig maskinpark 
3.5.1 Produktion 

Önskemål 
Maskinernas och cellernas matningsstationer bör behållas, 
med undantag för viss modifikation 

Krav Risken för olycka och arbetsskada ska minimeras   
3.3.2 Säkerhet 

Önskemål Monotont arbete bör undvikas 

Krav Tunga lyft ska undvikas 
3.4.1 Ergonomi 

Önskemål Onödiga lyft bör uteslutas 

Krav Den manuella hanteringen ska minska   
3.1.2 Funktion 

Önskemål Antalet omplock bör minimeras 

Krav Hjälpmedel ska vara användarvänliga  
3.4.2 Ergonomi 

Önskemål 
Hjälpmedlen bör finnas i direkt anslutning till stationen 
där de används och bör gå att justera efter användare 

Krav 
Risken för klämskador vid hantering av paletter ska 
minimeras   

3.6.1 Säkerhet 
Önskemål 

Klämskaderisken bör minimeras både när paletten lyfts 
och skjuts 
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10 Val av grundidé för lösningsförslag 
Kapitlet beskriver valet av grundidé, ifrån vilken ett lösningsförslag tas fram. 

10.1 Möjliga grundidéer för ny ämneshantering 
Det finns många sätt att utforma en ny ämneshantering på, där olika lösningar innebär 
olika grader av komplexitet. Egentligen är det bara kreativiteten som begränsar hur 
utformningen sker. 

För att bestämma i vilken riktning lösningsförslag ska utvecklas, granskas ett par 
tänkbara riktningar att utforma produkthanteringen efter. Några av typerna redovisas i 
figur 10.1. 

Figur 10.1, möjliga grundidéer för ny ämneshantering 

10.1.1 Automatisering 
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Skenor innebär automatiserad transport av order mellan flödets operationer och idén 
innebär att stora delar av trucktrafiken kan elimineras. En säker ordertransport med 
hjälp av skenor kräver att skenorna är väldimensionerade, som förmodligen kräver 
mycket utrymme. Vilket gör att lösningen lämpar sig vid anläggningar som producerar 
detaljer av låg vikt, exempelvis inom läkemedelsindustrin. 
I dagsläget sker transporten mellan avdelningarna på GV med hjälp av bemannad truck. 
Komplexiteten för att få denna transport automatiserad är stor och omfattande, GV har 
under lång tid haft en vision om att ersätta de bemannade truckarna. 

Nytt palettsystem ”Jet-granar i  

verkstaden”
Automatisering 

Palett

Vagn

Ny vagn? 

Härdvagn i  
verkstaden? 

Mindre ställning att  

hänga jet-gran på? 
Plockrobot

Skenor

I golv?

I tak?

Vilka celler?

Ny palett?

Cellpalett?

Automatiserad  
truck 

Lösning 



Examensarbete: PRODUKTHANTERING VID TILLVERKNING AV ROTERANDE VERKTYG 

30 

Alla lösningsförslag med automatisering kräver stora resurser, i form av tid och pengar, 
vilket medför att automationslösningar inte är lämpliga för detta projekt. 

10.1.2 Jet-gran i verkstad 
Hantering med jet-granar i verkstaden är ingen lösning som skulle kunna fungera utan 
att en helt ny typ av jet-gran tas fram. Detta grundar sig på att upphängningens 
anläggningsyta mellan bit och jet-gran är liten, vilket bidrar till att slagskador lätt 
uppstår vid transport i verkstaden. Lösningen skulle troligen innebära omplock vid 
samtliga stationer i flödet, förutom vid jetalisering. 

10.1.3 Nytt palettsystem 
Att enbart använda härdkorg på härdvagn i verkstaden är ingen bra lösning då 
härdvagnen är otymplig, dåligt ergonomiskt utformad och dyr. 

I dagsläget används paletter i flertalet bearbetningsceller runt om på GV och därför är 
det fördelaktigt att utnyttja dem i lösningsförslag för en ny ämneshanteringsplan. 
Utvecklas ett lösningsförslag med paletter kan det bli aktuellt att modifiera några 
paletter, då de exempelvis inte ger produkterna tillräckligt stöd under transport. 
Används paletter vid transport mellan flödets operationer reduceras antalet omplock, 
dock måste operatörer vid härdning och jetalisering plocka om bitar mellan lastbärare. 
Utnyttjas paletter som lastbärare mellan celler behövs en vagn som på ett bra sätt kan 
transportera paletter med produkter på. På GV har det tagits ett beslut om att palett ska 
användas som lastbärare i laddningsstation vid nya maskininvesteringsprojekt, vilket 
gör att en ämneshantering med hjälp av paletter troligen kommer fungera i framtiden. 

Att utveckla en palett som kan utnyttjas igenom hela flödet, inklusive härdning och 
jetalisering, är mycket komplext och kräver stora resurser. Därför kommer detta projekt 
inte avsätta någon tid för att undersöka möjligheterna för att utveckla en sådan palett 
något närmare. 

10.2 Vald grundidé 
Sammanfattningsvis ska ett nytt ämneshanteringssätt utvecklas utifrån GV:s beslut 
kring standardiserad cellayout. Vilket innebär att lösningsförslag på ny ämneshantering 
ska bygga på grundidén om att utnyttja paletter som lastbärare igenom hela flödet, både 
i och mellan celler. 
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11 Lösningsförslag 
Kapitlet presenterar ett lösningsförslag på en ny produkthantering. I kapitlet redovisas 
även vad testet i produktion uppvisar och slutligen utvärderas lösningsvarianterna. 

11.1 Lösningens grundidé – standardiserad 
lastbärare 

I stycket nedan presenteras ett lösningsförslag på produkthanteringen och vad som 
krävs för att införa lösningen. 

Lösningsförslagets grundtanke är att utveckla och införa en ny ämneshantering där de 
befintliga paletterna, som utnyttjas i cellerna, används som lastbärare igenom hela 
flödet. En hanteringsplan som bygger på grundidén kräver någon form av transport av 
order på palett mellan flödets operationer. 

Förslaget innebär att manuell hantering av produkt på individnivå undviks genom att 
bitar efter operation svarvning-komplett står i palett. Vid varje operation flyttas bitar 
genom att palett skjuts eller lyfts mellan vagn och maskins/cells laddningsstation. 

Palettransporten av order kan ske med hjälp av: 
• ny tranportvagn, där paletter skjuts mellan transportvagn och laddningsstation i 

cell, manuellt av operatör. (En vagn som ännu inte är utvecklad) 
• befintlig cellvagn, där paletter placeras på cellvagn. Vilka körs mellan flödets 

operationer. I celler utformade för cellvagnar, placeras cellvagnen i laddstation. 
Vid övriga celler skjuts paletterna mellan cellvagn och laddningsstation i cell. 

• europapall på pallvagn, där paletter skjuts manuellt av operatör mellan 
europapall och cells laddningsstation, alternativt lyfts med hjälpmedel. 
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11.1.1 Ämneshantering med palett som lastbärare 
I figur 11.1 redogörs kortfattat hur hanteringen ska ske, en mer utförlig beskrivning 
redogörs i bilaga 4. 

Figur 11.1, förslag på ny hanteringsplan 

Operatören vid operation svarvning-komplett placerar order på vagn i rätt palett och i 
rätt laddningsmönster. Beroende på vilken cell eller maskin som utför operationen 
placeras bitar på palett manuellt av operatören eller automatiskt av robot. Operatören 
registrerar order mot palett i paletthanteringssystem (PHS) och tar order vidare i flödet.  

Vid operation fräsning-komplett skjuts eller lyfts, beroende av vagntyp, palett mellan 
vagn och cellens laddningsstation. 

På GVH 6 plockar operatören bitar manuellt och styckevis mellan jet-gran och palett. I 
och med att order och palett är registrerade mot PHS ska operatören hålla reda på vilken 
vagn och paletter som tillhör vilken order. 

Paletter, på vilka bitar står, ger en del utrymme mellan bitarna. Med anledning av det 
sker montering, framförallt skruvning, direkt på palett utan att bitar behöver lyftas. 
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 på palett 

Palett skjuts  
över till FSG 

Nätvagn till lager 

Jetalisering 

Montering 

Packning 

Transport  
till lager 

Plock till palett  
på ”ny vagn”. 

Plock till palett  
på cellvagn 

Cellvagn Ny transportvagn Europapall 

Plock till palett  
på E-pall 

Palett lyfts/lyfts  till  
cellvagn/skyttel  

i fräscell. 

Palett lyfts/lyfts  
tillbaka på E-pall 

Plock från och  
till jet-gran 

Plock från och  
till jet-gran 

Cellvagn dras ur cell 

Produkt monteras 
 på palett 

Produkt monteras 
 på palett 

Palett skjuts  
över till FSG 

Palett skjuts/lyfts  
över till FSG 
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Operatören monterar antingen direkt på palett på vagn eller skjuter över palett med 
produkt till monteringsbord. På samma sätt kan operatörer vid operationer som kräver 
gradning ta med paletter till gradstation och grada produkter på bit. 

Färdigmonterad order körs till FSG-cell, där paletter skjuts över till kardexskåp. När 
cellen har färdigställt produkterna, skjuts paletter ut från kardexskåpet och produkter 
paketeras för hand. Därpå tvättas paletterna och ställs i palettställ. 

11.1.2 Förutsättningar 
Föreslagen ämneshantering innebär framförallt att mängden manuellt plock minskar, då 
plock mellan träpalett och palett utesluts. För att kunna införa förslaget krävs en del 
åtgärder, vilka redovisas nedan. 

Palett 
Användandet av palett som lastbärare för produkter utanför cell innebär att paletten 
måste ge bitarna ett bra stöd så att de inte riskerar att ramla av eller slår i varandra 
exempelvis under trucktransport. Kartläggningen av flödet visar att paletter avsedda för 
fräskroppar inte ger produkterna fullständigt stöd och formgivningen behöver därför 
modifieras. Vid implementering av lösningsförslag krävs att palettmängden ökas med 
ett hundra tal och anpassas efter produktmixen. 

Tvätt för palett 
Lösningsförslaget innebär att palett blir oljig i FSG-cell, då produkterna anoljas och 
ställs tillbaka i palett. Därför behöver paletterna tvättas innan de påbörjar ett nytt varv i 
flödet, vilket medför att maskinparken behöver utökas med en tvätt avsedd för paletter. 

Vagn investering 
I dagsläget kan endast cellvagnen utföra transport av order på palett i flödet enligt 
förslag. Vid hantering med hjälp av cellvagnar måste flera cellvagnar köpas in, eftersom 
antalet vagnar är begränsat till fyra vagnar per cell. 

Sker hanteringen med hjälp av europapall behöver antalet europapallar och pallvagnar 
ökas avsevärt. Om förflyttningen av paletter mellan laddningsstation och pall sker med 
hjälp av en lyft, behöver lyftar köpas in till respektive flödesoperation. Skjuts palett, 
behöver europapallen någon form av insats som ger låg friktion, samt något som håller 
paletterna på plats under transporten. 

Om lösningsförslaget med ny transportvagn ska implementeras behöver en ny vagn 
konstrueras, utvecklas, utvärderas och köpas in.  
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11.2 Övriga förslag på åtgärder 
Stycket nedan presenterar förslag som bidrar till en bättre och effektivare 
produkthantering. 

Förutom att utnyttja paletter som lastbärare igenom hela flödet föreslås andra åtgärder 
som bidra till en bättre och effektivare produkthantering. Förslagen listas nedan. 

11.2.1 Beställning av härdkorg 
På flera av GV:s avdelningar finns en arbetsmetod som innebär att operatörer beställer 
ut en härdkorg, i vilken svarv-operatören direkt placerar orderbit. Arbetsmetoden 
använts inte i stor utsträckning, en orsak till det är att GVR 7:s operatörer upplever att 
orderstorlekarna är för små för att underlätta för GVH 6. I och med att GVH 6 måste 
fylla ut härdkorg med flera order. 

En utveckling av arbetsmetoden är att efter operatörer vid skiftstart tittar över vad det 
finns att köra, planerar vilka order som kommer plockas ut under dagen och därpå 
beställer ut en härdkorg till GVR 7. Den utvecklade metoden innebär att orderdata för 
flera order anges. Utifrån orderdatan sätter GVH 6 ihop en härdkorg passande två eller 
fler order, även om de har olika längd och diametrar. När GVR 7 har fyllt härdkorgen, 
skickas den till GVH 6 för härdning. Härdkorgarna anländer till GVH 6 relativt väl 
fyllda och innebär att härdpersonalen inte behöver hitta en lämplig order att fylla ut 
härdkorgen med. Utan kan direkt placera härdkorgen i härdningscell. När härdkorgen 
har gått igenom härdningen skickas hela härdkorgen tillbaka till GVR 7. Där svarv-
operatör direkt plockar bit från härdkorg till laddstation i cell.  

11.2.2 Vagntorg 
Utnyttja den tomma ytan som finns intill svarvmaskinerna på GVR 7 som vagntorg. 
Istället för att svarv-operatör kör i väg order till nästa operation i flödet, ska operatör 
ställa order på vagntorget. Vid vilken fräs-operatör sedan hämtar order då den ska 
bearbetas. Detta underlättar för svarv-operatörerna att uppskatta hur mycket jobb 
fräscellerna har, samtidigt som utrymmet runt fräscellerna blir mindre rörigt. Förslaget 
innebär att flödets karaktär går från tryckande till dragande (push till pull). 

11.2.3 Ändrad orderstorlek 
Flödets orderstorlekar är i dagsläget anpassade efter träpaletter och nätvagnar, i 
samband med implementering av ny produkthantering bör orderstorlekarna korrigeras 
efter paletter och härdkorgar. Behålls dagens orderstorlekar vid ämneshantering enligt 
lösningsförslag kommer en del order inte rymmas på en vagn, vilket är ett önskemål 
som lyftes fram vid viktning av kraven i specifikationen.  

För att minimera tidskrävande maskinställ, som skulle drabba svarv-operationer vid 
minskade orderstorlekar, bör en metod för utsläpp av identiska order utformas. En 
metoden som innebär att identiska order släpps ut samtidigt i flödet och följer varandra 
genom hela flödet. En annan metod för att underlätta arbetet med små orderstorlekar är 
att identiska order sätts ihop till orderenheter, där orderenheten hanteras som en order 
genom svarvningen och därefter delas upp i specifika order. 
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I bilaga 5 ges förslag på nya orderstorlekar samt förslag på hur arbetet med små 
orderstorlekar kan underlättas. 

