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Sammanfattning 

Volvo Personvagnar är ett av de starkaste varumärkena i bilindustrin, med en lång och stolt historia 

av världsledande innovationer. Fabriken i Skövde tillverkar motorer i både bensin- och 

dieselvarianter. I framtiden planerar Volvo att införa nya typer av motorer med gruppnamnet VEA, 

Volvo Environmental Architecture. Dessa nya motorer kommer att vara standard i alla nya 

Volvobilar, men tillverkning av de gamla modellerna kommer att finnas kvar För att förstå hur de nya 

transportsystemen i fabriken kommer att fungera tillsammans med de gamla transportsystemen och för 

att veta om de transportsystemen kan hantera framtidens krav krävs en simuleringsmodell. 

Under våren 2011 gjordes ett liknande projekt, då en simuleringsmodell av transportsystemen 

skapades. Men eftersom modellen var för komplicerad och krävde mycket simuleringstid beslutades att 

en ny modell ska byggas för att kunna hantera optimering. 

Det finns tre huvudsakliga transportsystem, automatiskt styrda fordon (AGV), elektrisk hängbana 

(EHB) och manuella transporter med truckar. Detta projekt syftar till att simulera de automatiska 

transportsystemen mellan bearbetningsfabrikerna och monteringen, och att se till att Volvo klarar 

framtidens krav genom att: 

 Samla in alla uppgifter som påverkar transportsystemen, så som transportlayouter, 

tillgänglighet, kommunikationsprotokoll och så vidare. Detta för att vara säker på att en 

realistisk simuleringsmodell kan byggas. 

 Bygga en simuleringsmodell över det nuvarande systemet och validera att modellen 

överensstämmer med det verkliga systemet, genom att jämföra in- och utgångar, så som 

produktionsplan, lagerutnyttjande, produktion per timme under en viss tid. 

 Utveckla och skapa en modell för ett framtida scenario. Simuleringsmodellen ska kunna 

varieras i olika buffertstorlekar, transportenheter, skiftformer och kunna klara av att hantera 

olika testscenarion beroende på kundernas efterfrågan. 

 Analysera resultaten av den framtida modellen för att besvara frågorna: Kommer 

transportsystemen klara av att transportera i och med den ökade takten? Hur många AGVer 

och EHB-vagnar är nödvändiga? Vilka typer av skift bör användas i de olika fabrikerna och 

vilken kapacitet för varje lager behövs vid de olika scenarierna? 

I detta projekt används simuleringsprogrammet Tecnomatix Plant Simulation 9, eftersom det kan 

hantera mycket komplexa modeller. Det kommande användandet av vår simuleringsmodell för Volvo 

är ytterligare en anledning till varför detta program väljs då Volvo är på gång att införskaffa sig 

Plant Simulation. Därför kan den modell som utvecklats under detta projekt tillämpas av Volvo i 

framtiden för att besvara framtida frågor. 

Vissa förenklingar görs i projektet och i modellen, händelser som inte är viktiga för resultatet är 

förenklade till en process. Till exempel påverkar tillverkningsprocesser inte transportsystemet mer än 

produktionens takt. Genom att förenkla modellen kan den bli mycket snabbare och enklare att 

använda då det kommer att finnas mindre data att hantera under simuleringen. 

Två scenarion har körts i projektet där ena scenariot bygger på att alla motortyper testas varav det 

andra scenariot testar enbart de nya motortyperna. Resultatet från scenario 1 har visat att Volvo 

klarar att producera enligt planerat kundbehov genom att införskaffa nya AGVer och att göra om 

skiftformerna för både montering samt bearbetning. Antalet EHB-vagnar som behövs är mindre än 

vad som finns tillgängligt i dagens läge. 

Resultaten från scenario 2 visar att Volvo klarar att producera enligt kundbehov genom att införskaffa 

fler AGVer än vad som krävs till scenario 1. Antal EHB-vagnar som behövs är också mindre i detta 

fall än vad som finns tillgängligt i dagens läge. 
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Executive Summary 

The Volvo Car Corporation is one of the strongest brands in the car industry, with a long and proud 

history of world-leading innovations. The factory in Skövde produces engines in both petrol and diesel 

variants. In the future Volvo is planning to introduce new types of engines with the group name VEA. 

These new engines will be the main engines in all new Volvo cars, but the old models will remain 

indefinitely. To understand how the new transport systems in the factory will work together with the 

old transport systems and also to know if the transport systems can handle the future demands, a 

simulation model is required. 

In the spring of 2011 a similar project was done where a simulation model of the transport systems 

was built, but since the model was too complex and required a lot of simulation time it was decided 

that a new model will be built. 

There are three main transport systems; Automated guided vehicles (AGV), electric track systems 

(EHB) and manual transports with trucks. This project is aimed to simulate the automated transport 

systems between the Manufacturing factories and Assembly factories, to make sure that Volvo can 

handle future demands by: 

 collecting all data that affects the transport systems, such as transport layouts, availability, 

communication protocols and so on, to be certain that a realistic simulation model can be 

built; 

 building a simulation model over the current system and validating that the model conforms to 

the real system by comparing inputs and outputs, such as production plan, store utilization, 

throughput per hour, over a certain period of time; 

 developing and create a model for a future scenario. The simulation models should be able to 

vary in different buffer sizes, quantities of transportation and be able to create various test 

scenarios depending on customer demand; 

 analyzing the results of the future model to answer the questions: will they be able to keep up 

with the customer demands with the planned transport systems, how many AGVs and EHBs 

are necessary, shifts that is necessary for each factory and the capacity that is needed for each 

store; 

In this project Tecnomatix Plant Simulation 9 is used as the simulation software since it can handle 

very complex models. The future adoption of our simulation model by Volvo in Plant Simulation is 

another reason why this software is chosen. Therefore, the model developed during this project can be 

applied to answer future questions. 

Certain simplification is made in the project and in the model; events that are not important to the 

outcome are simplified to one process. For example, manufacturing processes do not affect the 

transport system other than the throughput. By simplifying the model, it may become much faster and 

easier to use since there will be less data to manage during simulation. 

Two scenarios have been simulated in this project where one scenario is based on testing all engine 

types whereas the other scenario only tests the new engine types. The result from scenario 1 has 

shown that Volvo will be able to produce according to the customer demands by acquiring new AGVs 

and by making certain shift arrangement for the different lines in the factory. The amount of EHB 

wagons needed is less than the current amount today. 

The results from scenario 2 shows that Volvo will produce according to the customer demand by 

acquiring more AGVs than needed for the scenario 1. The amount of EHB wagons needed in this case 

is also less than what exists today. 
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1 Inledning 

Volvo Personvagnar är ett av de starkaste varumärkena i bilindustrin, med en lång och stolt historia av 

världsledande innovationer. Fabriken i Skövde tillverkar motorer i både bensin- och dieselvarianter. I 

framtiden planerar Volvo att införa nya typer av motorer med gruppnamnet VEA, Volvo 

Environmental Architecture. Dessa nya motorer kommer att vara standard i alla nya Volvobilar, men 

tillverkning av de gamla modellerna kommer att finnas kvar. För att förstå hur de nya 

transportsystemen i fabriken kommer att fungera tillsammans med de gamla transportsystemen och för 

att veta om de transportsystemen kan hantera framtidens krav krävs en simuleringsmodell.  

I dagsläget produceras tre huvudmotortyper I5P, I5D och DW10. I5P är den 5-cylindriga bensin 

motorn och I5D är den 5-cylindriga dieselmotorn, dessa två motorer finns i dag i Volvos bilar. DW10 

är en 4-cylindrig dieselmotor som finns i vissa av Fords bilar. I framtiden kommer DW10 utgå och 

ersättas med de nya 4-cylindriga VEA-motorerna som kommer att tillverkas i två typer VEP som står 

för bensin och VED som står för diesel.  

I fabriken bearbetas fyra huvudkomponenter till de olika motortyperna, kamaxlar, vevaxlar, block och 

cylinderhuvuden som sedan skickas till inre monteringslinor, som monterar dessa huvudkomponenter 

utöver andra inre komponenter, och därefter skickas vidare till yttre montering, som monterar alla yttre 

komponenter som turbo, insug osv. 

1.1 Bakgrund 

Volvo personvagnar har börjat införa modelltypen VEA som innebär att alla Volvobilar som tillverkas 

i framtiden skall ha Volvomotorer. De kommer införa miljövänliga fyrcylindriga motorer, både bensin 

och dieselmotorer till alla Volvobilar för att minska utsläppet i framtidens motorer. Detta gör att flera 

gamla produktionsflöden behöver byggas om för att kunna hantera de nya motortyperna och det ska 

även byggas en del helt nya bearbetningslinor för VEA. Med nya produktionssystem kommer det även 

behövas nya transportsystem som måste kunna samverka med det nuvarande transportsystemet i 

fabriken. Införandet av VEA kräver även en nybyggnation av fabriken för en helt ny monteringslina i 

och en ombyggnation av den gamla monteringslinan för DW10. 

För att införa VEA är det nödvändigt att ta reda på huruvida transportsystemen klarar den nya layouten 

och den ökade produktionen i fabriken. Tillverkningssystemet är dock komplext med flertalet 

osäkerhetsfaktorer och kombinatoriska förhållanden som är svåra att modellera analytiskt. Enligt flera 

forskningsstudier är simulering ett kraftfullt alternativ för att studera och analysera komplexa system 

(April mfl., 2004; April mfl., 2001; Boesel mfl., 2001). Simulering innebär i korthet att systemet 

modelleras virtuellt för att efterlikna verkligheten så mycket som möjligt. 

1.2 Problemformulering 

Simuleringsstudien skall fokusera på transportsystemet från bearbetningsfabrikerna till monterings-

fabrikerna. Transportsystemen består idag utav manuella transporter i form av truckar, elektriska 

hängbanor (EHB) och automatiskt styrda fordon (AGV). Enbart de automatiska transportsystemen 

AGV och EHB kommer att byggas ut, därför skall dessa undersökas i simuleringsstudien. De nya 

systemen skall klara en framtida produktionsplan och optimeringen skall ta fram optimala 

förhållanden som riktar sig mot, lågt antal transportenheter, låga skiftformer och låga säkerhetslager. 

Tidigare simuleringsstudie har gjorts på Volvo som undersökte hur många transportenheter som krävs 

samt vilka skiftformer som behövs vid införande av VEA-motorerna. Det har skett mycket ändringar 

sen det projektet vilket medför att en till simuleringsstudie behöver göras. Eftersom simulerings-

modellen som skapades under det projektet är alltför komplex för att vidareutveckla och för 

tidskrävande för att kunna utföra optimering måste en ny simuleringsmodell skapas.  
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1.3 Syfte och Mål 

Syftet är att i förtid kunna svara på frågor som hur många transportenheter behövs, vilka typer av 

skiftformer krävs och om lagren är tillräckliga samt hur mycket de används. Detta för att förhindra 

störningar i produktionen vid införandet av VEA-motorerna samt att kunna lyfta fram vart hinder finns 

i fabriken så att Volvo kan lägga upp en plan.  