11.2.4 Förbättrad orderplanering 
Kartläggningen visar att GVR 7 har problem att hålla ett jämnt flöde med bra 
produktionsmix. För att ett nytt arbetssätt ska kunna bli så effektivt som möjligt är det 
önskvärt att orderplaneringen förbättras så att flödet blir jämnare. Förmodligen finns 
problemet även på övriga avdelningar på GV men då detta projekts kartläggning främst 
genomförts på GVR 7 och GVH 6, ges inga konkreta förslag på hur orderplaneringen 
ska ändras.  

11.2.5 Lathund för laddningsmönster 
Ett krav i kravspecifikationen är att hanteringsplanen ska säkerställa att ämnena laddas 
rätt i palett. Kravet uppfylls enklast genom att göra information, gällande 
laddningsmönster, tillgänglig för operatörer. En lösning är att lägga in en funktion som 
gör att laddningsmönstret för aktuell order syns i handdatorn, med vilken order 
registreras till celldatorn. En annan lösning är att det med varje orderhandling medföljer 
en ritning över laddningsmönstret för paletten, där det tydligt framgår hur bitarna ska 
laddas. 
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11.3 Test i produktion 
Stycket nedan redovisar vad test i produktionen har visat.  

För att få en bättre bild av hur lösningsförslaget skulle fungera i produktionen utförs ett 
test på GVR 7. Under testet studeras hantering och transport av ämnen.  

Testet genomfördes utifrån lösningsförslaget med standardiserad lastbärare och inte 
utifrån de tre lösningsvarianterna, då testet var begränsat av tid och befintlig utrustning.  

11.3.1 Utvärdering 
Testet av lösningsförslag för pinnfräsordern kombinerades med förslaget med utvecklad 
metod för beställning av härdkorg till GVR 7. Grovsvarvning och härdning gick 
problemfritt, härdkorg levereras snabbt ut till GVR 7 och operatörer upplever inget 
merjobb med användandet av härdkorg.  

Pinnfräsordern, vid operationerna svarvning- och fräsning-komplett samt jetalisering 
skedde utan problem. Dock fick paletterna lyftas lite när de sköts mellan 
laddningsstation och vagn, pga. att paletterna fastnade i vagnkanten.  

Operationerna svarvning- och fräsning-komplett samt jetalisering för kroppfräsorder 
genomfördes utan störningar. Med reservation för att svarv-operatör inte hade möjlighet 
att registrera order mot palett, då utrustning saknats.  

Montering av produkt på palett gick bra förutom för dem i mitten av palett, som fick 
lyftas upp och monteras. då det inte fanns plats att montera på palett. Operatören 
upplevde montering på palett lite besvärlig men det är något projektgruppen tror handlar 
om vana. Precis som när en person har löst en viss uppgift på ett visst sätt under lång tid 
kommer operatören till en början uppleva alla andra sätt att lösa uppgiften på som svåra 
eller krångliga.  

Efter montering sköts paletter med pinnfräsar direkt in i FSG-cells kardexskåp, medan 
fräskropparna var tvungna att lastas om på paletter med distanser med större diameter. 
Omlastningen beror på att fräskroppordern tillhör en minoritet av produkttyper med litet 
centrumhål, vilket roboten använder för att lyfta produkt. Minoriteten måste köras på 
paletter, med distanser av större diameter, då produkterna måste stå i specifik position 
för att roboten ska kunna lokalisera centrumhålet. 
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11.3.2 Ändrad distanshöjd på palett för fräskropp 
Under arbetet med kartläggningen av nuläget upptäcktes att en palettyp inte ger 
produkterna tillräckligt stöd, då distanserna är för låga. För att kunna genomföra testet 
tillverkades nya distanser, vilka ersatte ordinarie distanser på paletter tillhörande 
fräskroppsordern. Den ändrade formgivningen ger produkterna ett bättre stöd än de 
befintliga paletterna, men ett litet problem upptäcktes. Robotar i fräsceller greppar bit 
cirka 5mm ovanför palett och på palettplats där det inte står någon bit stänger roboten 
ihop klon helt. Vilket innebär att roboten greppar distansen på paletten, om distansen är 
högre än 5mm. Det visade sig även att roboten ibland greppar distanser på de befintliga 
paletterna men så fort roboten rör sig z-led (vertikalled) lossnar paletten. 

11.3.3 Analys 
Testet i produktionen har givit ytterliggare förståelse av hur lösningsförslaget skulle 
kunna fungera i flödet, men det är viktigt att komma ihåg att testet endast visar hur 
lösningsförslaget fungera principiellt och inte hur hanteringen faktiskt skulle se ut efter 
implementering av lösningförslag. Detta eftersom den vagn som används vid testet inte 
motsvarar ny transportvagn, cellvagn eller europapall. 

Svårigheter med att montera på palett visar att monteringen inte enbart kommer att 
kunna ske på palett. Därför förordas att montering och gradning sker genom att palett 
tas till, samt ställs på monteringsbord eller gradningsbord. Produkter längs paletts 
ytterkanter monteras eller gradas på palett, produkter i paletts mitt lyfts upp och gradas 
eller monteras en i taget. 

Implementeras lösningsförslaget i dagens produktion kommer operatörer i mellan åt 
vara tvungna att manuellt plocka produkter, då produktion ofta drabbas av 
maskinproblem. Maskinproblem inträffade vid fyra operationer under testet och det har 
resulterat i att testet drog ut på tiden. 

Oavsett om lösningsförslaget implementeras eller inte. Bör problemet med att robot i 
fräscell tenderar att greppa distanser, då bit inte står på palettplats, undersökas närmare 
och åtgärdas. 



Examensarbete: PRODUKTHANTERING VID TILLVERKNING AV ROTERANDE VERKTYG 

38 

11.4 Utvärdering av lösningsförslag 
Stycket redovisar utvärderingen av de tre lösningsvarianterna hos förslaget.  

Utifrån en utvärderingsmatris har lösningsvarianterna utvärderats, vilket ses i tabell 5. I 
matrisen ställs respektive lösningsvariant mot kraven i kravspecifikation, 
kravspecifikationen ses i bilaga 3. 

Tabell 5, utvärderingsmatris för de tre lösningsvarianterna 

Krav nr: 
Viktnings- 
faktor 

Cellvagn 
Europapall  
på pallvagn 

Transportvagn

3.1.1 50 1 1 1

3.1.2 44 1 1 1

3.1.3 39 -1 -1 1

3.1.4 35 0 0 0

3.1.5 28 0 0 0

3.1.6 40 1 1 1

3.1.7 36 0 0 0

3.1.8 35 0 -1 1

3.2.1 39 1 1 1

3.2.2 38 1 -1 0

3.2.3 36 1 1 1

3.2.4 31 0 0 0

3.3.1 49 0 0 0

3.3.2 47 1 1 1

3.4.1 46 1 0 1

3.4.2 43 0 1 1

3.5.1 47 1 1 1

3.5.2 35 1 1 1

3.5.3 28 0 0 0

3.5.4 39 0 0 0

3.6.1 41 -1 -1 -1

Summa   342 228 460



Kapitel 11 Lösningsförslag

39 

11.4.1 Analys av utvärdering 
Utvärderingen visar att lösningsvarianterna endast skiljs åt av ett fåtal krav. Varianten 
med ny transportvagn uppfyller krav 3.1.3 som handlar om att inte försvåra 
ämneshanteringen mellan flödets operationer. Krav 3.1.8 behandlar det golvutrymme 
lösningsvarianterna behöver. Utvärderingen visar att lösningsvarianten med europapall 
på pallvagn kräver mer utrymme än övriga varianter, även om det troligen går att lösa 
med avlastningsplatser i form av pallställ eller liknande. Varianten med cellvagn kräver 
endast att fler vagnar köps in vid införande, och är därmed den variant som bäst lever 
upp till krav 3.2.2. Kravet kräver att hanteringsplanen ska vara enkel att införa. Krav 
3.4.1 behandlar undvikande av tunga lyft, kravet uppfylls bäst av varianten med 
europapall då paletter lyfts med hjälp av hjälpmedel. Europapall på pallvagn är den enda 
variant som innefattar hjälpmedel. Genom att paletterna antingen lyfts av en lyft (ett 
hjälpmedel) eller skjuts manuellt av operatör. Vilket är orsaken till att endast denna 
variant uppfyller krav 3.4.2. Kravet behandlar hjälpmedlens användarvänlighet. 

Lösningsvarianterna övriga krav uppfyller lika bra, sämre eller bättre än dagens 
produkthantering. Viktningsfaktorn, som gavs vid viktningen av kraven, medför att det 
går att skilja varianterna åt. Europapall på pallställ är den lösningsvariant som sämst 
uppfyller ställda krav och varianten ska därmed kasseras eller omarbetas. Skillnaden 
mellan lösningsvarianterna med cellvagn och ny transportvagn är inte avsevärt stor men 
utvärderingen visar att varianten som involverar en ny tranportvagn bäst uppfyller 
ställda krav. Angående krav 3.6.1, rörande hanteringsplanens kostnadseffektivitet, har 
inte en tillräcklig studie utförts för att kunna avgöra om kravet uppfylls av 
lösningsförslagen. 



Examensarbete: PRODUKTHANTERING VID TILLVERKNING AV ROTERANDE VERKTYG 

40 



41 

12 Slutsats 
Detta kapitel presenterar vad som har kommit fram under examensarbetet. 

Vid projektets början fanns önskemål från projektgruppen och styrgruppen om att 
arbetet skulle resultera i något användbart för företaget. Önskemålet tillsammans med 
projektet syfte och uppgiftsbeskrivning resulterar i att ett förslag på ny ämneshantering 
utformas utifrån GV:s tanke om en maskinpark med standardiserad cellayout. Där den 
standardiserade cellayouten begränsar utformningen av ny ämneshantering till befintlig 
maskinpark och befintliga paletter. 

Projektet har resulterat i ett lösningsförslag där befintliga paletter fungerar som 
lastbärare igenom hela flödet, med undantag för jetalisering och härdning. Förslaget, 
som presenteras, innebär att plocket av produkter mellan laddstation i cell och lastbärare 
för transport minskar avsevärt, genom att produkterna står i palett igenom hela flödet. 
Vilket även innebär att risken för slagskador minskar, i och med att produkterna 
hanteras betydligt mindre individuellt. 

Utvärderingen av lösningsvarianterna visar att varianten där europapall på pallvagn 
används som lastbärare är bristfällig, då förslaget inte lever upp till ställda krav i 
kravspecifikationen. Värderingen visar att ämneshantering med hjälp av en ny 
transportvagn är den variant som bäst uppfyller ställda krav. Under projektets gång har 
det inte varit möjligt räkna på vad implementering av lösningsvarianterna skulle kunna 
tänkas kosta. Därför har det varit svårt att utvärdera hur lösningsvarianterna uppfyller 
krav 3.6.1, gällande hanteringsplanen kostnadseffektivitet. 
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13 Diskussion 
Detta kapitel presenterar examensarbetarnas egna reflektioner och åsikter kring det 
arbetssätt som projektet utförts på och det resultat som projektet lett till. 

13.1 Arbetssätt 
En tydlig projektplan har varit nödvändigt för att projektet, inom den bestämda 
tidsramen, ska resultera i ett lösningsförslag som motsvarar projektets målsättning. I 
planeringsstadiet var det svårt att uppskatta de olika momentens tidsåtgång, vilket i sin 
tur gjorde det svårt att sätta rimliga avgränsningar för projektet. För att få ett vettigt 
upplägg av projektet diskuterades projektplanen med styrgruppen, handledaren och 
ämnesgranskaren. Detta resulterade i en rimlig projektplan som med facit i hand har 
följts utan avvikelser. 

För att projektet ska resultera i något användbart för företaget drivs projektet med hjälp 
av en styrgrupp, som under arbetets gång styrt in projekt på rätt väg. För oss 
examensarbetare har SGM Student fungerat som ett bra och lättillgängligt forum för 
stöd, hjälp och feedback. 

Kartläggningen av nuläget har kommit att fungera som input till det fortsatta arbetet 
med projektet. Vilket innebär att om något väsentligt har uteblivit vid kartläggningen, 
tas det inte hänsyn till, varken i kravspecifikation eller i förslaget. I och med att 
projektarbetet har genomförts på tio veckor har en fundering uppkommit om 
kartläggningen av nuläget har givit en rättvis bild över hur produktionen verkligen ser 
ut. Den information som fastställts vid kartläggning stämmer med verkligheten, men 
frågan är hur stor del av helhetsbilden den ger. Tidsbegränsningen har inneburit att 
examensarbetarna har fått förlita sig på det som observerats i verkstaden och på den 
muntliga information som erhållits från personalen. Hade kartläggningen skett i ett 
djupare och bredare plan skulle problem som indikerats i projektets slutskede kunnat 
behandlas i ett tidigare skede av projektet. Så här i efterhand hade det varit bra att 
tillsätta en fokusgrupp bestående av operatörer, för att på ett bättre sätt tagit vara på 
operatörernas kunskap, erfarenhet, åsikter och idéer. 

Det lösningsförslag som presenterats är ett resultat av de beslut som fattats under 
arbetets gång, allt från beslut kring hur projektet skulle genomföras till vilka krav som 
skulle finnas med i kravspecifikationen. Besluten som fattats under projektet har 
bestämt riktningen för förslaget som presenteras. Hade något av besluten fattats 
annorlunda hade det resulterat i ett annat slutresultat. Exempelvis används de krav, som 
utvärderats i kravspecifikationen, både vid utformningen av lösningsförslag och vid 
utvärderingen av lösningsvarianterna. För att klargöra vilka krav som är mest relevanta 
för projektet, viktades kraven av produktionstekniker på GV. Skulle projektet göras om 
bör utvärderingen av kraven ske på ett sätt som gör att kraven viktats i förhållande till 
varandra. Vilket skulle ge en bredare spridning av kravens relevans och därmed en 
bättre bild över vilka krav som ska prioriteras. 

Lösningsförslaget har testats principiellt i produktionen på GVR 7, där transporten av 
paletter utfördes med hjälp av en lånad vagn från en annan avdelning på GV. Detta 
innebär att den bild och förståelse av hur ämneshanteringen skulle kunna fungera vid 
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implementering av lösningsförslaget, endast kan ses som principiell. Hade det varit 
möjligt att testa de olika lösningsvarianterna hade kanske tolkningen av testet blivit 
annorlunda och därmed hade utvärderingsmatrisen kanske givit ett annat resultat. 

13.2  Examensarbetets resultat 
Kartläggningen av nuläget tyder på att flödesgruppen brottas med ett flertal problem 
som inte enbart rör ämneshanteringen. Lösningsförslaget som projektet resulterar i 
fokuserar främst på ämneshanteringen och är inte på något sätt revolutionerande, utan 
snarare en vidare utveckling av vad företaget har påbörjat. Därmed kan det inte 
förväntas att förslaget, vid implementering, löser alla problemen som finns på GVR 7. 

I rapportens punkt 11.2.3 ges ett förslag som innebär att materialplaneringen, i 
överlämningen mellan svarvning och fräsning, övergår från ett tryckande- till ett 
dragande system. Enligt teorin om push- och pullbaserad materialplanering innebär 
förslaget att materialplaneringen, vid överlämningen, baseras på behovsug. Troligen 
innebär förslaget att överlämningen uppfattas mindre rörig och att flödesgruppen får 
lättare att planera orderutsläppen, genom att vagntorget gör det lätt för svarvoperatörer 
att se beläggningen för fräs. Vidare anses att flödesgruppen successivt bör ändra hela 
flödets materialplanering till ett dragande system, med start vid överlämningen mellan 
svarv och fräs. Övergår produktionen i flödesgruppen till ett dragande system har 
gruppen goda möjligheter, att med relativ låg ansträngning, övergå till materialplanering 
enligt kanban. Kanban som i teorin möjliggör synliggörande av flaskhalsar och 
information, om hur omprioriteringar ska ske. 

Under kartläggningen av nuläget identifierades ett behov av en bättre orderplanering för 
att få ett jämnare flöde med bra produktmix, samtidigt som flödet inte har någon 
återrapportering. Avsaknaden av återrapportering i flödet, tillsammans med att 
styransvariga och produktionsledare får titta i olika system samt gå runt i flödet och 
kontrollera maskinbeläggning, indikerar på ett behov av ett hjälpmedel för 
orderplaneringen. Indikationen styrks av teorin om verkstadsplanering, som säger att det 
krävs en god uppfattning av vilka resurser som finns tillgängliga i varje tidpunkt för att 
erhålla en effektiv verkstadsplanering. 

Under kartläggningen av nuläget upptäcktes att flödesgruppen har hög produktmix och 
volymmix. Den höga mixen innebär enligt beskriven teori att flödesgruppen har goda 
möjligheter att anpassa produktionen efter vad som finns i orderinitieringen. 
Produktionsmässigt är en hög produktmix bra, men komplicerar utformningen av 
lösningsförslag på ny ämneshanteringen. Eftersom att produktfamiljerna och 
produkttyperna ställer specifika krav på lastbärare. 

Målsättningen med projekt har varit att presentera förslag på ny ämneshanteringen för 
flöde T205. I rapporten presenteras ett lösningsförlag, med tre lösningsvarianter, som 
fokuserar på att minska den manuella hanteringen av produkter, minska risken för 
slagskador på produkter och lägga grund för en ökad spårbarhet. Vid utformning av 
förslag togs det hänsyn till målsättningens aspekter, som nämnts ovan, samt kraven i 
kravspecifikationen. I efterhand kan det konstateras att förslaget som presenteras tar 
hänsyn till aspekterna och kraven, i och med att förslaget innebär att hantering av 
produkter i första hand sker på palett. Det ska dock poängteras att det i projektets 
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avslutande fas har upptäckts att utvärderingen av ett krav i kravspecifikationen och en 
av aspekterna i målsättningen talar emot varandra. Aspekten säger att förslaget ska 
lägga grund för ökad spårbarhet. Krav 3.1.2 säger att hanteringsplanen ska utformas 
med hänsyn för individuell spårbarhet av produkter i framtiden och kravet värderades 
väldigt lågt, som kan ses i tabell 3. Anledningen till att kravet värderats så lågt beror 
troligen på att det bara är den del av personalen, som jobbar med kvalitet och 
uppföljning, som inser vikten av att ha möjlighet att spåra en produkt på individnivå.  
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14 Rekommendationer  
Kapitlet presenterar olika åtgärder som GV rekommenderas att ta ställning till.  

Under examensarbetet har vi kunnat konstatera att det finns behov av att anpassa 
ämneshanteringen efter flödesgruppens cellayout och utnyttja flödesgruppens 
automatiseringsnivå. Med anledning av detta rekommenderas GV att fatta ett beslut om 
hur enheten ska arbeta och resonera kring ämneshantering mellan flödes operationer. 
Ska GV effektivisera produkthantering med hjälp av anpassade lastbärare i 
flödesgrupperna? Ska GV ta hänsyn till effektivare hantering i samband med större 
förändring av befintliga flöden, eller endast vid uppbyggnad av nya flöden? 

Beslutar GV att satsa på en ändrad produkthantering rekommenderas att hanteringen 
sker enligt det förslag som presenteras i rapporten.  

Examensarbetets utvärdering av lösningsvarianterna indikerar att en ny transportvagn är 
det bästa alternativet för att utföra transporten av paletter med ämnen i flödet. Med stöd 
av detta rekommenderas GV att tillsätta en grupp för att leda arbetet med framtagning 
av en ny transportvagn. Innan ett beslut fattas kring transportvagnens formgivning, 
rekommenderas företaget att fatta ett beslut, kring vilka funktioner transportvagnen ska 
uppfylla. Ska vagnen likna den vagn som Jenny Engman presenterar i hennes 
examensrapport Utveckling och formgivning av vagn i produktion av verktyg? Eller är 
en vagn med ett enklare formspråk att föredra? Vi anser att det är viktigt att det finns en 
enighet kring i vilken riktning vagnen ska utvecklas, då vi fått indikationer som pekar 
på att Jennys förslag inte uppfattas som trovärdig. Med anledning av detta har ett förslag 
på en kravspecifikation för en ny vagn tagits fram. Specifikationen har utformats efter 
lösningsvarianten, som innefattar palettransport med hjälp av en ny transportvagn. I 
samband med ställningstagande om i vilken riktning vagnen ska utformas 
rekommenderas GV att studera kravspecifikationen i bilaga 6.  

14.1 Rekommendationer på konkreta åtgärder 
Kartläggningen av nuläget visar att operatörer är i behov av att på ett enklare sätt få 
information om hur produkter ska placeras i palett. Behovet kan tillgodoses utan större 
resursåtgång. Därför rekommenderas GV att tillgodose behovet genom att komplettera 
respektive orderhandlingen med en lathund, i form av att en skiss som visar aktuellt 
laddningsmönster, enligt presenterat förslag i 11.2.6. Vänligen kontakta Bernt K 
Larsson och Bo Eriksson på GVR 10 för vidare information om förslaget. Vidare 
rekommenderas att förslaget införs omgående för de produkter som har speciella 
laddningsmönster, exempelvis som produkt Coromill 490 (490-050A32-14L). 

Under testningen av lösningsförslaget upptäcktes att cellrobot i mellan åt kan greppa tag 
i distans på palett. Fenomenet innebär inget problem mer än att paletters distanser kan få 
klämskador, men när fenomenet inträffar i samband med att besökare studerar cell kan 
det ge företaget negativ PR. Omfattningen av fenomenet är oklart och av den 
anledningen rekommenderas GVR 10 att undersöka och eventuellt åtgärda fenomenet.  
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Kartläggning av nuläget visar på att flödesgruppen har behov av ett styrhjälpmedel för 
orderutsläpp samt en djupare förståelse av produktionslogistik. Med anledning av detta 
rekommenderas företaget att undersöka behovet och undersöka på vilket sätt 
flödesgruppen ska få hjälp med att hålla ett bättre flöde.  

En ökad produktion på GV kommer att påverka trucktrafiken, kartläggningen av nuläget 
indikerar att trucktrafiken inte utnyttjas på bästa sätt. Företaget rekommenderas att 
undersöka hur hög belastning dagens trucktrafik kan klara av, för att senare ta ställning 
till om åtgärder behöver sättas in för att underlätta för trucktrafiken.  

Slutligen rekommenderas avdelning GVR 7 att: 
• omgående börja använda den utvecklade arbetsmetoden för beställning av 

härdkorg till GVR 7. Se punkt 11.2.1 i rapporten. 

• upprätta ett vagntorg, för mellanlager av order på vagn, i väntan på nästa 
operation i flödet. Se punkt 11.2.2 i rapporten. 

• Undersökning av möjlighet att koppla ihop order, som genomgår samma 
svarvbearbetningar, då det skulle minska svarvoperatörernas arbetsbörda. Se 
under punkt 11.2.3 i rapporten.  

• vid ändrad ämneshantering; 
o anpassa orderstorlekar efter aktuell lastbärare. Se punkt 11.2.3 i 

rapporten. 
o investerar i en palett-tvätt, se under punkt 11.1.2 i rapporten. 
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16 Förteckning över bilagor 

Bilaga 1: Projektplan 
Bilaga 2: Nulägesbeskrivning 
Bilaga 3: Kravspecifikation – produkthantering  
Bilaga 4: Produkthanteringsplan 
Bilaga 5: Förslag på orderstorlekar 
Bilaga 6: Kravspecifikation – transportvagn 
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Bilaga 1, projektplan 

Företagspresentation 
Ett av Sandvik koncernens bolag är AB Sandvik Coromant, vilken är en del av Sandvik 
Tooling. I Gimo finns en av AB Sandvik Coromants produktionsanläggningar, och 
anläggningen Gimoverken består av två enheter, GH och GV. GH står för Gimo 
Hårdmetall och där tillverkas hårdmetallskär för svarv-, fräs- och borrbearbetning. GV
står för Gimo Verktyg, vilka tillverkar hållare till skären. Produktionen sker med hjälp 
av avancerade bearbetningsmaskiner och tillverkningsceller.  

Då detta projekt sker på uppdrag av GV, beskrivs endast GV närmare. GV utgörs av 
olika flödesgrupper, vilka ansvarar för produktionen från råämne till färdig produkt. 
Vanligen utgör en avdelningen hela flödet för en eller flera produktfamiljer, med 
undantag för jetalisering och härdning. En produktfamilj utgörs av produkter som 
varierar i storlekar och antal plattlägen. Inom enheten pågår ständigt förbättringsarbeten 
gällande kvalitet, modernisering av maskiner, arbetsmetoder och liknande. Även om 
den rådande lågkonjunkturen bidragit till att investeringsarbeten delvis har stannat av. 
Vision med förbättringsarbetena är att verkstaden ska bestå av standardiserade 
maskiner, gränssnitt och lastbärare. AB Sandvik Coromant är kända världen över för att 
tillhanda hålla högkvalitativa produkter, vilket också är något som företaget vill ska 
synas inne i verkstaden, i samband med besök och liknande.  

Bakgrund 
Vid tillverkning av roterande verktyg går ämnena igenom ett antal processteg, 
operationer, under tillverkningen från råämne till paketerad produkt. Hanteringen av 
produkter i flödets operationer är välutformade och sker effektivt, medan 
produkthanteringen mellan flödets operationer har en del brister. AB Sandvik Coromant 
ser ett behov av att undersöka hanteringen mellan operationerna i flödet och utveckla en 
ny hanteringsplan samt identifiera de krav som ställs på en vagn, på vilken produkterna 
ska transporteras, vid införandet av ny produkthantering. 

Det finns i huvudsak tre anledningar till detta: 
1. Undvika slagskador på ämnen som lätt uppstår vid manuell hantering. 
2. Minskad manuell hantering skulle även innebära en förbättrad arbetsmiljö för 

operatörer och mindre monotont arbete, som i längden kan orsaka 
förslitningsskador. 

3. Företagets ser även en möjlighet att lägga grunden för ökad spårbarhet av ämnen 
på individnivå genom tillverkningen, något som är viktigt för företagets 
kvalitetsarbete. 



Bilaga 1 
2:4 

Syfte och mål 
Projektets syfte är att utifrån kartläggning och analys av nuläget ta fram förslag på 
arbetsrutiner kring produkthanteringen på avdelning GVR 7, samt identifiera de krav 
som ställs på lastbärare som möjliggör ett nytt arbetssätt.  

Projektet består av: 
• Kartläggning av den nuvarande produkthanteringen 
• Kartläggning av lastbärare 
• Generering och utveckling av förslag på ny produkthantering 

Målsättningen med projektet är att, med kartläggning av nuläget som grund, presentera 
ett förslag på ny produkthantering. Ett förslag som ska uppfylla en kravspecifikation, 
som utformas efter önskemål från uppdragsgivare och användare. Förslaget ska 
fokusera på att minska den manuella hanteringen och minska risken för slagskador samt 
lägga grund för ökad spårbarhet av produkter på individnivå. För att underlätta arbetet 
har målstolpar bestämts, vilka ses i tabell 1. 

Tabell 1, projektets målstolpar 

Milstolpe nr Benämning Beräknat färdigdatum 
1 Kravspecifikation 2010-04-23 
2 Mellanredovisning 2010-05-03 
3 Utarbetat koncept 2010-05-07 
4 Slutgiltigt koncept 2010-05-21 
5 Rapport inlämning 2010-06-03 

Avgränsningar 
T205 är det flöde som projektet i första hand kommer att omfatta. Det är önskvärt att de 
förslag som projektet resulterar i, efter viss modifikation, är applicerbara på andra 
flödesgrupper inom GVR. Därför ligger produktflöden inom GVH utanför 
avgränsningarna.  

För några produktfamiljer i flödet T205, exempelvis skivfräs, sker fräsbearbetning i 
Sajo-maskiner, vilka kräver manuell fastsättning av ämnen i operat. Produktfamiljer 
som bearbetas i Sajo-maskin ligger utanför projektets avgränsningar.  

Projektet omfattar fysiskt flöde och informationsflödet från råmateriallager till 
färdigvarulager för flöde T205. Vilket innebär att produktion och informationsflödet 
innan råmateriallager och efter leverans från färdigvarulager till kund ligger utanför 
avgränsningarna.  