Huvudmålet med examensarbetet är att utvärdera om produktionsmålen kan uppnås med införandet av 

den nya VEA fabriken. Buffertstorlekar, antal transportenheter, skiftformer och layout skall tas fram, 

för att Volvo skall veta vilka resurser som krävs i framtiden. Inom ramen för detta examensarbete skall 

en simuleringsmodell skapas som klarar att hantera olika scenarion beroende på kundkraven som 

ställs. Optimera mot vilka skiftformer, buffertstorlekar, kvantitet på transportsystem som kan och bör 

användas i de olika scenarierna. 

Ett delmål är att skapa en simuleringsmodell som kan användas av Volvo, för att de i framtiden ska 

kunna testa olika scenarion samt kunna utveckla modellen vidare efter behov. Simuleringsmodellen 

skall därför kommenteras för att enklare kunna förstå funktionalitet i modellen, innehålla gränssnitt för 

att smidigare kunna utnyttja modellen och bygga upp en generell struktur för att komponenterna i 

modellen inte skall vara låsta till endast en uppgift. 

1.4 Innehåll och avgränsningar 

Tillsammans med personal på Volvo och handledare på Högskolan har innehåll och avgränsningar 

bestämts genom möten för att avgränsa projektets storlek. 

Två olika modeller skall skapas, en nutidsmodell som speglar dagens fabrik och en framtidsmodell 

som speglar fabriken i ett framtida scenario. Modellerna ska vara uppbyggda på ett strukturerat sätt 

med gränssnitt för komponenter och kommentarer i koden. Detta för att underlätta Volvos fortsatta 

arbete i framtiden. 

Simuleringsmodellerna skall innehålla bearbetning, transportsystem och montering, allt annat i 

fabriken utesluts. 

Från bearbetningen till monteringen skall AGV- och EHB-systemen modelleras. De manuella 

transporterna utesluts då dessa reduceras i framtiden. Bearbetningen och monteringen skall endast 

modelleras som processer med en bestämd takt och tillgänglighet. Enbart inre monteringen 

modelleras, den yttre monteringen utesluts. 

Begränsningarna medför mindre komplexitet vilket gör att simuleringsmodellerna blir snabbare och 

mer överskådliga. 

Optimering kommer att utföras för att bestämma nära optimala förhållanden på säkerhetslager, skift, 

antal EHB-vagnar och AGVer. 

1.5 Rapportens disposition 

Inledning går in på vad detta projekt handlar om, beskriver utgångsläget av företaget och bakgrunden 

av projektet. Projektets syfte och mål tas även upp och vad uppgiften går ut på. Inledningen tar upp de 

avgränsningar och förenklingar som gjorts i projektet. 

Teoretisk bakgrund innehåller teorin bakom projektet och tar upp vad AGV och EHB är, vad 

simulering egentligen betyder och används till samt dess för och nackdelar. Optimering tas upp, vad 

det är, hur det fungerar och används. Komplicerade eller oförståeliga begrepp tas också upp och 

förklaras i detta kapitel. 

Metod tar upp hur arbetet gått till väga. Vilken teori som har följts för detta simuleringsprojekt och 

dess olika steg. 

Tidigare arbeten tar upp projektets motivering och på vilken nivå som projektet kan läggas med 

avseende på tidigare arbeten som gjorts. 
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Systembeskrivning beskriver ingående hur det nuvarande systemet fungerar och vilka förändringar 

som planeras för framtiden. Hur fabriksuppbyggnaden är idag och vilka transportsystem som används 

och hur de fungerar. Beskrivning av planeringssystemen som används och hur de styr de olika 

områdena i fabriken. Den framtida fabriksuppbyggnaden med de nya bearbetningslinorna och 

monteringslinorna och de transporter som binder samman dessa.  

Nutidsmodell beskriver nutidsmodellen och arbetet bakom med datainsamling, uppbyggandet av 

modellen och valideringen av modellen. 

Framtidsmodell beskriver framtidsmodellen och arbetet bakom med datainsamling, uppbyggandet av 

modellen och valideringen av modellen, optimeringen och framtagandet av resultat. 

Simuleringsmodeller beskriver de modeller som byggts. Deras funktionalitet med AGV- och EHB-

systemen och hur själva uppbyggnaden har gått till. Vilka förenklingar som har gjorts i modellerna och 

förändringar mellan nutida modellen och framtida modellen. 

Resultat och analys visar valideringen av transportsystemen EHB och AGV, hur beräkningarna av 

valideringen har utförts och resultatet. Beskriver de båda scenarion som inriktats mot, dess data och 

optimeringens begränsningar. Presenterar optimeringens resultat som optimala inställningar för de 

båda scenarion. 

Diskussion diskuterar resultatet ifrån optimeringarna ifrån de båda olika scenarion, huruvida resultatet 

kan stämma och om relevans finns. Diskuterar påverkande faktorer på resultatet och vilka inställningar 

som påverkar varandra. Bakomliggande fakta för de optimala inställningar optimeringen tagit fram för 

de båda scenarion. 

Slutsats berättas vad som projektet har kommit fram till, vilka parametrar som bör ställas in i 

framtiden om det ens går att uppfylla målen osv. 

Framtida arbete ger förslag till uppföljning och vidarearbete med de resultat som projektet har 

försett.  
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2 Teoretisk bakgrund 

För att läsaren skall kunna sätta sig in i rapporten och förstå innehållet viktiga begrepp som ingår i 

arbetet. 

Projektet innehåller simulering av automatiska transportsystem, därför kommer teori om AGV-system 

och AEM-system (liknande EHB-system) att tas upp i detta kapitel. Simuleringens viktigaste delar 

kommer också att täckas i detta kapitel för att förstå begrepp som hör till en simuleringsstudie. 

2.1 Automated Guided Vehicles 

Automated Guided Vehicles (AGV) används oftast som ett transportsystem som flyttar material från 

ett ställe till ett annat utan att behöva någon typ av operatör som styr. Det finns tre huvudtyper av 

AGVer, materiallastare, gaffeltruck eller tugger (AGV med bogseringsegenskaper). AGVer använder i 

allmänhet två olika metoder för vägledning; AGVn följer en fast väg till exempel en nedgrävd slinga 

eller kabel, magnetisk tejp eller någon typ av färgmärkning. Det andra alternativet är att AGVn är 

frigående, detta kräver dock att beräkningar med hjälp av till exempel laser eller sensor görs för att 

kontrollera var AGVn är någonstans. AGVer används oftast i industrin för att förflytta material i 

fabriken eller i lager och är oftast batteridrivna. En AGV kan automatisk lasta och lasta av material 

eller färdiga produkter. Det finns AGVer med lift för att kunna hantera material i lager (gaffeltruck 

AGV) och AGVer som endast transporterar vagnar med material (tugger AGV) (GlobalSpec, 1999-

2012). 

2.2 Elektrisk Hängbana 

Elektrisk Hängbana (EHB) kallas det transportsystem som går på räls i taket på Volvo. Detta är av 

samma typ av transportsystem som Automated Electrified Monorail system (AEM). AEM-system är 

ett transportsystem där varje vagn styr sig själv med sin egen drivenhet. AEM har flera samlings 

namn; Electrified Monorail Systems (EMS), Overhead Electrified Monorails (OEM) och Inverted 

Automatic Monorail Systems (IAMS). 

AEM-sytemets fördelar är att transporter kan ske i taket och på så vis inte berörs av hinder på golvet 

och vice versa, då övrig trafik och operationer på golvet inte störs av AEM-systemet. Varje enskild 

vagn har sin egen styrenhet som styr hastigheten och lagrar information om vart den ska genom 

kommunikation med styrcentralen, vilket gör systemet flexibelt. Olika produkter kan även köras i 

slumpmässig ordning då systemet kan styra färdvägen. AEM-system är relativt tysta då inga 

metalliska hjul används, vilket annars kan vara ett problem i vissa industrier då högt buller bidrar till 

stress och trötthet. I AEM-systemet finns statusstationer som gör att vagnar som behöver service styrs 

automatiskt till serviceområde (Material Handling Institute, u.d.). 

2.3 Simulering 

Simulering används för att på ett så verkligt sätt som möjligt återkapa ett befintligt eller skapa ett 

planerat system. Detta för att kunna dra slutsatser om olika scenarion utan att behöva störa 

produktionen eller för att ta reda på om ett framtida system kommer at fungera som planerat. 

Det finns två huvudtyper av simulering, diskret händelse simulering och kontinuerlig simulering. 

Diskret händelsesimulering är den simuleringsmetod som oftast används för att simulera fabriker och 

flöden, detta för att diskret händelsesimulering är mycket snabbare än kontinuerlig simulering, och 

passar bättre för att observera ett flöde med avseende produktionsresultat (Banks, 2010). 

Innan simulering används, bör för- och nackdelar vägas in för att se om en simulering är ett bra val för 

det valda systemet. Detta för att kostnader kan överstiga vinster när simulering används då det kan 

vara tidskrävande och dyrt med simuleringsmjukvaror. Det måste också finnas en medvetenhet över 

att en simuleringsmodell aldrig går att få exakt som verkligheten, vilket kan påverka resultaten. 
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2.3.1 För- och nackdelar med simulering 

Simulering är ett verktyg som, till skillnad från en analytisk metod, testar hur system fungerar över 

tiden. Fördelar med simulering: 

 Nya planeringssystem, informationsflöden och organisationsändringar kan testas utan 

störningar på det verkliga systemet. 

 Fysiska ändringar som layout, hårdvara, transportsystem osv. kan testas utan att behöva 

införskaffa resurser och störa produktionen. 

 Vissa förekommande fenomen kan undersökas i en simuleringsmodell med hjälp av historisk 

data. 

 Simulering kan ge bättre förståelse över hur systemet fungerar, hur vissa parametrar påverkar 

systemet som buffertkapacitet, batchstorlekar osv. 

Även fast simulering är ett bra verktyg i många fall så kan det finnas nackdelar då: 

 Simulering kräver speciell utbildning, som kanske inte finns inom företaget, för att kunna 

skapa en simuleringsmodell. 

 Resultat kan vara svårtolkat då stokastiska variabler i ett system genererar slumpmässig utdata 

som kan ge otydliga svar. 

 Skapandet av en simuleringsmodell kan ta lång tid och kan uppgå i stora kostnader. 