Det förslag som projektet resulterar i ska inte omfatta genomgripande layoutmässiga 
förändringar i produktionen, utan ska utformas efter befintliga resurser vad gäller 
maskinpark, lokaler och personal.  
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Utförande 
Startdatum för examensarbetet är den 22 mars år 2010 och ska fortlöpa under 10 veckor. 
Där produktionstekniker Simon Smedberg är handledare, Claes Aldman är 
ämnesgranskare och Lars Degerman är examinator. 

Projektutförande 
Förstudie 
Undersöka vad uppdraget innebär, vad det finns för möjligheter och troliga 
begränsningar. Genom praktik i produktionen fås en inblick i hur flödena ser ut, hur 
operatörerna arbetar och vad de har för uppfattningar om deras arbetssituation, samt 
genom att prata med tjänstemän, med olika kunskapsområden, på GV. 
Planering 

• Fastställa projektets mål och innehåll 
• Dela upp projektet i delprojektet 

Informationssökning 
• Prata med kund/användare 
• Studiebesök på GVS i Sandviken 
• Benchmarking, studie av befintliga lösningar 
• Litteraturstudie 

Nulägesanalys 
• Kartlägga av flöden för produktorder, vagnar och paletter. 
• Kartlägga orderstorlekar och ordervikter 
• Kartlägga vilka krav och förutsättningar de olika avdelningarna i flödet har 
• Kartlägga eventuella faktorer som gör att företaget inte når ”ända fram” med 

arbetet idag 
Kravspecifikation 

• Utifrån nulägesanalysen sammanställa krav som ställs på lösningsförslag
Lösningsförslag 

• Konceptgenerering 
• Konceptutvärdering 

� Konceptvalsmatris 
� Sammanslagning av de bästa koncepten 

• Konceptval 
� Konceptvalsmatris, där det eller de bästa konceptet/en väljs. 

Utveckling av lösningsförslag 
• Utveckla/förbättra lösningarna i det valda konceptet. 
• Beskrivning av hur konceptet lever upp till de ställda kraven. 

Test i produktionen 
Om möjlighet finns, ska koncepten testas i produktionen. Konceptet ska inte testas i sin 
helhet, utan delas upp i mindre delar för att testning ska vara genomförbar och för att 
konceptets olika delar ska kunna utvärderas var för sig.  
Dokumentation 

• Rapportskrivande sker löpande under arbetets gång, med undantag för de 
första veckorna 

• Inför varje styrgruppsmöte skrivs en progressrapport, med utgångspunkt från 
projektplanen 

• Lägesrapportering till handledaren sker någon gång per vecka 
• Lägesrapportering till ämnesgranskaren sker någon gång varannan vecka 
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Tidsplanering 

Vecka:
Aktivitet: 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Förstudie             
Planering             
Informationssökning            
Nulägesanalys         
Kravsammanställning            
Konceptgenerering            
Utveckling av förslag          
Test i produktion             
Dokumentation 
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Teckenförklaring: SGM = Styrgruppsmöte 
O = Opponering 
MS = Milstolpe 

M = Mellanredovisning på Uppsala Universitet 
R = Inlämning av rapport  

Risker 
De förslag på ämneshantering som tas fram kan innebär en större förändring av 
verkstaden, gällande maskinparken och arbetsrutiner, vilket kan göra lösningsförslaget 
till ett kostsamt investeringsprojekt. 

Om lösningsförslaget som presenteras är anpassat till hur verkstaden ser ut i dag finns 
det risk att lösningen inte kommer fungera i framtiden, då utvecklingen inom branschen 
sker snabbt.  

Projektorganisation 
Uppdragsgivare:    Handledare AB Sandvik Coromant: 
AB Sandvik Coromant   Simon Smedberg 
Gimoverken GVR 10    simon.smedberg@sandvik.com  
0173-840 00 (växel)    0173-851 06 

Examensarbetare: 
Olle Eriksson     Lina Holmgren 
olle.eriksson.4363@student.uu.se  lina.holmgren.3264@student.uu.se 
073-883 73 25     073-965 86 55 

Uppsala Universitet 
Ämnesgranskare:    Examinator: 
Claes Aldman      Lars Degerman 
claes.aldman@angstrom.uu.se  lars.degerman@angstrom.uu.se 
018-471 72 65     018-471 72 61 
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Sammanfattning 
I examensarbetet genomförs en kombinerad förstudie och nulägesanalys som redovisas i 
detta dokument. 

Kartläggning av flödena på GV visar att flödena skiljer sig åt, och att de befintliga 
hanteringsplanerna är specifikt utvecklade för respektive flödesgrupp. Analysen av 
nuläget visar att det finns ett behov för att utveckla ett nytt arbetssätt gällande 
hanteringen av produkter i flödesgruppen för flöde T205. Det är önskvärt att det nya 
arbetssättet innehåller så få moment av omplock som möjligt, då det bör minskar 
slagskaderisken.  

Produkthanteringen i flödesgruppen består till stor del manuellt omplock av bitar mellan 
olika lastbärare. Detta eftersom bearbetningscellerna har en standardiserad layout där 
paletter används som lastbärare, medan bitarna transporteras i träpaletter på nätvagnar 
mellan operationerna i flödet. 

För att minska arbetsbördan för operatörerna på GVH 6 finns en metod kallad 
beställning av härdkorg, metoden innebär att respektive flöde på GV kan beställa ut en 
härdkorg till avdelningen genom att fylla i ett dokument som ger GVH 6 information 
om vilken härdkorg som önskas. Metoden fungerar och underlättar för GVH 6 men har 
några nackdelar, vilket gör att den inte utnyttjas.

En undersökning av orderdata visar att det förekommer omkring 500st olika 
produkttyper på GVR 7. Den maximala och minimala orderstorleken beror av 
produkttyp, men är som störst 100st bitar och som lägst 8st bitar, med undantag för 
tailor-made – produkter.  

Produkternas största kvalitativa problem är slagskador, vilket är märken på produkter 
som uppstår när de slår i varandra eller något annat. Slagskador är ett problem som GV, 
under en längre tid, har försökt komma till rätta med utan att lyckats. Kartläggningen 
visar att slagskador till viss del kan sammanlänkas med manuellt plock av produkterna.  

Kartläggningen visar att flödesgruppen har svårigheter med att få ett jämnt flöde med en 
bra produktionsmix och därmed finns ett behov av att se över orderplaneringen, med bra 
styrhjälpmedel och en bättre förståelse av produktionslogistik och 
produktionsprocessen.  

Bland operatörer finns ett behov att enkelt få fram information om orders 
laddningsmönster, alltså hur en orders bitar ska placeras i paletten.  

Trucktrafiken har hög belastning och är delvis ineffektiv, vilket medför ett behov av ett 
hjälpmedel för truckförarna som ger förarna information om var i verkstaden 
körningarna finns, samt hur körningarna ska prioriteras.  

Studien av jetaliseringen och härdningen visar att dessa operationer är komplexa och att 
hanteringsplanen för härdningen och jetalieringen är svår att ändra utan omfattande 
ändring av cell, exempelvis genom automatisering av produktplock från palett till jet-
gran och härdkorg. 
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1 Inledning 
Detta dokument sammanfattar arbetet med kartläggningen av nuläget på Gimoverken 
och framförallt flödet för tillverkning av små roterande verktyg. 

2 Kartläggning 
Denna del redovisar den information som framkommit i samband med förstudien och 
kartläggningen av nuläget.

2.1.1 Lastbärare 
På GV används fem olika sorters paletter och tolv olika sorters vagnar. Då detta projekt 
framförallt innefattar ämneshanteringen på GVR 7 beskrivs endast de paletter och 
vagnar som används i flöde T205.  

Palett 
Träpalett 
Träpaletter används vid förflyttning av order mellan flödets operationer. Träpaletten 
finns i tre utföranden, passande de olika produkttyperna. Träpalett för fräskropp och 
pinnfräs ses i figur 2.1. 

Figur 2.1, två typer av träpalett 

Palett (plast palett) 
Paletten används i celler och har en standardiserad formgivning, med 
ytterdimensionerna 300x300mm. Företaget har beslutat att paletter ska användas som 
lastbärare i alla nya maskiner och celler.  

Paletterna finns i omkring femton olika varianter för att passa alla produkttyper i flödet. 
Varje variant är anpassad för flera produkttyper, vanligtvis 3 stycken. Exempelvis finns 
det en palett för pinnfräsar som kan användas för produkter med dimensionerna 16, 20 
eller 32 mm, se bilden till vänster i figur 2.2.  
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Figur 2.2, tre typer av palett 

Paletten har en streckkod, som erhåller information för att cellerna ska veta hur bitarna 
står laddade. Varje produkttyp har tilldelats ett laddningsmönster som redovisas för cell 
när order läses in mot palett. På så sätt vet cellroboten hur ämnena är lastade på den 
angivna paletten. Paletterna finns registrerade i paletthanteringssystemet (PHS) som 
övervakar varje bearbetning och kontrollerar att palettens laddningsmönster och 
infästning för produkterna (DDM) överensstämmer mot orderns laddningsmönster. 

Tabell 1, palettdata 

Benämning: 
Dimension:  
[mm] 

Antal:  
[detaljer/palett] 

Cylinder 
50x300x300

Cyl 16/20/32 
75x300x300

25/25/20

50x300x300
Cyl 16/20/25 

75x300x300
25/25/20

Cyl 32 50x300x300 8

Capto 
C3 50x300x300 9
C4 65x300x300 9
C5 65x300x300 9
C6 65x300x300 9
C8 95x300x300 9

Kroppar 
Q16 30x300x300 4
Q22 30x300x300 4
Q25 30x300x300 4
Q32 30x300x300 4

Härdkorg 
Härdkorgen finns i olika utföranden med olika infästningsstorlekar och byggs upp av 
olika moduler som tillsammans utgör en palett. Härdkorg med detaljer skjuts direkt in i 
härdcellen och följer med runt i olika ugnar. Eftersom härdkorg följer med runt i 
härdcellen är de tillverkade i material som klarar av anlöpningen och härdningen.   
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Vagnar 
Nätvagn 
Nätvagnen, ses i figur 2.3, används för att transportera order mellan de olika stationerna 
i flödet. Nätvagnen är robust och kan lastas tungt. Vagnen utformades för att 
transportera kasetter, men används idag även till transport av order på träpaletter med 
mera. Vagnens är inte ergonomiskt utformad då lasthöjden är låg. 

Figur 2.3, nätvagn 

Cellvagn 
Cellvagnen används som lastplats för paletter i en del celler. Varje vagn sitter fixerad 
mot ett stag. På varje vagn fastsätts fyra paletter, varpå bitar placeras manuellt av 
operatör. Paletter och vagnar är fixerade i cellen för att roboten ska veta exakt var 
bitarna som ska bearbetas finns och kunna plocka dem utan problem. Cellvagnarna är 
robusta, kan lastas tungt och har en arbetshöjd anpassad till standardhöjden på 885 mm. 
Två av hjulen är fast och två är rörliga, för att det ska vara lätt att dra ut vagnen och 
plocka på produkter. Vilket är något som dock inte utnyttjas då vagnen upplevs 
bångstyriga att köra. Cellvagnarna har hög tolerans på arbetshöjden, men den försämras 
i takt med att hjulen slits ut. Cellvagnarnas robusthet och höga tolerans medför att de är 
väldigt tunga, svåra att körda och dyra. I figur 2.4 ses en cellvagn med fyra fastspända 
paletter. 

Figur 2.4, cellvagn 
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Härdvagn 
Härdvagnarna används för att transportera härdkorg och finns främst på GVH 6. 
Vagnen är robust och kan lastas tungt, men har en låg arbetshöjd. Vid tillverkning av 
stora order av pinnfräs kan svarvoperatörerna beställa ut härdvagnar med rätt härdpalett 
direkt till GVR 7, och då undviks omplock. Detta arbetssätt verkar inte vara något som 
sker regelbundet utan vid enstaka fall.  

2.2 GVR 7 
GVR 7 är en avdelning på Gimoverken som tillsammans med avdelningen GVH 6 
ansvarar för produktionen av flöde T205. Flöde T205 tillverkar pinnfräsar, fräskroppar 
och verktyg med capto-fäste, vilka ses i figur 2.5. 

Figur 2.5, visar de produktfamiljer som produceras på T205. 
De två produkterna i bildens förgrund är fräskroppar, produkten längs till vänster är har capto-fäste  och 
de övriga två är pinnfräsar. (www.sandvik.coromant.com, 2010-04-15) 

2.2.1 Produktflöde 
Många av flödets operationer är gemensamma för produkttyperna, därför beskrivs de 
gemensamma operationerna endast i pinnfräsarnas produktflöde.  

2.2.1.1 Pinnfräs 

Råämne, i form av rundstång, levereras in på avdelningen på Europapall. I väntan på 
bearbetning, står europapallen i mellanlager på avdelningen. I figur 2.6 ses de olika 
operationsstegen samt hanteringen mellan operationerna.  
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Flöde 

Figur 2.6, produktflöde för pinnfräs 

Förklaring: 
1. Grovsvarvning [NW 5] 
Grovsvarvningen sker i NW 5 (Nakamura 5). Laddstationen laddas manuellt med 
rundstänger och maskinen matas med rundstänger genom automatiserad stångmatning. 
Efter bearbetning matas färdiga bitar ut via ett transportband så de ramlar ner i en låda. 
Operatör plockar bitarna från lådan och lägger dem löst på en nätvagn. Bitarnas 
dimensioner kontrolleras manuellt i form av stickprov, med hjälp av skjutmått och 
digital mätklocka.  

Gemensamt för pinnar, 
Kroppar och capto.
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2. Trucktransport till härdning 
Bemannad truck transporterar order till avdelning GVH 6. 

3. Härdning på GVH 6 
Operatören plockar över order från nätvagn till härdkorg, vilken fylls med en eller flera 
order. Härdkorg ställs in i härdcell, där bitar förvärms, anlöps och härdas. När 
operationen är klar, plockar operatör tillbaka bitarna på nätvagn.  