(Banks, 2010) 

2.3.2 Diskret händelsesimulering 

Matematiska och analytiska metoder ger inte en tillräckligt omfattande analys som det krävs utav vissa 

komplexa tillverkningssystem. Anledningen är att mängden stokastiska variabler som finns i 

tillverkningssystem gör det svårt, om inte omöjligt, att uttrycka systemet med en matematisk formel då 

systemet ändras dynamiskt över tiden. Med en analytisk metod krävs för mycket förenklingar vilket 

kan leda till att modellen inte är tillräckligt korrekt för att representera systemet (Wang & Chatwin, 

2005). 

Diskret simulering är ett verktyg som har kapacitet att representera komplexa tillverkningssystem med 

dynamisk beteende i form av stokastiska variabler och produktionsvariation över tid, tillskillnad från 

en analytisk metod. En diskret simuleringsmodell är en konceptuellt logisk modell som representerar 

systemet via relationer mellan komponenterna och dess stokastiska beteenden.  

Diskret händelsestyrd simulering innebär modellering av ett system som utvecklas över tiden genom 

en representation där tillståndsvariablerna ändras omedelbart vid olika tidpunkter. Dessa tidpunkter är 

tillstånd där händelser sker som påverkar systemet och kan vara tidpunkter när, processer är färdiga, 

transportsystem har anlänt, fel uppstått osv. (Law, 2007). 

För att simulera en diskret händelsemodell används ”Time-Advance Mechanisms” som är algoritmen 

för att stega fram systemklockan till tidpunkten då nästa händelse sker. Vid initiering läggs händelser 

in i händelselistan och simuleringsklockan nollställs. Simuleringsklockan sätts till tiden då nästa 

händelse kommer ske, händelsen utförs och tas bort från listan. När händelsen utförts kan den i sin tur 

generera fler händelser som läggs in i händelselistan. Simuleringsklockan kommer stega fram till dess 

att inga händelser finns kvar eller att ett definierat slut stoppar simuleringen (Law, 2007). 
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I exemplet från figur 1, inspirerad från (Law, 2007), beskrivs diskret händelsesimulering med ”Time-

Advance Mechanisms”-algoritmen för en enkel modell bestående av en servicestation med ankomster 

av kunder. 

Tid
Tid 0

e1 e2 e3 e4 e5

A1 A2 A3

S1 S2  

Figur 1. Diskret händelsesimulering med "Time-Advance Mechanisms"- algoritmen. 

Anta att exemplet i figur 1 är en modell för ankomster av kunder till en matvarukassa. Tiden mellan 

varje kund som kommer fram till kassan (mellan ankomsttider) och tiden för att skanna alla matvaror 

samt betala för varje kund (servicetider) finns definierat enligt stokastiska variabler. 

Prefixen är:    = händelser,    = mellan ankomsttider och    = servicetider.  Vid tid 0 öppnas affären 

(modellen initieras) och skapar händelsen    som är ankomst av en kund som vill köpa matvaror   . 
Vid händelsen    genereras två händelser,    som är ankomst av ny kund till kassan    (tid mellan 

ankomster) och    servicetid för nuvarande kund   . Vid händelsen    ankommer ytterligare en kund 

som vill köpa matvaror men kassan är upptagen och därför genereras endast en ny händelse    som är 

ankomst av ytterligare en ny kund   . Vid händelse    är kassan klar med första kunden och kan ta 

emot nästa kund med sina matvaror, detta genererar en ny händelse    med servicetid för den nya 

kunden   . På detta sätt fortsätter simuleringsmodellen till dess att inga händelser finns kvar eller att 

ett definierat stopp avslutar simuleringen. Definierat stopp kan i det här fallet vara t.ex. max antal 

kunder som handlat eller att en viss tid har gått. 

2.4 Simuleringsbaserad optimering 

För att kunna få fram optimala eller suboptimala indataparametrar på en simuleringsmodell kan 

simuleringsbaserad optimering användas. Denna metod har till uppgift att hitta en kombination av 

indata som optimeras mot ett mätvärde från modellen (Law, 2007). 

Indataparametrar till en simuleringsmodell kallas faktorer, dessa faktorer kan vara allt ifrån 

buffertstorlekar till hastigheter, beroende på vilken typ av simulering som skall utföras. Antal 

simuleringstester ökas exponentiellt ju fler faktorer som behöver testas i modellen. Anledningen är att 

t.ex. på en produktionslinje finns två buffertar (faktorer) med två inställningar, för att testa alla 

alternativ krävs      simuleringstester, nu skall istället sex buffertar (faktorer) testas med lika 

många inställningar och då krävs istället       simuleringstester. Ett vanligt fall skulle t.ex. kunna 

vara nio faktorer varav fyra olika inställningar som ger           tester (Law, 2007). 

Simuleringen kan alltså uppgå i hundratusentals olika tester om alla indatakombinationer skall testas 

och om simuleringstiden är t.ex. en minut varav 100000 tester behöver köras så kommer detta ta ca 70 

dagar. I praktiken är detta alltför tidskrävande då beslut ofta behöver tas inom ett kortare tidsspann. 

Artificiell Intelligens (AI) kan utnyttjas för att ta fram en suboptimal lösning när simuleringen är för 

tidskrävande för att testa alla olika alternativ. Det finns flera olika typer av AI-system; evolutionära 

algoritmer, genetiska algoritmer och ett flertal till (Law, 2007). 

I detta projekt har NSGA-II använts som optimeringsalgoritm. NSGA-II är en genetisk algoritm som 

hanterar flera utdataparametrar och sorterar ut experiment med avseende på icke dominanta resultat 

(Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II). 
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En optimeringsprocess är uppbyggd av två delar, optimeringspaket som genererar indata och 

simuleringsmodell som genererar utdata, visas i figur 2. Optimeringspaketet är systemet som med 

hjälp av artificiell intelligens genererar ny indata utifrån resultat från simuleringsmodellen. 

Optimeringspaket med AI

Kör tills stoppvillkor 

uppfyllts

Simuleringsmodell

 

 

Ny indata till modellen

Simuleringsresultat
 

Figur 2. Optimeringsprocess. 

För att ställa in ett optimeringspaket skall användaren ange indataparametrar och utdataparametrar. 

Indataparametrarna anger om indatavärdet är diskret eller kontinuerligt samt inom vilket område det 

får anta värde. Utdataparametrarna anger i vilken riktning utdatavärdet skall gå mot för att nå ett bättre 

resultat, detta kan vara att maximera eller minimera värdet. 

Cykeln för optimeringsprocessen:  

1. Först skapas en startuppsättning av indata. Dessa kan specificeras av antingen användaren 

eller att optimeringspaketet genererar en startuppsättning. 

2. Simuleringsmodellen körs med den skapade uppsättningen indata och genererar utdata. 

3. Optimeringspaketet kollar om stoppvillkor har uppfyllts (antingen att max antal körningar är 

gjorda eller att resultat från utdata har uppfyllt ett visst mål), om stoppvillkor har uppfyllts 

avslutas cykeln. 

4. Om stoppvillkor inte uppfyllts genererar optimeringspaketet ny indata utifrån resultat från 

simuleringsmodellen och cykeln börjar om på steg 2. 

(Law, 2007). 

2.5 Tecnomatix Plant Simulation 

I detta projekt har programmet Tecnomatix Plant Simulation 9 använts för att simulera logistiken på 

Volvo Personvagnar. Plant Simulation är ett diskret händelsebaserat simuleringsprogram utvecklat av 

Siemens PLM Software som kan användas för att analysera, visualisera och optimera 

produktionssystem, processer och logistik (Siemens PLM, 2012). 

Plant Simulation har ett objektorienterat system med hierarkiskt struktur. I Plant Simulation 

modelleras system upp i s.k. fönster där nätverk av komponenter kan kopplas ihop för att bilda olika 

typer av system som t.ex. produktionssystem eller transportsystem. Dessa fönster kan även användas 

som komponenter för att återanvända uppbyggda system som t.ex. hiss, uppställning av maskiner osv. 

Mer förklaringar på standardobjekt i Plant Simulation finns i bilaga B. 
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2.6 PlantSim Optimization Client 

För att utföra optimering i detta projekt har programmet PlantSim Optimization Client använts. Detta 

är ett program utvecklat på Högskolan i Skövde för att köra optimering för simuleringsmodeller 

skapade i Plant Simulation. Programmet har stöd för ett flertal optimeringsmetoder bland annat 

NSGA-II som har använts i detta projekt. 

För att köra många experiment kan det ibland behövas fler datorer eftersom det tar för lång tid om 

enbart en dator används. Exempel på detta kan vara om 10000 experiment skall köras och varje 

experiment tar en minut, detta leder till att en dator kör färdigt på sju dagar. Om istället detta kan delas 

ut till fler datorer så kan det istället vara färdigt inom bara några timmar (beroende på hur många 

datorer som används). Detta kallas distribuerad optimering, PlantSim Optimization Client har stöd för 

detta och fördelar ut experimenten i ett kluster som finns på Högskolan i Skövde. 
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3 Metod 

För denna studie har Banks modell för en simuleringsstudie använts, vilken inkluderar tolv steg. Dessa 

steg beskriv i figur 3 där siffran bredvid varje box refererar till ordningen av de olika stegen. (Banks, 

2010). Banks är en beprövad metod och tar upp alla viktiga steg för att lyckas med en 

simuleringsstudie. 

Problemformulering

Fastställande av mål och 

övergripande projektplan

Modell 

konceptualisering
Datainsamling

Programmering

Veriferad?

Validerad?

Experimentell 
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Simulering och 
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Resultat och 

dokumentering

1.

2.
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5.

6.

7.
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9.

10.

11.

12.

Nej
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Ja

Ja

Ja
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Implementering

Ja Fler

körningar?

 

Figur 3. Stegen i en simuleringsstudie fritt tolkat från (Banks, 2010). 

1. Problemformulering: Varje simuleringsstudie bör börja med en tydlig formulering av 

problemet så att alla berörda förstår problemet och varför det kan vara ett problem. Detta så att 

alla kan vara överens vid start av projektet vad som behöver förbättras eller lösas. 
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2. Fastställande av mål och övergripande projektplan: I detta steg bestäms mål med projektet 

och vilka frågor simuleringsmodellen ska besvara. Det är även i detta steg en projektplan 

skapas, det bestäms vilka resurser som kan utnyttjas, personer, pengar osv. och det bestäms 

även under vilken tidsram det är tänkt att slutföra projektet. 

3. Modellkonceptualisering: Skapa modellen på ett sådant sätt att den kan besvara de 

frågeställningar och mål som tidigare beslutats. Börja med en enkel modell för att sedan jobba 

vidare med komplexiteten. Dock ska modellen aldrig göras större och mer detaljerad än vad 

det egentliga syftet med modellen är. En för detaljerad modell resulterar endast i onödiga 

kostnader, slöseri av datorkraft, arbetstid och resurser.  

4. Datainsamling: Datainsamlingen är en viktig del i ett projekt och samspelar mycket med 

uppbyggnaden av själva modellen, om komplexiteten av modellen ändras kan ny typ av data 

behöva införskaffas. Datainsamlingen i ett simuleringsprojekt är tidskrävande och kan vara 

väldigt svårt. Det gäller att börja i god tid, helst redan samtidigt som de första stegen i 

skapandet av modell. Det är även viktigt att veta vilken typ av data som söks och hur den ska 

användas.   

5. Programmering: I detta steg översätts den konceptuella modellen till en datorkompatibel 

modell. Genom att använda lämplig mjukvara för att skapa modellen kan system skapas på ett 

enkelt sätt utan att behöva programmera genom att använda inbyggda funktioner som följer 

med i mjukvaran. 

6. Verifiering: I detta steg kontrolleras om modellen som byggts fungerar och ger det förväntade 

resultatet. Ju komplexare en modell blir desto svårare är det att veta om resultaten stämmer 

överens med förväntningarna. Om modellen är logiskt uppbyggd, och har data och parametrar 

som är skapat på ett korrekt sätt, så är det möjligt att verifiera modellen mot verkligt resultat 

eller mot förväntat resultat.  

7. Validering: Nästa steg kontrolleras modellen som byggts om den är valid och stämmer 

överens med hur ett verkligt system beter sig. Detta steg är en process i sig och det är här 

kalibreringen av modellen görs tills att modellen är så pass lik verkligheten att den ger det 

resultat som önskats. 

8. Experimentell design: Bestäm vilka olika inställningar och alternativ som ska testas i 

simuleringen så som olika skift, batch och buffertstorlekar samt hur många körningar som 

kommer behövas och under hur lång tid.  

9. Simulering och analyser: Kör simuleringen under en viss tid och analysera sedan resultaten 

simuleringen gav.  

10. Mer körningar: Gav simuleringen de förväntade resultaten eller behövs fortsatt 

experimentering för att komma fram till bättre värden. 

11. Resultat och dokumentering: Det finns två typer av dokumentering, det första är att 

kommentera kod och modell så att ändringar eller förbättringar kan göras i framtiden utan att 

lägga större kraft på att sätta sig in i modellen igen. Detta på ett så detaljerat sätt att en person 

som inte varit delaktig i den tidigare modellen ska kunna sätta sig in och förstå modellen. Den 

andra delen är att skapa en rapport där resultat och analyser presenteras på ett tydligt sätt så att 

beslutstagare kan ta till sig informationen som simuleringen gett och utifrån det besluta om 

eventuell uppföljning av projektet skall göras. 

12. Implementering: När hela studien är klar ska resultaten eventuellt implementeras i ett 

befintligt eller ett nytt system. Detta steg är beroende av hur de tidigare stegen i 

simuleringsstudien har gått och om modellen verkligen är valid.  
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4 Tidigare arbeten 

För att inte upprepa befintliga arbeten som gjorts och även ta hjälp av tidigare arbeten har en förstudie 

gjorts. Förstudien innebär att undersöka vilka arbeten som gjorts inom samma arbetsområde och ta 

hjälp av deras information. 

Våren 2011 gjordes ett simuleringsprojekt för att undersöka om Volvo kan klara av produktionskraven 

vid införandet av de nya VEA motorerna. En förstudie har gjorts på detta projekt för att veta vad som 

gjordes, vad som saknades och vilka slutsatser som togs fram. 

Målet med simuleringsprojektet var att finna antal AGVer och EHB-vagnar som krävs i systemet samt 

att finna vilka skiftformer som gör att säkerhetslagren hinner leverera till monteringen. Dessa mål har 

testats enskilt i olika scenarion för att ge en bild på hur systemet fungerar, även kallat Design of 

Experiment, detta kan ibland ge en felaktig bild då olika indata parametrar som testas enskilt kan ge 

stor inverkan på resultatet då dessa testas tillsammans. Modellen är förenklad på vissa områden som 

kan påverka resultaten, som t.ex. att det alltid finns material ifrån vissa säkerhetslager. 

Modellen som gjordes under våren 2011 är för komplex för att vidareutveckla men mycket 

information från modellen har använts som tider, hastigheter, buffertstorlekar osv. Modellen som 

skapades är tidskrävande (mellan tre till fyra sekunder per simuleringstimma) vilket medför att 

optimering tar för lång tid och därför gjordes Design of Experiment för att analysera de olika 

parametrarna i systemet. 

Skillnaden mellan projektet som gjordes våren 2011 och detta projekt är: 

 Ny layoutplan för fabrikerna 

 Nytt AGV-system skall införas 

 Skall skapa simuleringsmodeller som Volvo kan vidareutveckla 

 Skall utföra simuleringsbaserad optimering 

Eftersom modellen som skapades våren 2011 är alltför komplex för att vidareutveckla har det bestämts 

tillsammans med handledare att en ny modell skall skapas. 
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5 Systembeskrivning 

Detta kapitel beskriver fabrikens uppbyggnad och vilken produktion av block, cylinderhuvud, vevaxlar 

och kamaxlar som finns i varje delfabrik, samt var och hur material transporteras därifrån. Vidare så 

beskrivs transportsystemet, hur de används och till vad. Planeringssystemet kommer även beskrivas, 

hur de går tillväga för att planera produktionen och de olika system som används för detta. 

5.1 Nuvarande system 

Hela fabriken är uppdelad i mindre fabriksdelar för specifik tillverkning av motordelar. Det tillverkas 

tre stycken huvudmotortyper I5P, I5D och DW10. Fabriken är uppdelad på sju avdelningar H, J, L, O, 

M3, S och T. Det sker tillverkning av vevaxlar, kamaxlar, cylinderblock, cylinderhuvud i fabriken i 

Skövde vilket är motorns fyra huvudkomponenter i produktionen. 

 

Figur 4. Fabrikslayout Volvo Personvagnar Skövde. Röd står för AGV och Grön EHB. 

Punktlistan beskriver de olika stationerna i fabrikslayouten i figur 4.  

1. EHB avlastning block för montering I5D. 

2. På och avlastningsstation för kamaxlar I5P. 

3. På och avlastningsstation för vevaxlar I5P. 

4. EHB pålastning block I5P och I5D. 

5. På och avlastningsstation montering I5P vevaxlar. 

6. EHB avlastning block för montering I5P. 

7. EHB avlastning cylinderhuvud för montering I5P. 

8. På och avlastningsstation montering I5P kamaxlar. 

9. EHB pålastning cylinderhuvud I5P. 

10. Laddområde AGV 

Tillverkningen av kamaxlar till I5P sker i H-fabriken (2) och hämtas av AGV. Tillverkningen av 

kamaxlar till I5D sker på ett externt företag och köps sedan in. I H-fabriken tillverkas även vevaxlar 

till DW10 som sedan transporteras med hjälp av manuella transporter. Vevaxelproduktionen till I5P 

och I5D sker i J-fabriken (3) och transporteras med AGV för I5P och manuella transporter för I5D till 

var monteringslina i S-fabriken (8) och H-fabriken (1). I L-fabriken (4) tillverkas block för både I5D 
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och I5P och till DW10. Dessa block transporteras sedan med EHB till antingen inre dieselmonteringen 

DMIM i H-fabriken (1) för I5D och inre montering IM3 i S-fabriken (6) för I5P. DW10 transporteras 

med manuella transporter ifrån L-fabriken till inre monteringslinan IM1 i S-fabriken. I O-fabriken (9) 

tillverkas cylinderhuvuden, för I5P transporteras dem med EHB till S-fabriken (7) och för I5D körs 

cylinderhuvuden med manuella transporter till monteringen i H-fabriken (1). Cylinderhuvudena för 

DW10 transporteras med manuella transporter till inre montering IM1 i S-fabriken. M3 är det stora 

materiallagret. T-byggnaden är kontorsdel. 

I systemet mellan bearbetningen och monteringen finns det tre transportsystem, AGV, EHB och 

manuella transporter. I nuläget görs tre motortyper på Volvo, I5P, I5D och DW10. I tabell 1 visas 

vilka motortyper som transporteras med vilket system beroende på vad det är för motordel. 

Tabell 1. Transporterna. 

 AGV EHB Manuell transport 

Block  I5D (L-fab) I5P (L-fab) DW10 (L-fab, M3) 

Cylinderhuvud  I5P (O-fab) I5D (O-fab) DW10 (O-fab, M3) 

Kamaxel I5P (H-fab)  DW10 (M3) I5D (M3) 

Vevaxel I5P (J-fab)  DW10 (H-fab) I5D (J-fab) 

 

I5P delarna transporteras helt via AGV- och EHB-systemen till monteringen i S-fabriken. I5D delarna 

transporteras största delen manuellt men blocken körs via EHB-systemet till montering i H-fabriken. 

DW10 motorerna transporteras endast manuellt ifrån bearbetning till montering i S-fabriken. 

Parenteserna i tabellen förklarar varifrån materialet transporteras. 

5.1.1 AGV-systemet 

AGV-systemet på Volvo Personvagnar bygger på nedgrävda slingor som finns under fabriksgolvet. 

Information om vad AGVerna skall göra skickas via kommunikationspunkter som finns placerade 

längs slingorna. Kommunikationspunkterna visas i figur 5 och upprättar kommunikation när en AGV 

kör över denna.  

AGV

KommunikationspunktAGV-slinga

 

Figur 5. Illustering av slinga samt kommunikationspunkt. 

När en AGV kör över en kommunikationspunkt berättar systemet vad denna AGV skall göra och 

AGVn får inte lämna kommunikationspunkten till dess att instruktion är given, detta leder till att 

AGVerna ser ut att vilja stanna flera gånger på en raksträcka för att kommunikationen inte är 

tillräckligt snabb. Instruktionerna som finns är: kör till kommunikationspunkt xx, lasta av material, 

lasta på material, ladda batteri och vänta. AGVn har endast information om vilken 

kommunikationspunkt den skall köra till, resten sköter AGV-systemets servrar som hanterar ordrar, 

vägval, avlastning osv. 

Om batteriet i AGVn får låg nivå kommer den att åka till laddningsområdet så fort AGVn inte är låst 

mot en order, när den åker mot laddningsområdet för låg batteri nivå är AGVn låst och kan därmed 

inte få någon ny order. När AGVn kommer fram till laddningsstation och börjar ladda batteriet 

kommer indikatorn som visar låg nivå automatiskt att nollställas eftersom den inte kan avgöra längre 

vilken nivå batteriet har. 
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I laddningsområdet får flera AGVer antingen åka ut eller in, AGVerna får aldrig åka åt båda hållen. 