4. Trucktransport tillbaka till avdelning GVR 7 

5. Svarvning-komplett [EMAG] 
Svarvningen utgörs av en cell med en EMAG-svarv, två robotar och fyra cellvagnar. 
Den ena roboten förser svarven med bitar, genom att plocka upp dem från paletter på 
cellvagn. Den andra roboten tar emot färdigsvarvade ämnen från svarven och placerar 
dem i paletter på cellvagn. Operatören laddar cell genom att plocka bitar från nätvagn 
och placerar dem i paletter vid cellens laddningsstation. Efter bearbetning kontrollmäter 
operatör stickprov av bitar och placerar därefter bitarna på träpaletter på nätvagn. 

EMAG-cellen är under inkörning och backas upp av svarven Boehringer, en svarv som 
till stor del körs manuellt.  

6. Fräsning-komplett [Stama 1] 
Order körs till Stama 1, en bearbetningscell med två fräsmaskiner av fabrikatet Stama, 
en robot och laddningsbord i form av skyttlar. Bitar placeras i paletter på skyttlar och 
skjuts in i cell. Roboten placerar bit i operat, vilka sätts i fräsmaskin för bearbetning. 
Under tiden en order bearbetas, kontrolleras måtten med hjälp av mätmaskin. Många 
detaljer gradas manuellt och placeras därefter åter i träpaletter på nätvagnar. 

7. Trucktransport till jetalisering på GVH 6 

8. Jetalisering 
Stationen består av en automatisk jetaliseringslina, där en automatiserad travers 
förflyttar ställningar, mellan olika bad i linan. Ställningarna består principiellt av en 
balk med ändfästen, passande traversen. På ställningen placeras galgar med anordningar 
för att fästa produkter, så kallade jetgranar. Traversen flyttar ställningarna mellan olika 
bad som bland annat svärtar produkterna.  Jetaliseringslinan klara av alla produkttyper 
på GV, genom att jet-granar finns i många olika utföranden. För att ställningen ska 
kunna hanteras utanför linan, hängs den på en vagn med elektrisk drivning. Operatör 
plockar manuellt upp bitar på jet-gran. När en ställning är full med jet-granar med bit, 
körs den till jetaliseringslinans laddningsstation. Där traversen hämtar ställningen och 
jetalieringen påbörjas. Efter behandling lämnar traversen ställningen på en vagn vid 
linans utmatningsstation. Ställningen på vagnen körs ut ur utmatningsstationen, 
produkterna plockas av manuellt och ställs tillbaka i träpalett på nätvagn. Nätvagn med 
order körs ut till plats för avgående gods, för upphämtning av truck. 
9. Trucktransport tillbaka till GVR 7 

10. Montering 
Skruv för fastsättning av skär, monteras manuellt för alla produkter. 

11. FSG-cell 
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Färdigmonterade produkter placeras manuellt av operatör på paletter i kardexskåp. 
Produkterna tvättas, märks och oljas, därefter ställs bitarna tillbaka på palett i 
kardexskåpet.  

12. Packning 
Order paketeras manuellt genom: 

a. Uppvikning av kartong, enligt orderhandlingen 
b. Iläggning av medföljande delar så som extra skruv, smörjmedel och nyckel 
c. Produkterna tas direkt från kardexskåp och placeras i kartongerna 
d. Kartongens innehåll kontrolleras och kartongen viks ihop 
e. Antalet produkter i ordern räknas manuellt, placeras på nätvagn och 

orderhandlingen signeras 
f. Någon annan operatör kontrollerar genom stickprov att ordern är korrekt packad 
g. Order slutrapporteras i datorsystemet, samtidigt som vagnen placeras vid plats 

för avgående gods för upphämtning av truck 

13. Trucktransport till lager – för vidare transport till centrallager 

2.2.1.2 Capto 

För bearbetning används råämne i form av en härdad kuts med färdigt capto-fäste, 
vilken tillverkas internt av GVH 5. Dessa beställs direkt från GVH 5 och anländer till 
GVR 7 på nätvagnar i träpaletter. 

Produkternas flöde är det samma som pinnfräsens steg 5 till 13, men operationerna 
svarvning- och fräsning-komplett ser olika ut för de två produkttyperna. I figur 2.7 och 
efterföljande text beskrivs de operationer som inte stämmer överens med pinnfräsarnas 
flöde.  

Flöde 

Figur 2.7, produktflöde för capto 
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Svarvning-komplett 
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Förklaring:  
5. Svarvning-komplett [NW 4] 
Operationen sker i Nakamura 4. Innan en detalj kan bearbetas i maskin skruvar operatör 
en centreringsskruv i capto - fästet. Därefter placeras detaljen manuellt i maskinens 
spindel, där den skruvas fast. När bearbetningen är klar skruvas detaljen loss och en ny 
detalj sätts in i spindeln. Centrumskruven skruvas loss och de färdiga produkterna ställs 
tillbaka på träpaletterna på nätvagnen.  

6. Fräsning - komplett [Stama 7] 
Order körs till Stama 7. Stamacellen fungerar på samma sätt som Stama 1, med den 
skillnaden att laddningsstationen består av cellvagnar istället för skyttlar.  

2.2.1.3 Kropp 

För bearbetning används råämnet i form av en härdad kuts, vilka anländer till 
avdelningen på europapall. Rätt råämne och antal, för en order, plockas upp på 
nätvagnar och körs till maskinen. Kroppens flöde är det samma som för capto men körs 
i andra maskiner i operationerna svarvning- och fräsning-komplett. 

Flöde 

Figur 2.8, produktflöde för fräskropp 

Förklaring: 
5. Svarvning-komplett [NW 6] 
Operationen sker i Nakamura 6, maskinen har en laddningsstation som förser maskinen 
med bitar. Råämne placeras manuellt av operatör i laddningsstation och maskinen ställs 
in för den aktuella ordern. Mätning av detaljerna sker manuellt av operatör och de 
färdiga detaljerna placeras på nätvagnar i träpaletter. 

6. Fräsning-komplett [Stama 5] 
Ordern körs till Stama 5. Operationen sker på samma sätt som Stama 7. 

2.2.2 Slagskador 
Genom stickprovskontroller, så kallad Kobe, kontrolleras produkter innan de levereras 
till kund. T205:s produkter får mesta anmärkningar om slagskador, alltså märken. 
Utifrån Kobe-anmärkningar har det konstaterats att det i första hand är pinnfräsar som 
drabbas av slagskador, men även kroppar och capto. Att komma tillrätta med 
slagskadeproblemen är något som GVR 7 har jobbat länge med utan större framgång, 
enligt Torbjörn Åström (operatör på GVR 7). Det har inte konstaterats vart slagskadorna 
uppkommer men kvalificerade gissningar finns.  
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Troliga uppkomstkällor till slagskador 
Oaktsam manuell hantering 

• Hanteringssätt vid omplock och paketering, operatörer tar så många bitar som 
möjligt, i samma grepp, åt gången.  

• Hanteringssätt vid gradning och montering, bitar ställs på varandra.  
• Vid placering av bit i palett är det lätt att underdelen på den bit, som ska 

placeras, slår i ovandelen på de bitar som redan står i palett. 

Vagntransport 
• Bitar placeras löst på en nätvagn. 
• Bitar ställs på nätvagn i träpalett som inte är avsedd för produkten. Vilket gör 

att produkterna kan slå i varandra. Exempel på riskprodukter är långa 
pinnfräsar. 

Trucktransport 
• Nätvagnar är inte framtagna för trucktransport av order på paletter. 
• Oaktsamt körsätt från föraren, pga. stress. 
• Stötiga truckar 
• Ojämnt underlag 

Bearbetningscell 
• Robot och maskin kan vid fel tappa produkter i golv eller liknande. 
• Roboten kan greppa biten på ett sätt som gör att biten kommer i kläm, varpå 

skada uppstår. Avdelningen tror dock att problemen i bearbetningscell är 
identifierade och åtgärdade.  

Närmare förklaring av några av ovanstående punkter 
Ämneshantering vid cell 
I dagsläget sker mycket manuell ämneshantering vid in- och utmatning av ämnen i 
celler. Ofta behöver ämnena torkas av innan de bearbetas, för att den kontrollmätning av 
ämnet som sker i cellen ska bli rättvisande. Efter bearbetning behöver bit ofta gradas 
vilket medför individuell hantering av ämnena. Slutligen lastas ämnena på en vagn för 
transport till nästa station. Avtorkning och gradning brukar göras direkt vid vagn eller 
vid arbetsbord och om ämnena läggs löst bredvid varandra kan de stötas ihop och få 
slagskador. 

Trucktransport 
Det finns flera faktorer som bidrar till en ökad risk för slagskador vid transport av order 
i verkstaden. Transporten av order i träpalett på nätvagn sker genom att gaffeltruckar 
hämtar vagn och transporterar dem mellan respektive avdelning. Anledningen till att 
slagskador kan uppstå under transporten är att träpaletterna inte håller bitarna helt 
fixerade, och de kan då slås samman vid skakig transport, till följd av ojämnt 
verkstadsgolv. Ett högt arbetstempo i verkstaden bidrar till att trucktrafiken blir intensiv 
för att truckförarna ska hinna med alla transporter. Verkstaden är inte heller optimerad 
för trucktrafik då gångarna är smala och truckgångarna ofta trafikeras av personal. I 
dagsläget skulle det vara möjligt att transportera något flera vagnar men man strävar 
samtidigt mot att minska trucktrafiken i verkstaden i arbetsmiljösynpunkt. 
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2.2.3 Manuellt plock 
Alla bitar plockas manuellt över mellan bearbetningsstationerna och den vagn bitarna 
transporteras på mellan flödets operationer. Vissa av plocken är värdeskapande för 
produkterna medan andra inte är värdeskapande och därmed kostsamma. 

Värdeskapande manuellt plock  
Inga av dessa moment är i sig värdeskapande för kunden, men är på olika sätt krav för 
att produkterna ska kunna genomgå olika bearbetningar. 

• Efter den första bearbetningsstationen i flödet placeras bit på träpalett och 
nätvagn. Detta moment är ett måste eftersom att order på något viss måste 
kunna transporteras runt i flödet, transporten behöver dock inte nödvändigtvis 
göras med hjälp av nätvagnar och paletter. 

• Plock till härdpalett är ett måste då träpaletterna inte klara av de påfrestningar 
som härdpaletterna utsätts för.  

• Plock till cellpalett på cellbord, vid flödets första station med paletter.  
• Plock från träpalett på nätvagn till jet-gran (mellan fräsning och jetalisering), 

samt från jet-gran till träpalett på nätvagn (mellan jetalisering och montering). 
Jetaliseringslinan är anpassad till samtliga produkter på GV och därför måste 
hanteringen på GVR 7 anpassas till förutsättningarna på jetaliseringen och inte 
tvärtom. 

Icke värdeskapande manuellt plock 
Momenten med icke värdeskapande manuellt plock är moment som inte på något sätt är 
värdeskapande. 

• Omplock från härdkorg till träpalett på nätvagn (mellan härdning och 
svarvning-komplett). 

• Omplock från palett på cellvagn till träpalett på nätvagn (mellan svarvning och 
fräsning). 

• Omplock från träpalett på nätvagn till palett på cellvagn eller skyttel (mellan 
svarvning och fräsning). 

• Omplock från palett på cellvagn eller skyttel till träpalett på nätvagn (mellan 
fräsning och jetalisering). 

2.2.4 Orderdata 
Orderdata undersöktes genom analys av årsprognosrapporten över orderingång samt 
palettdata för GVR 7.  Resultatet av undersökningen presenteras nedan.  



Bilaga 2 
14:22 

Tabell 2, visar minimal (min BKV) respektive maximal (max BKV) orderstorlekar. 
Orderstorlekar  för olika produktfamiljerna och för olika dimensioner 

Produktfamilj Dimension [mm] Min BKV [st] Max BKV [st] 
� Ø 20 8 100Pinnfräsar 
� Ø 20 8 90

Fräskroppar Q16 8 84
Q25 8 62
Q32 8 28

Capto C3 8 64

C4 8 62

C5 8 62

C6 8 28

C8 8 28

GVR 7 har ett mycket stort produktsortiment med över 500st produkter, med 
årsprognoser på produktantal mellan 1 och 4500st, beroende på produkttyp. Detta 
medför att produktionen måste vara flexibel, gällande produkttyp och orderkvantiteter. 
Gränser för orderantal (BKV) beror av produkttyp och bestäms av faktorer som 
produktstorlek, vikt och bearbetningstider. Alla produkttyper har en lägsta ordergräns på 
8st, med undantag för tailor-made. Den maximal ordergräns för pinnfräsar är 100st, 
fräskroppar – 84st och capto – 64st. För att få en bra överblick över ordervikter 
genomfördes en viktstudie. Genom att väga produkter och paletter beräknades 
ordervikterna hos produkttyper i produktfamiljerna. Studien av ordervikter visar att: 

• en palett fullastad med produkter väger mellan 8 och 18kg.  
• en order på paletter väger mellan 5 och 80kg. 

Studien visade även att order behöver mellan en och sju stycken paletter. Vilket visar att 
både palett och vagn måste vara utformade på ett sådant sätt att de fungerar lika bra 
oberoende på om ordern är stor och tung, eller om den är liten och lätt. Studien visar 
även att en ny produkthantering bör utformas på ett sådant sätt som gör det naturligt för 
operatörerna att använda eventuella hjälpmedel vid lyft av halvtunga produkter.  

2.2.5 Orderplanering och produktmix 
Styransvariga och produktionsledare ansvarar för utsläppen av order till produktionen. 
Styrningen av utsläppen sker med hänsyn till orderkö från orderplaneringen, antal order 
i flödet och maskin- samt operatörskapacitet. De system som används ger ingen 
information om vart i flödet de olika orderna befinner sig. Styrningen av order är 
mycket komplicerat och någonting som produktionsledare och styransvariga upplever 
som svårt.  

Flödet har pushkaraktär, då order mer eller mindre trycks mellan flödets operationer. 
Kartläggningen av flödet visar dessutom att T205 har långa genomloppstider, bristande 
kontroll på vart i flödet de olika produkterna finns och att det finns mycket PIA. 
Flöde T205 har fått direktiv från ledningen om att ha en hög produktionsmix mellan 
pinnfräsar, fräskroppar och capto. Produktionsledare och styransvariga på GVR 7 kan 
dock inte påverka detta så mycket. Då de endast kan mixa produkttyperna utifrån de 
order som ligger i orderinitieringen.  
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2.3 GVR 
Som förklaras i företagspresentationen står GVR för Gimo verktyg roterande och är den 
del av GV som ansvara för tillverkningen av roterande verktyg. GVR består av fyra 
avdelningar, GVR 2 – deltaborr, GVR 3 – U-borr, GVR 6 – fräskropp och slitsfräs, samt 
GVR 7 – pinn- och småfräs. 

2.3.1 GVR 6 
GVR 6 producerar tre typer av produkter, stora kroppar, skivfräsar och slitsfräs. Oavsett 
vilken produkttyp som ska tillverkas utförs orderberedningen av skiftansvarig. 
Operatören plockar ut ordern, skriver ut orderhandling och beställer material. 

Avdelningens produkthantering sker manuellt med hjälp av lyft, så kallade Quick-lift. 
På avdelningen finns två fräsceller, vid dessa laddas ämnena på paletter, på samma sätt 
som vid stamacell 5 och stamacell 7 på GVR 7. De övriga bearbetningsmaskinerna, 
kräver stor manuell hantering. Då maskinerna är försedda med matarstationer, så 
kallade ovalbanor, på vilka produkterna ställs enskilt på palett.

2.3.1.1 Fräskroppar 

Fräskroppar är de produkter som GVR 6 tillverkar i första hand. Råämne, i form av 
kuts, levereras in på avdelningen på Europapall. En orders råämne placeras på en 
europapall tillsammans med orderhandlingen och ställs sedan i pallställ för 
mellanlagring. I pallstället sorteras pallarna efter i vilken svarv ordern ska köras i. 

Flöde 
1. Grovsvarvning 
Råämne lyft med hjälp av lyftar, så kallade quick-lifts, och placeras i laddningsstation 
hos svarv. Varje bit placeras på en egen palett i ovalbanan, varifrån paletten lyfts och 
placeras i maskinspindel. Bearbetad bit ställs tillbaka på ovalbanan och operatör ställer 
tillbaka bit i plastskydd i europapall. Skyddens uppgift är att förhindra slagskador vid 
transport. 

2. Trucktransport till härdning på GVH 6 
3. Härdning och anlöpning 
4. Trucktransport tillbaka till GVR 6 

5. Svarvning-komplett 
Sker på liknande sätt som grovsvarningen. 

6. Fräsning-komplett  
Fräsmaskiner Stama och Sajo 1 - Bearbetar de största kropparna. 
Sajo 2, 3 och 4 - Bearbetar de mindre kropparna. De mindre kropparna transporteras i 
nätvagn på palett, precis som GVR 7. 

7. Trucktransport till jetalisering 
8. Jetalisering 

9. Montering 
Skruv, för fastsättning av skär, monteras för alla produkter.  
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10. FSG 
Tyngre kroppar och produkter i aluminium kan inte köras i FSG-cellen, pga. av 
dimensioner, vikter och annat. De produkter som inte kan köras i cellen märks och 
anoljas manuellt. De produkter som kan köras i FSG-cell körs på samma sätt som på 
GVR 7.  

11. Packning 
När order är klar, packas order manuellt på liknande sätt som på GVR 7. 

12. Transport 
Ordern transporteras till lagret för att transporteras vidare till något av centrallagren.  

2.3.1.2 Skivfräsar 

Följer samma flöde som kropparna med undantag för att order transporteras på nätvagn 
redan i början av flödet och att bearbetningen kompletteras med en slipning mellan 
fräsning och monteringen.  

2.3.1.3 Slitsfräs 

Har ett eget litet flöde som utgörs av separata bearbetningsmaskiner. Order transporteras 
mellan stationerna i flödet på antingen speciella vagnar, så kallad pinnvagn, eller i 
speciella paletter på nätvagnar.  

Flöde 
1. Svarvning-komplett 
2. Fräsning-komplett 
3. Driftning – Bearbetning som resulterar i ett kilspår i skivan. 
4. Slipning – Skivans infästning slipas in.  
5. Trucktransport till jetalisering 
6. Jetalisering 
7. Trucktransport tillbaka till GVR 6 
8. Montering 
9. Märkning och anoljning, med manuell hantering vid separata stationer.  
10. Packning 
11. Transport 
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2.3.2 Befintliga lösningar på GVR, GVH och GVS 

In- och utmatning av ämnen i cell: 
• Cellvagn 

Cell matas med cellvagnar med paletter som håller ämnen. Antingen matas cell 
genom att cellvagn lastad med paletter och ämnen skjuts in i cell, eller så lastas 
cellvagn i cell med paletter med ämnen, eller så ställs bit på cellvagn med 
paletter i cell. Cellen töms på bearbetade ämnen på liknande sätt som man 
matar in ämnen. 

• Snurrbord 
Snurrbordet lastas med paletter med ämnen som sedan matas in i cellen genom 
att bordet roteras ett halvt varv. Alternativt så lastas paletterna med ämnen 
individuellt. Samtidigt som cellen matas med nya paletter och ämnen som ska 
bearbetas matar man ut paletter med bearbetade ämnen. 

• Transportband 
Flera paletter lastas manuellt på ett transportband, bestående av rullar eller 
kedjor, som transporterar paletterna till lastplatsen i cellen. Transportbandet är 
utrustat med givare som anger för cellen när bandet har lastats med paletter. 
Paletterna matas ut på liknande sätt som man matar in paletter. 

• Skyttlar 
Cell är utrustad med flera skjutbara skyttlar som utgör var sin lastplats för en 
eller två paletter. Skyttlarna dras ut och skjuts in i cellen manuellt av operatör. 
Cell laddas med ämnen genom att paletter lastats manuellt på respektive skyttel, 
alternativt ställs ämnen i palett på skyttel. Då bearbetningen är klar matar man 
ut ämnena på liknande sätt som man matar in paletter. 

• Tiltbart rullbord 
Cell är utrustad med flera lastplatser på olika nivåer. Lastplatserna består av 
rullbord, som lastas med paletter för inmatning av ämnen i cellen. Rullborden är 
utrustade med givare som anger för cellen när de är lastade med paletter. Då 
cellen är redo att ta emot paletten tiltas bord så att paletterna rullar till 
lastplatsen i cellen. Efter bearbetning ändras lutningen på rullbordet så att 
paletterna matas ut. 

• Högskåp, integrerat i cell 
Cell matas med paletter genom att palett med ämnen lastas i högskåp, som är 
integrerat i cell. Cellrobot plockar ämnen ur högskåpet för bearbetning. Efter 
bearbetning lastar cellrobot ämnena i paletter i högskåpet.  

• Europapall 
Efter bearbetning ställer robot bit direkt i europapall, vilken matas ut ur cell. 
Efter att bit har lastats på europapall kan de antingen transporteras till nästa 
station eller lastas i pallställ. 
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3 Analys 

3.1 GVR 7 

3.1.1 Lastbärare 
Palett 
Träpalett används tillsammans med nätvagn för transport av produkter mellan flödets 
operationer. Fördelen med träpaletten är att den rymmer ett stort antal ämnen på liten 
lastyta, samtidigt som den är billig. En nackdel är att träpaletter formgivning inte är 
anpassad för vagnarna de läggs på. Träpaletten finns inte med i paletthanteringssystemet 
(PHS). Vilket medför att spårbarheten inte kan fås lägre än på ordernivå, så länge 
träpaletterna används i flödet.   

Paletten (cellpaletten) har tagits fram för att standardisera hanteringen av ämnen i 
bearbetningscellerna. Fördelen med paletterna är att de används i många 
bearbetningsceller på GV. Nackdelar är att paletter vanligtvis inte rymmer lika många 
ämnen som träpaletter och att de är tunga.  

Härdkorgen är anpassad för att kunna lastas med ett stort antal produkter med 
varierande utföranden och är avsedda för att lastas i härdcell.  

Vagnar 
Nätvagnen är en universalvagn som används för transport av order inom GV. På GVR 7 
sker transport av produkter i träpaletter på nätvagnen. Fördelarna med nätvagnen är att 
de är smidiga och kan lastas tungt. Nackdelarna är att den har låg arbetshöjd och att 
vagnen inte är utformad för de ändamål den används till, med undantag för transport av 
kassett. 

Cellvagn fungerar tillsammans med palett som laddningsstation för bitar i cell. En 
fördel är att cellvagn, lastade med paletter och bitar, kan transporteras direkt mellan 
celler och matas in i cell direkt utan omplock av bit. En nackdel med cellvagnen är att 
den upplevs som klumpig och att den endast rymmer fyra paletter och därmed inte så 
många produkter.  

Härdvagnen har till uppgift att transportera ämnen i härdkorg till och från härdcell. 
Fördelen med härdvagnen är att den är anpassad för korghantering vid härdcell. 
Nackdelen är att de är tunga, klumpiga och inte är anpassade för resten av flödet. Vilket 
resulterar i omplock av bit mellan härdvagn och nätvagn eller cellvagn. 
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3.1.2 Flöden 
Flödena på GVR 7 är på många sätt väldigt lika. Det som skiljer dem åt är att olika 
produktfamiljer körs i olika maskiner och att pinnarna genomgår grovsvarvning och 
härdning innan den kompletta svarvningen. Pinnar körs i EMAG och Stama 1, kroppar 
körs i Nakamura 6 och Stama 5, och capto körs i Nakamura 4 och Stama 7.  

Avdelningens layout är inte enhetlig. EMAG, Stama 5 och Stama 7 har 
laddningsstationer som utgörs av cellvagnar. Medan Stama 1 har skyttlar och nakamura-
maskinerna mer eller mindre har individuell matning av bit. Denna oenighet gör det 
svårt att enkelt ta fram ett förslag på produkthantering som fungerar vid alla stationer i 
flödet.  

Mellan svarvning och fräsning uppstår ibland ett mellanlager i form av order som lastats 
på nätvagn, och dessa vagnar har ingen avsedd plats. I möjligaste mån ställs nätvagnar i 
närheten av nästkommande station. Mellanlagret vid monteringen och packningen är 
inte strukturerat då vagnarna står i hoptryckta där de får plats. Vilket gör det svårt för 
operatörer att veta vilken order som ska prioriteras.  

I regel körs två order samtidigt per cellvagn i bearbetningscellerna, vilket innebär att 
varje cell kör mellan 4 och 8 order åt gången.  

Vagntransport mellan avdelningar sker med bemannad truck och för flöde T205:s del 
transporteras nätvagnar. Varken nätvagnar eller verkstaden är speciellt anpassad för 
trucktransport av order. Nätvagnen i sig står relativt stadigt på pallgafflarna, då 
pallgafflarna lyfter vagnen under den ytan produkterna placeras på. Detta gör att 
vagnens tyngdpunkt hamnar strax ovanför pallgafflarna. Mellan nätet och palett på 
vagnen, ligger vanligtvis en masonitskiva. Skivan har en relativt glatt yta, vilket gör att 
träpaletterna och de paketerade produkterna lätt glider ur position på nätvagnen. De 
paketerade produkterna glider också lätt i förhållande till varandra, vilket gör att 
produktkartongerna kan glida av från vagnen i samband med start och stopp, samt 
hastiga sidoförflyttningar.   

3.1.3 Slagskador 
Slagskador är ett problem som har funnits länge på GV. All personal på GV är 
medvetna om slagskaderisken, men de har svårt att komma till rätta med problemet. 
Slagskadorna uppstår i huvudsak vid manuell hantering men även vid vagn- och 
trucktransport. 

3.1.4 Manuellt plock 
I dagsläget plockas en orders bitar fram och tillbaka mellan olika paletter och maskiner. 
Flera av omplocken behövs men kan ändras för att få en effektivare produkthantering. 
Exempelvis kan svarvoperatörerna direkt ställa bitarna i härdkorgar, istället för på 
nätvagn och sedan omplock till härdkorg på härdvagn. Andra omplock är direkt onödiga 
och görs endast för att bitarna transporteras på nätvagn i flödet. 
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3.1.5 Orderdata 
Det förekommer kring 500st olika produkttyper på GVR 7. Den maximala och 
minimala orderstorleken beror av produkttyp, men är som störst 100 bitar och som lägst 
8 bitar. Vikten för en palett, fullastad med bit, väger någonstans mellan 8 och 18kg, 
ordervikten ligger mellan 5 och 80kg. Vilket betyder att hanteringsplanen för flödet 
måste vara flexibel och kunna anpassas efter antal bit och vikt för respektive order.  

3.1.6 Orderplanering 
Undersökningen av orderutsläppen visar att det finns ett behov av en förbättrad 
orderplanering, med bra styrhjälpmedel och en bättre förståelse av produktionslogistik 
och produktionsprocessen bland dem som jobbar med orderutsläppen. Kanske kan det 
vara fördelaktigt att ändra orderstyrningen, kanske ska styrningen ske efter 
genomloppstider. 

3.2 GV 
Flödena på GV producerar olika produkter och varje station har varierande 
arbetsuppgifter. Verkstaden är utformad så att det finns individuella lösningar, gällande 
hantering och transport av ämnen, som är anpassade efter respektive cell och station. Ett 
problem är att en bra lösning för hanteringen vid en station kan försvåra hanteringen vid 
näst kommande station. Ett annat problem är att det vid vissa stationer finns anpassade 
lösningar som bör fungera i flödet, men inte gör det eftersom angränsande stationer 
använder andra lösningar, anpassade efter deras arbetssätt. Detta försvårar flödet och 
resulterar i omplock mellan stationerna. För att uppnå ett smidigare flöde bör antalet 
lösningsvarianter reduceras och anpassas till varandra, det bör även utformas en 
övergripande hanteringsplan som tar hänsyn till de ingående stationerna och de olika 
lösningarna. 