När AGVerna får uppdrag väljs alltid den närmaste lediga AGVn, men när AGVn skall laddas åker 

den till laddningsstationerna enligt en prio lista och inte till den närmaste laddningsstationen. 

AGV-systemet uppdateras var femte sekund och kollar vilka ordrar som finns, har systemet fått en 

order kollas av/pålastningsstationerna om de är redo för en AGV, är de redo får den AGVn som är 

ledig och närmast pålastningsstationen uppdraget. Detta innebär att om en AGV är på väg till 

pålastningsstation men en annan AGV nyligen blev ledig och är närmare så får den andra AGVn 

uppdraget, den första AGVn kommer då att vända till laddningsområdet om den inte får ett annat 

uppdrag. När en AGV har lastat på en order så är den AGVn låst tills dess att ordern har lastats av. 

Ett problem som Volvo har är att AGV-systemet kan göra s.k. ”följa John” när en AGV åker efter en 

annan AGV för att återvända utan att göra något. I figur 6 visas ett sådant exempel. 

BearbetningMontering

1

4

2

13

Laddningsområde

BearbetningMontering

Laddningsområde

BearbetningMontering

Laddningsområde

BearbetningMontering

Laddningsområde

 

Figur 6. AGV problem "följa John" princip. 

I exemplet från figur 6 börjar en AGV, den grå AGVn, fyllas med tompalletter, ruta ett. I ruta två har 

den grå AGVn kommit till bearbetningen och lastar av medan en ny AGV är på väg till bearbetningen 

för att hämta material. När den grå AGVn har lastats av gör AGV-systemet en uppdatering som ger 

order till den nyligen avlastade AGVn, den bruna AGVn, att lasta på material från bearbetningen, 

medan den AGV som inte gjort något uppdrag väntar tills den får tillträde, ruta 3. I sista rutan börjar 

den bruna AGVn att lasta av och den AGVn som aldrig fick något uppdrag åker till laddningsstation 

igen.  
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5.1.2 EHB-systemet 

EHB-systemet bygger på transportvagnar som går på ett enskenigt spår i taket. På- och avlastning sker 

via liftar eller hissar som lyfter upp eller ner materialet varav transportvagnen kör in eller ut från 

stationen. En illustrering för hur en pålastning går till visas i figur 7. 

 

Figur 7. Illustrering för pålastning av EHB. 

I exemplet från figur 7 lyfts materialet upp med liften varpå transportvagnen kör fram till materialet. 

Liften körs ner för att lämna av materialet på transportvagnen och har därmed utfört en pålastning. 

Därefter kan transportvagnen åka vidare med materialet till nästa destination. 

För avlastning sker cykeln omvänt då transportvagnen har material innan den går in till liften. 

Materialet lyfts då upp av liften för att vagnen sedan skall åka vidare utan material. Efter att transport-

vagnen lämnat liften går liften ner med materialet och har utfört en avlastning. 

Det finns två EHB-system på Volvo som försörjer varsin motordel, Block och Cylinderhuvud. Dessa 

är två helt separata system som inte inverkar på varandra förutom att de har ett gemensamt service-

område. EHB-systemet försörjer block från L-fabriken till H-, S-fabriken och cylinderhuvud från O-

fabriken till S-fabriken. Till block finns det 20 transportvagnar och till cylinderhuvud finns det 16 

transportvagnar. 

EHB-systemen har till större del samma funktion för både block och cylinderhuvud. Systemen har 

inmatning från bearbetning via hiss som sedan förflyttas till ett materiallager och från materiallagret 

förflyttas material till bearbetningen. Material som kommer från bearbetningen måste lastas av till 

materiallagret innan det skickas vidare till monteringen, alltså om uppdrag finns för t.ex. S-fabriken 

och rätt motortyp finns på EHB-vagnen måste ändå materialet lastas av. 

EHB-systemet har ett minimalt antal transportvagnar som skall vara ute vid respektive monterings-

fabrik. Om en transportvagn har lastat av vid en monteringsfabrik skickas automatiskt en ny 

transportvagn ut till den monteringsfabriken för att hålla rätt buffertnivå. 

Vid materiallagret har EHB-systemet avancerad styrning som är flexibelt och försörjer antingen 

bearbetningen eller monteringen eller båda. Detta medför att om monteringen skulle stanna kan EHB-

systemet transportera material från bearbetningen till lagret och om bearbetningen skulle stanna 

transporterar EHB-systemet material från lagret till monteringen. 

I figur 8 visas layouten för EHB-systemet vid materiallagret (inte proportionerligt). Eftersom systemen 

har till större del samma funktion kommer endast L-fabriken att förklaras för nutida systemet.  
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Figur 8. EHB-systemet i L-fabriken. 

EHB-system i L-fabriken är uppdelad i olika zoner som visas i figur 8. Styrningen sker enligt följande 

regler: 

 När en vagn anländer till zon 0 skall vagn på zon 1 flyttas. När zon 1 är tom åker vagnen 

vidare. 

 Om vagn kommer till zon 1 med material skall materialet lastas av och sedan vänta på att 

antingen zon 0 blir ockuperad eller att antal EHB-vagnar till en monteringsfabrik understiger 

den minimala nivån och att material finns att hämta. 

 Vid zon 2 första sensorn skall tompalletter lastas av om vagnen har en order. 

 Zon 2 andra sensorn skall tompalletter lastas på om vagn blev iväg knuffad för att zon 0 

fylldes. 

 Om order finns till dess monteringsfabrik skall material lastas på vid zon 3 och 4. 

 Efter att zon 4 lämnas skall vagnen åka ut om material är lastat annars skall vagnen åka till 

växelzonen. 

 När vagn kommer till växelzon skall den vänta tills antingen att väntezon vid hiss är noll eller 

att både zon 0 och zon 1 är tomma. 

 Väntezonen innan hissen skall vagn vänta tills hissen är redo att lasta på nytt material. 

EHB vagnarna får aldrig gå tomma ut till fabriken samt att de aldrig får ha material vid växelzonen. 

Vagnarna har antingen paletter med material eller tompaletter med sig i systemet med undantag vid på 

och avlastningsstationer. Zon 1 blir i detta fall vänteplats vid säkerhetslagret eftersom vagn väntar i 

den zonen tills antingen att en annan vagn kommer till zon 0 eller att den här vagnen får ett uppdrag. 

Noggrannare beskrivning finns i bilaga N. 

5.1.3 Manuella transporter 

De manuella transporterna körs av personal som via tidschema eller beställningar byter ut vagnar på 

bestämda platser. När en vagn har tömts av vid inre monteringen och att behov av nytt material finns, 

kommer en truckchaufför och hämtar vagn med nytt material vid bearbetningen, lämnar den vagnen 

vid monteringen, hämtar den tomma vagnen som står vid monteringen och lämnar den vid 

bearbetningen. 
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I nuläget fungerar de manuella transporterna utan förseningar och i framtiden kommer de att minska 

då de nya VEA monteringarna kommer köra alla motorns huvudkomponenter via automatiska 

transporter med undantag av kamaxlar till VED och att DW10 monteringen som försörjs med 

manuella transporter kommer övergå till VED montering med mestadels automatiska transporter. 

Eftersom de manuella transporterna fungerar i dagsläget finns inget behov av att analysera dessa. 

5.1.4 Planering 

Det finns ett flertal planeringssystem på Volvo som hanterar olika områden. Kundorderhanterings-

systemen heter, KO In (rent kundbehov) och KOS (avstämda kundbehov). Planering för monteringen 

sköts automatiskt via, MOPS (plan fem veckor) och TUR (sekventiellt planeringssystem). 

Bearbetningen planeras manuellt av personal som arbetar med AVSNITT. Utöver dessa finns ett 

flertal planeringssystem som håller koll på t.ex. långtidsplaner eller kundorder från återförsäljare. 

AVSNITT är det centrala i planeringssystemen för att hålla koll på hur lagerstatus ser ut för varje 

produkt, vilka trender som finns, materialuttag, PIA osv. MOPS, KOS, TUR, den manuella 

planeringen och ett flertal andra system arbetar mot AVSNITT. 

Planeringssystemen för monteringen består av MOPS och TUR. MOPS är planläggning för 

monteringen fem veckor framåt och TUR är den sekventiella planeringen för monteringen. TUR har 

till uppgift att beräkna sekvensen för vilka motorer monteringen skall köra, den arbetar endast mot 

yttre monteringen men inre montering har exakt samma flöde som yttre monteringen med förskjutning 

på ett lager. 

Bearbetningens planering sköts av personal som arbetar med olika gränssnitt för att enkelt se vilken 

lagerstatus en viss produkt har. De kollar först i planeringen för montering vad de skall köra och 

jämför det med vilken lagerstatus som finns för respektive produkt, därefter gör produktionsplaneraren 

en plan för hur bearbetningen skall producera med avseende på erfarenhet i området. 

5.2 Framtida system 

I framtiden kommer en del förändringar ske i fabriken. Då ska produktionen för nya motortypen VEA 

vara igång med nya flöden och transportsystem samt att flera bearbetningslinor ska byggas om eller 

byggas nya för att hantera VEA-motorerna. 

Fabriken för det framtida systemet får mer transporter med AGV och EHB mellan 

bearbetningsfabrikerna och monteringslinorna. Den gamla monteringslinan för DW10 byggs om till 

montering för VED och får sitt material, block, cylinderhuvud, vevaxlar via AGV och EHB istället för 

manuella transporter, kamaxlar kommer fortfarande att transporteras manuellt. En ny monteringslina 

för VEP byggs i den nybyggda fabriken O2 med både EHB och AGV transporter som försörjer 

monteringen med material. 
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I figur 9 visas fabrikslayouten med de olika av och pålastningsområden för AGV. 

 

Figur 9. Framtidsfabrikslayout Volvo Personvagnar Skövde AGV. 

 

Punktlistan beskriver de olika stationerna i fabrikslayouten i figur 9.  

1. Pålastning vevaxlar VEA HP 

2. Pålastning kamaxlar I5P bearbetning. 

3. Pålastning vevaxlar I5 och VEA LP, av och pålastning vevaxlar VEA HP. Även en laddstation 

för AGV. 

4. En laddplats för AGV på stråket. 

5. Avlastning vevaxlar I5P montering 

6. Pålastning block och cylinderhuvud VED  

7. Avlastning kamaxlar I5P montering. 

8. Avlastning vevaxlar VED montering 

9. Avlastning block VED montering 

10. Avlastning vevaxlar VEP montering. Två laddplatser för AGV. Av och pålastning VEP 

motorer AGV-system O2. 

11. Avlastning kamaxlar VEP. 

12. Fem laddplatser för AGV. 

13. Avlastning cylinderhuvud VED montering. 
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I figur 10 visas fabrikslayouten med de olika av och pålastningsområden som finns för EHB-systemet.  

 

Figur 10. Framtidsfabrikslayout Volvo Personvagnar Skövde EHB. 

Punktlistan beskriver de olika stationerna i fabrikslayouten i figur 10. 

1. Avlastning I5D montering. 

2. Pålastning block I5P, I5D, VEP och VED bearbetning. 

3. Avlastning block I5P montering. 

4. Avlastning block och cylinderhuvud VED. 

5. Avlastning cylinderhuvud I5P montering. 

6. Avlastning block VEP montering. 

7. Pålastning cylinderhuvud I5P, VEP och VED bearbetning. 

8. Avlastning cylinderhuvud VEP montering 

 

I den nybyggda O2-fabriken ska en ny monteringslina för VEA med framför allt bensinvarianten som 

montering finnas, men även med möjlighet att montera dieselvarianten VED. Monteringslinan som 

idag monterar DW10 kommer att byggas om till VEA och med mål att montera VED. I och med 

förändringar i montering och även bearbetning kommer transportsystemet också att behöva byggas om 

för att kunna tillgodose med material genom nya AGV-sträckor och EHB-banor med nya 

avlastningsplatser.  

De nya systemen för bearbetning och montering kan ses i bilaga A. Vid bearbetning av block körs 

både I5-motorer och VEA-motorer på samma bearbetningslina, då mix mellan I5 och VEA körs 

begränsas max-takten på VEA. Bearbetning för cylinderhuvud kommer I5P köras på en separat 

bearbetningslina och VEA på två separata med två gemensamma slutdelar baserat på vilken typ av 

motortyp som körs (VEP, VED). Hissen i O-fabriken klarar av en tillräckligt hög takt vilket betyder att 

hissen inte är någon begränsande faktor i detta system. Vevaxlar för VEA och I5 kommer att bearbetas 

i J-fabriken och en annan bearbetningslina i H-fabriken kommer också att bearbeta vevaxlar av modell 

VEA. Dock delas dessa vevaxlar för VEA upp i två typer, Högprestanda (HP) och lågprestanda (LP) 

där lågprestanda kommer bearbetas på bearbetningslinan i J-fabriken och Högrestandra kommer att 

bearbetas på bearbetningslinan i H-fabriken. Kamaxlar för VEA och I5 kommer att bearbetas på en 

gemensam bearbetningslina i H-fabriken. 
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System 3 monterar VEA-motorer men kommer att inrikta sig att endast montera VED. System 4 är den 

andra monteringslinan för VEA men som kommer att inrikta sig på montering för VEP. Möjligheten 

finns dock att köra samma motortyp på båda monteringslinorna vid behov. Monteringen för I5P och 

I5D kommer att finnas och fungera som i dagsläget.   

I figur 9 och figur 10 visas hur fabrikens nya layout kommer vara uppbyggd med transportsystem och 

tabell 2 beskriver mellan vilka fabriker transporterna går. 

Tabell 2. Transporterna i framtiden. 

 AGV EHB Manuell transport 

Block  I5D (L-fab) I5P (L-fab) 

VED (L-fab) VEP (L-fab) 

 

Cylinderhuvud  I5P (O-fab) VEP (O-fab) 

VED (O-fab) 

I5D (O-fab) 

Kamaxel I5P (H-fab) 

VEP (H-fab) 

 I5D (M3) 

VED (M3) 

Vevaxel I5P (J-fab) 

VEP LP (J-fab) 

VED LP (J-fab) 

VEP HP (H-fab) 

VED HP (H-fab) 

 I5D (J-fab) 

 

I5D delarna transporteras fortfarande största delen manuellt medan blocken körs via EHB-systemet till 

montering i H-fabriken. Parenteserna i tabellen förklarar varifrån materialet transporteras. 

5.2.1 AGV-systemet 

I framtidsmodellen är det flera ändringar angående AGV-systemets uppbyggnad och dess 

funktionalitet som gjorts. I framtiden kommer inte tidigare problem som ”följa John”, beskrivet i 

kapitel 5.1.1, uppstå något mer på grund av att AGVerna kan inte överta andras order. För att undvika 

att AGVer åker för långa sträckor genom att den närmaste AGVn är upptagen med ett annat uppdrag, 

kommer det i framtiden vara möjligt för AGVer att ta ett uppdrag om den AGVn är på väg till samma 

område som ordern kommer ifrån. 

Med införandet av två nya motortyper har AGVns roll ökat i fabriken. AGV-systemet ska i framtiden 

bestå av det gamla AGV-systemet som hämtar material ifrån bearbetningslagren till monteringarna, ett 

system i O2-fabriken som endast transporterar färdigmonterade VEP-motorer till grundmotorbufferten 

och ett system i S-fabriken som transporterar VED delar från EHB-systemet till monteringen. I 

resterande rapport kommer dessa AGV-system refereras som, gamla AGV-systemet, AGV-systemet i 

S och AGV-systemet i O2. 

5.2.2 EHB-systemet 

I framtidsmodellen görs EHB-systemets funktionalitet om. På grund av att systemet ska försörja två 

nya motortyper med fyra nya motorkomponenter krävs systemändringar. Särskilt i O-fabriken kommer 

det att krävas systemändringar på grund av den ökade aktiviteten med transporter till skillnad mot 

nulägessystemet. I framtiden kommer flera buffertzoner för EHB-vagnar att minskas ner för att minska 

allvarliga blockeringar och stopp som kan uppkomma då för många EHB-vagnar finns inne i systemet. 
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I figur 11 visas systemet för O-fabriken där störst förändringar sker, L-fabriken kommer inte tas upp 

för den har samma regler som förut med skillnad att väntezon, som i dagens läge är zon 1 vid 

säkerhetslagret, har flyttats till zon 2. Detta för att det inte finns behov av att vänta i zon 1 eftersom det 

är avlastning av tompaletter i zon 2. 
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Figur 11. Framtida uppbyggnad av O-fabriken. 

EHB-systemet har ny logik i O-fabriken för att kunna hantera de nya VEA-motorerna. Delar av 

logiken har diskuterats fram med experter inom området, för att få ett snabbt system som fungerar. 

Reglerna för logiken är enligt följande: 

 När en vagn anländer till zon 0 skickas en signal till zon 2 att vagn anlänt på zon 0. Om zon 1 

är tom åker vagnen vidare. 

 Om vagn kommer till zon 1 med material skall materialet lastas av och sedan vänta på att zon 

2 blir tom. 

 Vid zon 2 skall vagnen vänta på att antingen vagn anländer till zon 0 och att inget uppdrag är 

på väg eller att uppdrag finns på lyftbordet vid zon 3 eller 4. 

 Zon 2 andra sensorn skall tompalletter lastas på om vagn blev iväg knuffad för att zon 0 

fylldes. 

 Om order finns till dess monteringsfabrik skall material lastas på vid zon 3 eller 4. 

 Efter att zon 4 lämnas skall vagnen åka mot O2 cylinderhuvud eller S-fabriken beroende på 

vilket material som är pålastat eller mot Hiss om vagn blev iväg knuffad. 

 När vagn kommer till Buffert S skall den vänta tills att Väntezon vid hiss inte är full och att 

ingen är på väg till väntezonen redan. 
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 Väntezonen innan hissen skall vagn vänta tills hissen är redo att lasta på nytt material eller att 

vagn skickas till S-fabriken och att någon vagn är på väg till Buffert S eller att vagn skickas 

till O2-fabriken men ingen finns i Buffert O2. 

 Vid intern buffert skall vagn endast gå vidare om EHB-vagnar i systemet som inte har order är 

mindre än maximalt antal vagnar i systemet. 

 Buffert O2 skall vänta tills vagn med material skickas till O2-fabriken eller att vagn skickas 

till S-fabriken och ingen vagn är på väg till Buffert S. 

Med denna logik kommer Buffert S och Buffert O2 att kompensera varandra beroende på vart det 

finns vagnar att hämta ifrån. Från S-fabriken får inte mer än tre vagnar skickas tillbaka samtidigt då 

Buffert S endast klarar tre vagnar totalt. 

EHB vagnarna får aldrig gå tomma ut till fabriken samt att de aldrig får ha material vid växelzonen. 

Vagnarna har antingen paletter med material eller tompaletter med sig i systemet med undantag vid på 

och avlastningsstationer. 

 



Simuleringsstudie för Volvo Environmental Architecture Högskolan i Skövde 

Simuleringsmodell för logistik på Volvo  Institutionen för teknik och samhälle 

Patrik Gustavsson och Robert Hermansson 23 2012-08-16 

6 Nutidsmodell 

Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet vid skapandet av nutidsmodellen. Tillvägagångssättet 

bygger på den modell som presenterades i kapitel 3. Steg för problemformulering samt fastställande av 

mål beskrivs i kapitel 1 och utesluts därför i detta kapitel. 

Stora delar av det nuvarande systemet kommer finnas kvar i framtiden och därför skapades 

nutidsmodellen som ett extra hjälpmedel för att kunna validera framtidsmodellen. Tillvägagångssättet 

för nutidsmodellen har i projektet begränsats fram till validering, resterande steg har uteslutits. 

6.1 Modellkonceptualisering 

I detta steg har strukturen för modellen tagits fram, vad som skall ingå och vad som kan förenklas så 

att modellen fortfarande skall ge realistiska resultat. Detta har gjorts delvis med hjälp av handledare 

och delvis med personal på Volvo.  

Strukturen för modellen har varit att allt som direkt påverkar transportsystemet (korsningar, på- och 

avlastning, transportsträckor, vägval osv.) skall göras så verkligt som möjligt. Det som indirekt 

påverkar transportsystemet (bearbetningen, monteringen, säkerhetslager osv.) har försökts att förenkla 

i största möjliga mån för att göra modellen mindre komplex. Detta gör att mindre simuleringstid och 

mindre tid för modellskapande krävs. 

Varje delfunktion har delats upp i olika fönster för att dela upp funktionalitet på olika områden. På det 

sättet fås en bättre struktur, då inte alla funktioner och komponenter ligger i samma fönster, vilket ger 

en bättre överskådlighet på modellen. Exempel på delfunktioner kan vara AGV-systemets, EHB-

systemets eller monteringens funktionalitet. 