På flera avdelningar på GV finns en metod beställning av härdkorg som innebär att 
operatörerna beställer ut härdkorg, i vilken bitarna placeras efter de operationer som 
ligger före härdning. Metoden innebär att operatör fyller i ett dokument, där 
dimensioner och antal bit fylls i, och skriver ut dokumentet på GVH 6:s skrivare. Varpå 
operatör på GVH 6, utifrån angivelser plockar ihop en härdkorg för ordern och skickar 
den med truck till avdelningen som lagt beställningen. Metoden innebär att GVH 6 
slipper plocka om produkter mellan lastbärare och härdkorg, vilket skapar bättre flöden 
på hela GV då GVH 6 ingår i alla flöden och i mellan åt betraktas som en flaskhals. Hur 
flitigt arbetsmetoden används varierar mellan avdelningarna. På GVR 7 beställs 
härdkorg sällan ut, då operatörerna upplever att orderstorlekarna är för små för att 
underlätta för GVH 6, samt att det ibland kan ta lång tid att få ur härdkorgen.  
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3.2.1 Trucktrafik 
All transport av material och produkter mellan avdelningarna sker med bemannad truck. 
Respektive avdelningen har en avsedd yta som fungerar som lastplats för ankommande- 
och avgående gods. Truckförarna får reda på vad som ska köras mellan avdelningar 
genom att åka runt ute i verkstaden och kontrollera avdelningarnas lastplatser. Det finns 
ingen metod som redogör vid vilka avdelningar det finns körningar eller vilka körningar 
som ska prioriteras. Vilket resulterar i svårigheter med att förutspå när en beställning 
kommer levereras till respektive avdelning. Avsaknad av metod innebär en ineffektiv 
trucktrafik, där förarna måste lägga tid på att åka runt och leta efter körningar, i stället 
för att transportera material och produkter.  

3.2.2 GVR 6 
Avdelningen tillverkar stora fräskroppar, skivfräsar och slitsfräsar. Flödet för 
fräskroppar och skivfräsar är identiska, med undantag för att skivfräsarna slipas innan 
jetalisering. Slitsfräsarnas flöde skiljer sig helt från de övriga flödena med egna 
bearbetningsmaskiner, vagnar och paletter.  

Operatörerna i flödet för fräskropp och skivfräs hanterar produkterna manuellt, med 
hjälp av så kallad Quick-lifts, då detaljerna är stora och tunga. En order transporteras på 
europapall eller en nätvagn beroende på produkttypens dimension.  

Orderstorlekarna på GVR 6 är små och en order ryms alltid på en vagn. 

3.2.3 Härdning 
Härdkorgen är utformad för att passa härdcellen och består av material som klarar den 
utsatta miljön, samt att produkter ska kunna placeras i korg på ett godtyckligt sätt. 
Operatörernas arbete innehåller mycket manuellt plock och vagnarna, på vilka 
härdkorgar körs, har låg arbetshöjd.   

3.2.4 Jetaliseringen  
För att vätskor i jetaliseringsbaden ska komma åt all yta på produkten krävs att 
produkten sitter upphängd på någon typ av jet-gran. Vilka har som funktion att placera 
produkter på en lastbärare som ger en så liten anläggningsyta mot produkterna som 
möjligt. Idag hängs bitarna manuellt upp på jet-gran av operatör, men bör kunna 
automatiseras. Den automatiseringen är mycket komplex och är därför något som inte 
kan utvecklas i detta projekt.  



Bilaga 2 
22:22 

4 Slutsats 

4.1 Behov av förbättrad produkthantering för flöde 
T205 

Kartläggningen visar att det finns behov av att ta fram en ny plan för produkthantering 
på flera avdelningar inom GV. GVR 6 och GVR 7 producerar liknande produkter men i 
olika dimensioner, vilket gör att flödena är olika uppbyggda. Deras olika uppbyggnad 
gör att det svårt att utveckla en hanteringsplan som passar båda avdelningarna. Därför 
kommer hanteringsplanen utvecklas så att den i första hand passar GVR 7 och flöde 
T205. 

Kartläggningen visar att det finns ett behov för att utveckla ett nytt arbetssätt gällande 
ämneshanteringen av produkter för flöde T205. Det nya hanteringssättet av produkter 
genom flödet ska anpassas till operationernas olika cell-layouter. Kartläggningen visar 
att slagskaderisken kan kopplas samman med manuell hanteringen. Därför är det 
önskvärt att det nya arbetssättet innehåller så få moment av omplock som möjligt. 

4.2 Andra behov 
Nulägesanalysen visar att flöde T205 har problem med att få ett jämnt flöde med bra 
produktionsmix. För att kunna tillämpa en bättre anpassad produkthantering, med nytt 
arbetssätt, i flödet bör orderplaneringen ses över. Orderstyrningen för T205 har behov 
av en förbättrad orderplanering, med bra styrhjälpmedel, och en bättre förståelse av 
produktionslogistik och produktionsprocessen hos dem som jobbar med orderutsläppen. 
Behovet innefattar även bättre kontroll av produktionen. Bättre kontroll av produktionen 
gör det lättare att planera orderutsläpp och på så vis få ett bättre och jämnare flöde av 
produkter. Dessutom finns ett behov att undersöka varför det inviteras flera identiska 
order med små orderstorlekar under samma tidsrymd, istället för att slå ihop och invitera 
en eller ett par större order.  

Bland operatörerna finns ett behov av att enkelt få fram information om 
laddningsmönster för order, alltså hur en orders bitar ska placeras i paletten. 
Laddningsmönster finns registrerat i paletthanteringssystemet men många operatörer vet 
inte hur man få fram informationen och andra tycker det är krångligt. 

Den genomsnittligt höga belastningen och den delvis ineffektiva trucktrafiken medför 
ett behov av ett hjälpmedel för truckförarna som ger förarna information om var i 
verkstaden körningar finns, samt hur körningarna ska prioriteras.  

Undersökningen av lastbärare visar att det finns ett behov av en ny ersättningsvagn för 
nätvagnen, då de har flera brister och är påtagligt slitna. Om en ny vagn ska tas fram 
eller inte är en fråga som ledningen bör diskutera och ta ställning till. 
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1 Inledning 
Kravspecifikationen beskriver målsättningen med projektet. I kravspecifikationen 
sammanfattas de krav och önskemål som framkommit under arbetet med kartläggning 
av nuläget. Den hanteringsplan som projektet resulterar i ska uppfylla de krav och 
beakta de önskemål, som anges i kravspecifikationen. Hanteringsplanen ska beskriva 
hur produkthanteringen ska gå till ute på verkstaden.  

2 Generell beskrivning av hanteringsplanen 
Nedan redovisas de övergripande krav som ställs på hanteringsplanen. 

2.1 Gränssnitt 
Hanteringsplanen ska vara enkelt att ta till sig för operatörer och upplevas som det 
lättaste sättet att hantera ämnena vid cellerna och mellan operationerna i flödet.  

2.2 Funktioner 

Tabell 1, hanteringsplanens funktioner 

Typ Funktion Gränser 
Huvudfunktion Standardisera ämneshantering T205
Delfunktioner Undvika slagskador GVR 7 

Minska manuell hantering GVR 7 
Transportera order GVR 7 
Cellanpassad ämneshantering GVR 7
Lägga grund för individuellspårbarhet GVR 

Stödfunktioner Erbjuda säkerhet GVR 7 
 Erbjuda ergonomi GVR 7 

Mellanlagring GVR 7 

2.3 Användare 
Hanteringsplanen riktar sig främst till operatörer på GVR 7 och efter en viss 
modifikation och anpassning, även till personal på andra avdelningar på GV.   

2.4 Begränsningar 
Förändringarna som projektets produkthanteringsplan resulterar i ska vara en prisvärd 
investering för företaget.  

Förstudien och utformningen av hanteringsplanen ska utföras på 10 veckor.  

2.5 Antaganden och beroenden 
Informationen som utgör grunden till nulägesanalysen antas vara korrekt. Detta 
eftersom projektmedlemmarna inte har resurser till att själva säkerställa den 
informationen. 
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3 Relevanta krav 
Nedan redovisas de krav som är relevanta i arbetet med utformningen av den 
konceptuella hanteringsplanen av produkter i flöde T205. För att ge en enkel överblick 
är kraven uppdelade efter kategori. De är funktions-, användargränssnitts-, säkerhets-, 
produktions och övriga krav. Under varje kategori är kraven placerade i den 
prioriteringsordning som viktningen av kraven resulterade i. 

3.1 Funktion 

Tabell 2, funktionella krav på hanteringsplanen 

Krav nr: Krav/Önskemål Beskrivning 

Krav Slagskadsrisken ska minska 
3.1.1  Önskemål Antalet slagskador bör minimeras 

Krav Den manuella hanteringen ska minska   
3.1.2  Önskemål Antalet omplock bör minimeras 

Krav 
Transport av ämnen mellan flödets operationer ska inte 
försvåras 

3.1.3  
Önskemål 

Hanteringsplanen bör underlätta paletthantering och 
transport av ämnen 

Krav 
Laddning av ämne för bearbetning i maskin eller cell ska 
förenklas 

3.1.4  
Önskemål 

Laddning bör anpassas till maskin eller cells befintliga 
laddningslayout 

Krav 
Hanteringsplanen ska utformas med hänsyn för 
individuellspårbarhet av ämnen i framtiden 3.1.5  

Önskemål En ökad hantering av palett bör främjas 

3.1.6  Krav 
Hanteringsplanen ska vara anpassad efter standardiserad 
arbetshöjd (885 mm) 

Krav 
Hanteringsplanen ska inte innefatta större 
formförändringar av palett 3.1.7  

Önskemål Standardiserad cellpalett bör inte formförändras 

Krav 
Hanteringsplanen ska inte kräva större golvyta än 
nuvarande arbetssätt 

3.1.8  
Önskemål 

De materiallager som finns på GVR 7 bör få avsedda 
lagerplatser 
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3.2 Användargränssnitt 

Tabell 3, användargränssnittskrav på hanteringsplanen 

Krav nr: Krav/Önskemål Beskrivning 

Krav 
Hanteringen vid varje operation ska underlätta 
hanteringen för efterföljande operation  

3.2.1  
Önskemål 

Samma paletter och vagnar bör kunna användas genom 
hela flödet 

Krav Hanteringsplan ska vara enkel att införa 
3.2.2  Önskemål Införandet bör ske utan att produktionen hämmas 

3.2.3  Krav 
Hanteringsplanen ska vara lätt för ny personal att ta till 
sig 

Krav 
Hanteringsplanen ska säkerställa att ämnena laddas rätt i 
paletterna 3.2.4  

Önskemål Felladdningar bör omöjliggöras 

3.3 Säkerhet 

Tabell 4, säkerhetskrav på hanteringsplanen 

Krav nr: Krav/Önskemål Beskrivning 

3.3.1  Krav 
Risken för att ämnena kommer till någon form av skada 
vid hanteringen, ska minimeras 

Krav Risken för olycka och arbetsskada ska minimeras   
3.3.2  Önskemål Monotont arbete bör undvikas 

Krav 
Risken för klämskador vid hantering av paletter ska 
minimeras   

3.3.3  
Önskemål 

Klämskaderisken bör minimeras både när paletten lyfts 
och skjuts 

3.3.4  Krav 
Nya lastbärare ska vara utformas på ett sätt som 
minimerar vältrisken  

3.4 Ergonomi 

Tabell 5, ergonomiska krav på hanteringsplanen 

Krav nr: Krav/Önskemål Beskrivning 

Krav Tunga lyft ska kunna undvikas 
3.4.1  Önskemål Onödiga lyft bör uteslutas 

Krav Hjälpmedel ska vara användarvänliga  

3.4.2  Önskemål 
Hjälpmedlen bör finnas i direkt anslutning till stationen 
där de används och bör gå att justera efter användare 
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3.5 Produktion 

Tabell 6, produktionens krav på hanteringsplanen 

Krav nr: Krav/Önskemål Beskrivning 

Krav Hanteringsplanen ska anpassas till befintlig maskinpark 

3.5.1  Önskemål 
Maskinernas - och cellernas matningsstationer bör 
behållas, med undantag för viss modifikation 

Krav Varje order ska rymmas på en vagn 
3.5.2  Önskemål Kravet ovan bör uppfyllas utan ändring av BKV 

3.5.3  
Krav Hanteringsplanen ska ta hänsyn till ämneshanteringen på 

GVH 6 

3.5.4  Krav Hanteringsplanen ska ta hänsyn till trucktrafiken 

3.6 Övriga 

Tabell 7, övriga krav på hanteringsplanen 

Krav nr: Krav/Önskemål Beskrivning 

3.6.1  Krav Hanteringsplanen ska vara kostnadseffektiv 

Krav Projektet ska resultera i en examensrapport 

3.6.2  Önskemål 
Examensrapporten bör anpassas efter önskemål hos AB 
Sandvik Coromant och Uppsala Universitet 

Krav 
Progressrapport ska skickas in till styrgruppsmedlemmarna 
innan varje styrgruppsmöte 3.6.3  

Önskemål Tät kontakt med företags- och universitetshandledare 
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Bilaga 4, produkthanteringsplan 
Bilagan beskriver arbetssättet för de föreslagna lösningsalternativen för transporten av 
paletter, vid och mellan flödets stationer. För varje lösningsalternativ beskrivs 
hanteringen och flödet för pinnfräsar, fräskroppar och capto.  

I många avseenden är de tre lösningsvarianterna likartade. Med den skillnaden att val av 
vagntyp, avgör hur flytten av paletter sker mellan station och vagn. Av den anledningen 
förklaras skillnaden mellan varianterna med ny tranportvagn, cellvagn och europapall 
på pallvagn för varje operation. 

Operationerna för jetalisering, montering, färdigställning och paketering är lika för alla 
tre produktfamiljer och beskrivs därför endast en gång under rubrik Gemensam 
hantering. Gemensamt för alla fräsoperationer är att operatören vid behov gradar de 
bearbetade bitarna manuellt. De delar av paletthanteringen med cellvagn som är lika 
med dagens hanteringssätt beskrivs inte. Lika så beskrivs inte bearbetningsprocessen i 
maskinerna, eftersom tillverkningsprocesserna inte ändras.  

Hantering av pinnfräsar 
Grovsvarvning [NW 5] 
Sker antingen på befintligt sätt eller så kombineras paletthanteringen med den 
utvecklade metoden för beställning av härdkorg som beskrivs i rapporten under 11.2.1 
beställning av härdkorg.  

Härdning [på avdelning GVH 6] 
Har bit plockats i härdkorg på GVR 7, i- och urladdar operatör härdkorg i härdcell. Om 
inte, plockar operatör först bit från vagn till härdkorg. Därefter i- och urladdar 
härdkorgen i härdcell, för att slutligen plocka bitarna från härdkorg till vagn.  