6.2 Datainsamling 

Datainsamling har gått till på flera olika sätt. Mycket data har tilldelats direkt från Volvo då viss data 

har efterfrågats, antingen genom mejlkonversation eller med möten med personer med olika ansvars- 

och kunskapsområden. Viss data har gått att hämta ur en tidigare rapport inom samma ämne och 

projektinriktning. En del data har antingen klockats med tidtagarur eller vid visuell granskning av 

transportsystemen. Tider har klockats på EHB-systemet, genom att ta tid på specifika EHB-vagnar 

som har transporterats sig mellan två punkter. Alla på- och avlastningshissar har klockats för att få 

tider till att validera simuleringsmodellen. Moment i färdigvarulagren har också klockats, detta för att 

ungefärligt kunna jämföra modellen mot verkligheten. Ett fåtal tider på AGV-systemet klockades som 

sedan jämfördes med tiderna framberäknade ifrån loggar ifrån AGV-systemet. 

6.3 Programmering 

Simuleringsmodellen skapades i mjukvaran Tecnomatix Plant Simulation 9.  

Huvudstrukturen för modellerna bygger på att alla fabriker och avancerade korsningar är uppdelade i 

olika fönster, detta för att enkelt kunna se funktionen för systemens olika delar. Modellen innehåller 

ett huvudfönster som i sin tur innehåller alla andra, Transportsystem, Bearbetning, Planering och 

montering.  

Endast engelska används till simuleringsmodellerna för att modellen skall kunna användas globalt, 

samt att vissa variabler inte hanterar å, ä, ö vilket innebär att svenska kan i flera fall vara ett olämpligt 

språk. 

Layoutmodellen hämtades in som bakgrund till simuleringsmodellen vilket gjorde det enklare att 

bygga modellen efter fabrikens layout. Eftersom modellen byggs för att hantera optimering samt skall 

vara enkel att vidareutveckla krävs att modellen är relativt snabb samt användarvänlig och därför är 

varje steg i uppbyggandet av modellen gjord med flera tester för att avgöra vilket system som skall 

användas med avseende på snabbhet och användarvänlighet. Exempel är hur vägval fungerar vid slutet 

av en väg. 
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I Plant Simulation finns ett flertal olika system för hur vägval skall gå till. Exempel på vägvals-

alternativ är, metod, vägvalsstrategi, vägvalskomponent eller automatisk dirigering. Dessa vägvals-

system sattes upp i testfönster varav de testades i många simuleringsdagar och verklig tid 

analyserades. När alla hade testats jämfördes de verkliga tiderna mot varandra och även hur enkelt det 

var att använda sig av. Kommentarer skrevs i testfönstret för att visa vilken slutsats som dragits av 

detta experiment. 

För att kompensera hastighetsändringar under körning vid exempelvis kurvor görs medelvärdes-

uträkningar för alla vägar. Denna medelvärdesuträkning bygger på en körinställningstabell som 

innehåller egenskaper för hastigheter vid olika vägtyper, längder innan och efter kurvor. Därefter 

kollas alla vägens segment (kurvor, raksträckor) igenom för att se hur vägen är uppbyggd. Ekvationen 

nedan används för att beräkna medelhastighet. 

               
∑ (                               ) 

          
 

AGV-systemet har programmerats enligt beskrivning från personal på Volvo och EHB-systemet har 

programmerats enligt specifikation som finns bifogat i bilaga N. 

Den exakta planeringen krävs inte till den nutida modellen utan förenklingar har gjorts då det inte är 

några omställningar mellan olika artikelnummer. De förenklingar som gjorts är att endast utnyttja ett 

artikelnummer per produkttyp för att minska komplexiteten. 

Förklaring av nutida simuleringsmodell finns i bilaga C. 

6.4 Verifiering 

För att kontrollera hur modellen stämt överrens med den tänkta modellen har: 

 Simuleringsmodellen startats och under simuleringen stoppat vissa AGVer eller EHB-vagnar 

för att se om beteendet är korrekt.  

 Brytpunkter satts ut som stoppar processen vid vissa tillfällen för att kontrollera t.ex. 

ordersystemen, val av AGV eller skiftändring. 

 Diagram över tillgänglighet tagits fram för att se om bearbetning eller montering stämmer 

överrens enligt data som tillgivits under projektet. 

 Stegat fram till fel (batteri slut, låsning i transportsystem, produkter på fel ställe osv) när det 

uppstått för att undersöka orsaken till felet. 

När dessa kollats och de inte stämt överrens enligt vad som var tänkt har modellen programmerats om 

för att täcka upp dessa fel. Detta har pågått kontinuerligt under programmeringsfasen för att 

kontrollera varje delfunktion. 

6.5 Validering  

När nulägesmodellen var uppbyggd och transportsystemen hade fungerande logik som stämde 

överrens med den tänkta modellen gjordes validering för simuleringsmodellen. 

För att validera en modell av ett existerande system jämförs indata och utdata under en viss period. I 

många fall undersöks produktionstakten för hela systemet när modellen skall valideras men i dagens 

produktion står det en AGV vid laddningsstationerna större delen av dagen och det finns mer än fyra 

EHB vagnar ute vid monteringen därför anses inte transportsystemet ha någon påverkande faktor för 

produktionsresultatet i nuvarande system. Om det inte har någon påverkande faktor kan inte heller 

transportsystemet valideras. Därför måste utdata som har stor inverkan på valideringsobjektet väljas. 

AGV-systemet validerades genom utnyttjandegrad samt kontroll av funktionalitet om systemet 

fungerar realistiskt. Utnyttjandegrad undersöktes genom tiden AGVerna inte spenderar på laddnings-

området, alltså när de används för att ta hand om en order. Funktionaliteten kontrollerades av personal 

på Volvo som har koll på hur AGV-systemet fungerar. 
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För att validera EHB-systemet undersöktes systemets funktion (beteendet för systemet) och antal EHB 

vagnar som finns vid monteringen respektive materiallagret. Utnyttjandegrad kan inte kollas på samma 

sätt som för AGV-systemet då ett EHB-system delvis fungerar som ett buffertsystem och därför har ett 

antal EHB vagnar vid avlämningsstationerna. Personal på Volvo kommer kolla på funktionaliteten för 

EHB-systemet och avgöra om det är realistiskt. 

Validering gjordes på nutida modell med indata för produktion under en viss tid. Parametrar som 

buffertstorlekar, antal AGVer och EHB-vagnar är konstanta i denna validering. Innan mätvärden tas 

från simuleringen måste modellen nå ett stabilt läge för att kunna veta att mätvärden är korrekta. 

Modellen initieras med säkerhetslager som fylls, sedan krävs en dags körning för att alla buffertar och 

transportbanor fylls upp med material för att modellen skall börja i ett stabilt läge. 

Modellen jämfördes under 5 Mars 2012 med verkligheten för att undersöka om AGV-systemet har 

betett sig lika under den dagen. Loggar för AGV-systemet har funnits för hela dagen detta datum och 

därför valdes att undersöka denna dag. För att modellen skall initieras på korrekt sätt måste alla 

buffertbanor, transportbanor fyllas upp och eftersom 5 Mars 2012 är på en måndag måste simuleringen 

starta fredagen den 2 Mars för att systemet skall initieras korrekt. 

Simuleringen kördes tio gånger och gav ett medelvärde för utnyttjandegraden på 25,46% med 

standardavvikelse på 0,35% beräknat på tio timmars arbetstid. Från loggarna visas en utnyttjandegrad 

på 24,87% den 5 Mars mellan 06:30 till 16:30.  

Det finns en osäkerhetsfaktor i denna validering eftersom den endast jämförs under en dag men då 

standardavvikelsen är endast 0,35% tyder detta på att ingen större variation kommer finnas på AGV-

systemet. Detta anses därför vara tillräckligt korrekt för att kunna säga att modellen är valid med 

avseende på utnyttjandegrad. 

Personal på Volvo har kontrollerat funktionaliteten för både AGV- och EHB-systemet, de anser att 

modellen fungerar realistiskt. Det som saknas är felhantering men eftersom det endast finns ca 20 

loggade fel per år kommer det inte att påverka simuleringen märkbart. Eftersom felhantering för 

transportenheterna är uteslutet bör hänsyn tas att en extra AGV eller EHB-vagn kan behövas i den 

framtida modellen. 
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7 Framtidsmodell 

Detta kapitel beskriver tillvägagångssätt vid skapandet av framtidsmodellen. Även för denna modell 

har den metod som beskrivs i kapitel 3 använts. Steg för problemformulering samt fastställande av mål 

beskrivs i kapitel 1 och utesluts i detta kapitel. Steg för implementering har uteslutits då detta projekt 

är en förstudie för införandet av VEA-motorerna. Verifiering utesluts i detta kapitel eftersom det har 

gått tillväga på samma sätt som i kapitel 6 för nutidsmodellen. 

Data angående volymer är sekretessbelagt och har ingen förankring till verkligheten utan finns med för 

att rapporten skall kunna läsas. 

7.1 Modellkonceptualisering 

Modellkonceptualisering för framtidsmodellen har gått tillväga på samma sätt som i kapitel 6.1 men 

framtida funktionsändringar har lagts till. 

EHB-systemets funktionalitet i O-fabriken har inte fastställts och har därför diskuterats fram  med 

hjälp av personal på Volvo för att hantera de nya VEA-motorerna. Den framtagna beskrivningen finns 

i kapitel 5.2.2. 

Funktionaliteten för AGV-systemet i S- och O2-fabriken har också diskuterats fram med personal på 

Volvo. Uppställning av layout har gjorts för att få fram en tänkt modell över hur AGV-systemet skall 

fungera med vägval, laddning osv. 

7.2 Datainsamling 

Data till framtidsmodellen har fått uppskattats ifrån ansvariga på Volvo inför de nya systemen och 

bearbetningsfabrikerna. Data har dock ändrats under arbetets gång då inget var fastställt tidigt i 

projektet. Det saknades även beslut på en del lösningar för transportsystemen i början av prodjektet, 

vilket har resulterat i svårigheter i att direkt bygga en korrekt modell. Data för layout har gått att få tag 

på igenom att läsa CAD-modeller som innehållit data för de nya transportsystemen och ändringar och 

lösningar på de tidigare systemen. All data och funktionalitet har sedan gåtts igenom och bekräftats av 

projektledarna för VEA-projektet. 

7.3 Programmering 

Huvudstrukturen för modellerna bygger på att alla fabriker och avancerade korsningar är uppdelade i 

olika fönster, detta för att enkelt kunna se funktionen för systemens olika delar. Modellen innehåller 

ett huvudfönster som i sin tur innehåller alla andra, Transportsystem, Bearbetning, Planering och 

montering.  

Endast engelska används till simuleringsmodellerna för att modellen skall kunna användas globalt, 

samt att vissa variabler inte hanterar å, ä, ö vilket innebär att svenska kan i flera fall vara ett olämpligt 

språk. 