Svarvning-komplett [EMAG] 
Order hämtas till EMAG från avdelningens lastplats för inkommande gods. Paletter och 
vagn av rätt typ hämtas från vagntorget vid svarvmaskinerna. Beroende på hur hantering 
av order skett vid tidigare operationer, plockas bit från vagn eller härdkorg till palett på 
cellvagn. Används härdkorg som lastbärare körs den till lastplats för avgående gods, för 
transport till GVH 6, eller till svarv ”NW 5” om svarvoperatör har användning av 
korgen. Omplocket till palett sker antingen på cellvagn utanför cell eller direkt på 
cellvagn i cells inladdningsstation. Under tiden en order bearbetas placerar operatör rätt 
paletter på cellvagn vid cellen urladdningsstation, i vilken roboten placerar de 
bearbetade bitarna.  

Transportvagn – när order är klar, skjuts paletter från cellvagn till transportvagn 
manuellt av operatör och operatör registrerar order mot paletter genom skanning av 
streckkod. 

Cellvagn – när order är klar tas cellvagn med order ut ur cell och operatör registrerar 
order mot paletter genom skanning av streckkod.  
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Europapall – efter bearbetning, flyttas eller skjuts paletter manuellt över från cellvagn 
till europapall. Operatör registrerar order mot paletter genom skanning av streckkod. 

Fräsning-komplett [Stama 1] 
Operatören hämtar order på palett på antingen transportvagn, cellvagn eller europapall 
på pallvagn, från vagntorget vid svarvarna till fräsmaskin. 

Transportvagn – stamacellen laddas genom att paletter skjuts från cellvagn till cellens 
skyttlar. Efter bearbetning skjuts paletterna över på transportvagn som körs till lastplats 
för angående gods. 

Cellvagn – cellen laddas genom att paletter skjuts från cellvagn till cellens skyttlar. 
Efter bearbetning skjuts paletterna över från cellvagn till vagn som körs till lastplats för 
angående gods. 

Europapall – stamacell laddas genom att paletter skjuts eller lyfts från europapall på 
pallvagn till cellens skyttlar. Efter bearbetning skjuts paletterna över på pallvagn som 
körs till lastplats för angående gods. 

Hantering av capto och fräskropp 
Svarvning - komplett [NW 4 & NW 6] 
I samband med att en order tas ut i flödet, hämtar operatör paletter och vagn från 
vagntorget vid svarvarna, antingen transportvagn, cellvagn eller europapall på pallvagn. 
När order står i palett, registrerar operatör order mot paletter genom skanning av 
streckkod. 

Transportvagn – efter bearbetning ställs bitarna individuellt på palett av operatör.  

Cellvagn – efter bearbetning ställer operatör, manuellt och styckvis, bit på palett.  

Europapall – efter bearbetning placeras bitar individuellt i paletterna på pallvagnen av 
operatör.  

Fräsning - komplett [Stama 7 och Stama 5] 
Transportvagn – cell laddas genom att paletter skjuts till cellvagn, från transportvagn. 
Paletter spänns fast på cellvagnen och cellvagnen placeras i laddningsstation. Efter 
bearbetning skjuts paletter tillbaka till transportvagnen av operatör, samt kör vagnen till 
lastplats för angående gods. 

Cellvagn – cell laddas genom att cellvagn placeras i laddningsstation. Efter bearbetning 
skjuter operatör över paletter från cellvagn till vagn, vilken körs till lastplats för 
angående gods. 

Europapall – cell laddas genom att paletter skjuts eller lyfts till cellvagn från europapall 
på pallvagn. Paletter spänns fast på cellvagn, varpå cellvagn placeras i laddningsstation. 
Efter bearbetning skjuts eller lyfts paletter tillbaka till europapall, vilken körs till 
lastplats för angående gods. 
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Gemensamma operationer 
Jetalisering [avdelning GVH 6] 
Arbetssättet är det samma som i dagsläget, med den skillnaden att plock av bit sker 
mellan palett och jet-gran, i stället för mellan träpalett och jet-gran.  

Montering 
Beroende på produkt och palettens layout kan produkter monteras direkt på palett, 
genom att antingen montera direkt på vagn eller flytta över paletten till monteringsbord. 
Några palettyper medför svårigheter att komma åt produkterna i mitten, dessa produkter 
får lyftas från palett en i taget, allt eftersom de monteras. En färdigmonterad order ställs 
tillbaka på vagn och körs till FSG.  

FSG 
Operatör skjuter palett från vagn in i FSG-cellens kardexskåp 

Paketering 
När order behandlats i FSG-cell matar operatör ut palett ur kardexskåp, produkter lyfts 
manuellt från palett och paketeras i avsedd kartong. Tomma paletter tvättas och ställs i 
palettställ vid svarvarna.  
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Bilaga 5, förslag på orderstorlekar 
Ett önskemål som lyftes fram i och med viktningen av kraven är att en order bör 
rymmas på en vagn. För att slippa stora, klumpiga vagnar samt att dela upp order på fler 
vagnar bör orderstorlekarna ändras.  

För att få en enklare transport mellan flödets operationer föreslås att BKV-antalen 
anpassas efter transporten mellan operationerna i flödet. Det vill säga efter hur många 
paletter som ryms på en vagn och hur många produkter som ryms på palett. 
Projektgruppen rekommenderar en vagn som rymmer 4 paletter i ett plan, då de ger 
möjligheter att utforma en vagn med hög användbarhet. 

Kartläggningen av nuläget visar att orderstorlekar, BKV-antal, i första hand styrs efter 
träpaletter. Föreslagen ämneshantering innefattar inte träpaletter och därför bör BKV-
antalen ändras.   

Åtgärder för att underlätta arbetet med små BKV-antal 
I nästkommande stycke av bilagan ges förslag på vad orderstorlekar kan ändras till. 
Gemensamt för förslagen är att stora orderstorlekarna minskar. Små orderstorlekar 
innebär ofta merjobb för operatörer. Merjobb som kan undvikas genom de åtgärder som 
presenteras nedan.  

För att minimera maskinställ och liknande bör en metod för utsläpp av identiska order 
utformas. En lösning för detta är tvillingorder, som innebär att två identiska order 
generas samtidigt, plockas ut i flödet samtidigt och behandlas som en order men på två 
separata vagnar med varsin orderhandling.  

Flera produkttyper har samma operation vid grovsvarvningen, då endast antalet 
plattlägen skiljer mellan produkttyperna. Onödigt ställ undviks om flera order av 
produkttyper med identiska svarvoperationer hålls ihop som en enhet, om förslagsvis 
300-400 bit under svarvoperationer och sedan delas upp i separata order. Allt efter att de 
separata orderna i orderenheten blir färdigsvarvade. Arbetssättet innebär att svarvningen 
blir mer generell och effektiviseras, samtidigt som orderstorlekarna anpassas efter det 
antal paletter som ryms på transportvagnen.   

Förslag på BKV  
BKV-antal för pinnfräsarna styrs efter träpaletterna, hur många bit träpaletterna rymmer 
och hur många träpaletter som ryms på en nätvagn. Max BKV-antal på 90st bitar bör 
antingen sänkas till 80st eller höjas till 90st, för att utnyttja paletterna på ett bättre sätt.  

För fräskroppar motsvarar Max BKV-antal de produkter som ryms på en hylla i 
kardexskåpet. BKV-antalet för Capto är delvis anpassat efter hur lång tid bitarna tar att 
köra i bearbetningsmaskinerna. 



Bilaga 5 
2:2 

Tabell 1, nedan, visar data över lastbärare samt ordinarie och förslagna BKV-antal för 
flödets produkter. Tabellen visar även körposter för GVR 7 och hur väl härdkorgarna 
utnyttjas samt antal ledig platser i härdkorg, då förslagna BKV-antal används.  

Tabell 1, visas förslag på nya BKV-antal 
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Pinnar (BKV anpassat efter träpalett)               

A16 25 100 175 350 8 100 8 100 25 0,3 4,0 3,5 50

A20, M19 25 100 175 300 8 100 8 100 25 0,3 4,0 3,0 0

A25, M25 20 80 140 225 8 90 8 80 20 0,4 4,0 2,8 65
A32, 
M32, O32 20 80 140 200 8 90 8 80 20 0,4 4,0 2,5 40

A40 12 48 84    12 48 12 1,0 4,0   

Kroppar (BKV anpassat efter FSG)                 

Q16 12 48 84  8 84 12 48 12 1 4   

Q22 9 36 63  8 62 9 36 9 1 4   

Q27 4 16 28  8 28 8 16 4 2 4   

Q27 9 36 63  8 62 9 36 9 1 4   

Q32 4 16 28  8 28 8 16 4 2 4   

Q40 4 16 28  8 28 8 16 4 2 4   

R19 9 36 63  8 62 9 36 9 1 4

R25 9 36 63  8 62 9 36 9 1 4   

R32 4 16 28  8 28 8 16 4 2 4   

R38 4 16 28  8 28 8 16 4 2 4

Capto                           

C3 16 64 112  8 64 16 64 16 1 4   

C4 9 36 63  8 62 9 36 9 1 4   

C5 9 36 63  8 62 9 36 9 1 4   

C6 4 16 28  8 28 8 16 4 2 4   

C8 4 16 28  8 28 8 16 4 2 4   

Övriga                           

050A32 6 24 42  8 90 8 24 6 1,3 4   

063A32 6 24 42  8 60 8 24 6 1,3 4   

080A32 6 24 42  8 36 8 24 6 1,3 4   
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1 Inledning 
Kravspecifikationen beskriver de krav och önskemål som ställs på en transportvagn som 
ska användas vid införandet av den nya hanteringsplanen. 

Syftet med vagnen är att underlätta hanteringen av paletter genom tillverkningsflödet, 
erbjuda en säker transport och minimera risken för slagskador på ämnen samt 
arbetsskador på personal. 

2 Generell beskrivning av transportvagnen 
Här redovisas de övergripande krav som ställs på transportvagnen. 

2.1 Gränssnitt 
Transportvagnen ska vara anpassad för transport av paletter med produkter i produktion, 
vara enkel samt smidig för operatörer på att använda. Den nya vagnen ska upplevas som 
en klar förbättring i jämförelse med de befintliga vagnarna som används vid transport av 
ämnen mellan operationerna i flödet. 

2.2 Funktioner 
Transportvagnens huvudfunktion är att transportera ämnen som är lastade på paletter. 
Vagnen ska underlätta för manuell hantering av paletter så att hanteringen kan göras för 
hand, utan lyfthjälp. Vagnen ska även fungera som lastplats för order vid mellanlagring 
mellan operationer. Det ska vara lätt att styra vagnen och skjuta den mellan närliggande 
stationer. Vagnen ska vara säkert och ergonomiskt utformad så att risken för slagskador 
på ämnena, och arbetsskador på personal minimeras. Det ska inte vara ansträngande att 
lasta på och av vagnen och lasten ska vara lättillgänglig. Vid användning av vagnen får 
det inte finnas någon risk att användaren klämmer sig, eller att vagnen välter eller viker 
för lasten. Vid transport av vagnen för hand eller med truck får det inte finnas någon 
risk att ämnen slår ihop eller ramlar av vagnen. 

2.3 Geometri 
Vagnbordet ska rymma fyra stycken standardcellpaletter i en rad och vara anpassas till 
den standardiserade arbetshöjden på de befintliga cellerna och högskåp som är 885 mm. 
Detta eftersom att paletterna enkelt ska kunna skjutas för hand från vagn till lastplats i 
cell, vid sidan om cell eller i högskåp. Vagnen ska vara utformad så att den kan skjutas 
för hand och transporteras med truck. Vagnen bör även se kvalitativ ut och ha en enkel 
användarvänlig design. 

2.4 Material 
Vagnen ska vara robust och stabil. Vagnbordet ska ha en glatt yta för att underlätta 
hanteringen av paletter. Vagnen ska vara slitstark så att vagnens funktion inte försämras 
märkbart under tiden den används. Detta gäller främst vagnbordets yta och vagnhjulen.  
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3 Relevanta krav 
Nedan redovisas de krav och önskemål som ställs en transportvagn som ska användas 
enligt ny hanteringsplan för T205. För att ge en enkel överblick, är kraven uppdelade 
efter typ. Typerna är funktions-, säkerhets-, ergonomi- och övriga krav. Mellan 
kravtyperna finns ingen inbördesordning.  

3.1 Funktion 

Tabell 1, funktionella krav på transportvagnen 

Krav 
nr: 

Krav/ 
Önskemål 

Beskrivning 

3.1.1 Krav 
Transportvagnen ska vara anpassad för att transportera ämnen 
som är lastade på standardpaletter med måtten 300 x 300 mm 

Krav Vagnen ska kunna lastas med en hel order 
3.1.2 

Önskemål Vagnen bör kunna lastas med fyra paletter 

3.1.3 Krav 
Transportvagnen ska vara anpassad efter cellernas 
laddningslayout och standardiserade arbetshöjd (885 mm) 

3.1.4 Krav Vagnen ska kunna transporteras för hand och med truck. 

3.2 Säkerhet 

Tabell 2, säkerhetskrav på transportvagnen 

Krav 
nr: 

Krav/ 
Önskemål

Beskrivning 

3.2.1  Krav 
Risken för att ämnena kommer till någon form av skada vid 
användning av transportvagnen ska minimeras 

3.2.2  Krav Risken för olycka och arbetsskador ska minimeras   

3.2.3  Krav Risken för klämskador vid hantering av paletter ska minimeras   

3.2.4  Krav 
Transportvagnen ska vara utformas på ett sätt som minimerar 
vältningsrisken 
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3.3 Ergonomi 

Tabell 3, ergonomiska krav på transportvagnen 

Krav 
nr: 

Krav/ 
Önskemål

Beskrivning 

Krav Vagnen ska vara utformad så att tunga lyft kan uteslutas 
3.3.1  

Önskemål Onödiga lyft bör uteslutas 

3.3.2  Krav Det ska vara lätt att skjuta och svänga vagnen för hand  

3.3.3  Krav Det ska inte vara ansträngande att lasta på och av vagnen. 

3.3.4  Krav Lasten på vagnen ska vara lättillgänglig 

3.4 Övrigt 

Tabell 4, övriga krav på transportvagnen 

Krav 
nr: 

Krav/ 
Önskemål

Beskrivning 

3.4.1  Krav Transportvagnen ska vara en prisvärd investering 

Krav 
Transportvagnarna ska inte kräva större golvyta än nuvarande 
vagnar 3.4.2  

Önskemål 
Transportvagnarna som finns på GVR 7 bör ställas på avsedda 
platser 