Simuleringsmodellen för framtidsmodellen är en utveckling av nutidsmodellen, vilket gör att redan 

skapta funktioner som t.ex. hissar, avlastningsstationer, planeringssystem m.m. har gått att återanvända 

utan större ändringar, på grund av det grundliga arbetet av funktioner i nutidsmodellen. 

Nutidsmodellen har använts som bas för framtidsmodellen men det har tillkommit funktionsändringar 

på både AGV- och EHB-systemet. AGV-systemet har gjorts om som en komponent och denna 

komponent har använts i S-, O2-fabriken samt för material hanteringen över hela Volvo fabriken. 

EHB-systemet har programmerats om för O-fabriken då det tillkommit flödesändringar som beskrivs i 

kapitel 5.2.2. 

I framtidslayouten har många ändringar skett i jämförelse med nutidslayouten, det har lagts till många 

fler vägar för både AGV- och EHB-systemet. För denna modell användes en annan metod för att 

bygga upp layouten över fabriken, istället för att infoga ritning till bakgrundsbild som gjordes i nutids-
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modellen så importerades ritning för alla vägar direkt in i modellen. För att kunna importera in 

vägarna till Plant Simulation programmerades först en funktion i AutoCAD som klarar av att exportera 

polylinjer i ett CSV format (komma separerade värden), sedan infogades CSV strängen in i Plant 

Simulation som sedan gjorde dessa polylinjer till vägar. 

När komponenterna för att importera polylinjer var uppbyggda sammanställdes en CAD-modell med 

alla ändringar för AGV och EHB-systemen, detta för att CAD-modellerna som tillgivits var uppdelade 

i olika områden och på detta sätt blev hela CAD-modellen mer överskådlig. Genom att skapa 

polylinjer av transportsträckorna kunde dessa importeras direkt in i Plant Simulation och skapa vägar i 

modellen. På detta sätt blev vägarna i modellen lika långa som i CAD-modellen och denna metod 

gjorde det enklare att lägga till nya system i simuleringsmodellen på förhållandevis kort tid.  

7.4 Validering 

Vid valideringen av framtidsmodellen har personal på Volvo granskat funktionaliteten för de 

tillkomna ändringarna, alltså personal som vet hur systemen skall ändras har bekräftat att modellen 

stämmer överrens med den förväntade bilden av framtiden. Eftersom nutidsmodellen är bas för 

framtidsmodellen har grundfunktionerna redan validerats som beskrivs i kapitel 6.5 och därför behöver 

enbart de tillkomna ändringarna valideras.  

En analytisk metod för att beräkna åtgången av material vid monteringen och uppfyllnad av lager vid 

bearbetning har gjorts. Detta har gjorts genom att först beräkna vilken takt monteringen respektive 

bearbetningen har, därefter beräknat hur mycket som kommer produceras på bearbetningen eller 

monteringen när endast en av dessa körs för att skiftformerna skiljer. På detta sätt har utnyttjandet av 

lager kunnat beräknas fram, dock har den analytiska metoden inte fungerat om en bearbetning kör 

material till flera monteringar med olika skiftformer. Genom att sedan jämföra dessa analytiskt 

framtagna värden, med värden som modellen genererat kan en slutsats dras om att modellen är valid. 

7.5 Experimentell design 

Optimering har utförts för att ta fram suboptimala inställningar. Innan optimering kan påbörjas måste 

först inställningar för simuleringsmodellen göras och sedan måste optimeringsverktyget ställas in för 

att utföra optimeringen. 

Innan utdata börjas mätas i simuleringen måste modellen ha nått ett stabilt processläge. För att detta 

skall ske i denna modell krävs att lager, buffertplatser och transportbanor initieras korrekt. 

Skiftupplägget på monteringen respektive bearbetningen påverkar störst vilken uppvärmningstid 

modellen har. 

I figur 12 visas olika utnyttjande av lager beroende på vilka skiftformer som är uppställda. Legenderna 

förklarar vilken skiftform bearbetningen kör mot vilken skiftform monteringen kör. I det röda 

exemplet kör bearbetningen 5-skift och monteringen kör 3-skift, detta innebär att lagret blir stabilt 

direkt från första dagen eftersom monteringen är snabbare än bearbetningen. I det blåa exemplet kör 

bearbetningen 3-skift och monteringen kör 5-skift, detta innebär att bearbetningen är snabbare än 

monteringen och eftersom lagret fylls vid initiering kommer modellen nå en stabil process efter sju 

dagar. Modellen når stabilt läge efter att lagren har initierats korrekt samt att transportsystemen har 

kört en dag efter att lagren nått stabilt läge vilket ger åtta dagar totalt. 
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Figur 12. Lagerutnyttjande beroende på skiftformsuppställning. 

Simuleringsmodellen ställdes in för att starta på en måndag i ett framtida scenario. För att modellen 

skall nå ett stabilt läge sattes uppvärmningstiden till åtta dagar, sju dagar för säkerhetslagren samt en 

dag för transportsystemen. Simuleringstiden sattes till 29 dagar för att mäta utdata under tre veckor 

totalt. 

Optimeringen skall undersöka vilka skiftformer, säkerhetslager samt antal AGVer och EHB-vagnar 

som behövs för att kunna klara produktionstakterna. Fördelningen av EHB-vagnar i fabriken skall 

även undersökas för att veta vart EHB-vagnarna skall placeras i fabriken och vilka skiftformer som ska 

användas vid bearbetningen och monteringen för att få fram så bra inställningar som möjligt. 

Indata till modellen är skiftformer, AGVer samt EHB-vagnar och dess fördelning i fabriken. Utdata 

från modellen är säkerhetslager, leveransresultat och en straffvariabel som används för att få 

optimeringen att enklare finna godkända resultat.  

Leveransresultat beräknas på medelvärdet av alla producerande dagars resultat. Resultatet beräknas i 

form av över eller underproduktion per dag. För att undvika negativa resultat som ibland inte syns i 

leveransresultatet, eftersom den beräknar medelvärde, adderas alla negativa resultat in i 

straffvariabeln. 

Säkerhetslager mäts på hur mycket lagret har utnyttjats under simuleringen genom att subtrahera den 

minimala nivån från den maximala nivån. För att optimeringen skall filtrera bort experiment med hög 

utnyttjande av säkerhetslager adderas överutnyttjandet av varje enskilt lager till straffvariabeln. 

Med optimeringarna skall resultat som inte ger utslag på straffvariabeln plockas ut. Eftersom modellen 

är stabil och inte ger oväntade utslag på straffvariabeln vid fler körningar, körs enbart en replikering 

per experiment för att minska ner optimeringstiden. Simuleringstiden är kring 1-2 minuter beroende på 

indata till modellen om 20000 experiment körs skulle detta ta för en dator ca 21 dagar. Därför 

användes så många datorer som fick användas, för att få fram resultat så snabbt som möjligt. 

PlantSim Optimization Client har använts som optimeringsverktyg varav NSGA-II har använts som 

optimeringsalgoritm, 20000 experiment har körts, 20 datorer har använts och generationsstorlek sattes 

till 60. När en generation av experiment skapas måste optimeringsverktyget få resultat från alla 

experiment innan nästa generation skapas, det är därför viktigt att ha generationsstorlek som är jämnt 

delbart med antalet datorer för annars utnyttjas inte datorerna till fullo. Därför har generationsstorleken 

satts till 60 då 20 datorer har använts. 

Optimeringen har skett efter två olika scenarier. Första scenariot körs alla olika motortyper med takter 

enligt. För att ta fram suboptimala inställningar för scenario 1 gjordes en optimering och 

optimeringsinställningar för scenario 1 finns i bilaga G. 
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Tabell 3. Behovet scenario 1. 

 Delning Årstakt (10^3) Produktion dag Produktion i veckan 

I5P  390 1734 8670 

I5D  450 2001 10005 

LPVED 40 % 156 696 3480 

HPVED 60 % 234 1041 5205 

LPVEP 20 % 84 375 1875 

HPVEP 80 % 336 1494 7470 

 

I andra scenariot körs endast VEA för att se hur de nybyggda systemen klarar av hög produktionstakt 

enligt Tabell 4 och hur bearbetningen klarar av att försörja monteringen av de nya VEA-motorerna. 

Detta kan ge förståelse för hur produktionen bör ställas in om endast de nya motortyperna körs och 

även förstå hur de nya motortyperna påverkar systemet, detta är intressant eftersom vetskap om hur 

transportsystemet hanterar de nuvarande motortyperna redan finns. Optimeringsinställningar för 

scenario 2 finns i bilaga H. 

Tabell 4. Behovet scenario 2. 

 Delning Årstakt (10^3) Produktion dag Produktion i veckan 

I5P  0 0 0 

I5D  0 0 0 

LPVED 40 % 264 1176 5880 

HPVED 60 % 396 1761 8805 

LPVEP 20 % 138 615 3075 

HPVEP 80 % 546 2427 12135 

 

7.6 Simulering och analyser 

I detta delkapitel kommer analyserna av optimeringen att beskrivas. Optimering har skett på två 

scenarion, scenario 1 med alla motortyper och scenario 2 med enbart de nya VEA-motorerna. 

7.6.1 Scenario 1 

Genom att beräkna analytiskt på uttömningen på lager då det inte visat i optimeringen om lagren töms 

på längre sikt har beräkningar visat vilka skiftformer som de olika bearbetningarna minst måste ha för 

att klara de olika behoven ifrån scenario 1. 

Bearbetningen för cylinderhuvud I5P i scenario 1 kräver minst 3-skift, då 2-skift resulterar i en 

uttömning av ett antal cylinderhuvuden i veckan med den maximala takten som angetts, vilket inte kan 

täckas upp med hjälp av övertid. Samma situation gäller bearbetningen för kamaxlar i scenario 1, då 4-

skift körs töms lagren med ett antal axlar i månaden. Denna minskning kan däremot vägas upp med 

hjälp av 3h övertid i månaden vid bearbetning vid maximal takt, därför anses detta resultat vara 

tillräckligt bra för att användas. Mer information finns i bilaga F. 

Analys har även gjorts genom att beräkna EHB-vagnar transporttider efter att en order är lagd till att 

EHB-vagnen lastar av material. Jämfös dessa sedan analytiskt med vilken takt de olika 
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monteringslinorna producerar så går det att se ungefär hur många EHB-vagnar som kommer att krävas 

vid varje område beroende på vilka skift monteringarna kör. 

Med de analytiska beräkningarna kunde inställningarna begränsas inför optimeringen. För att 

optimeringen lättare ska hitta rätt till bra resultat har begräsningar gjorts i inställningarna till 

optimeringen, vilket har grundat sig av de tidigare analysberäkningarna. Dessa begränsningar är till 

exempel vissa skiftformer som aldrig kommer att fungera efter det framtida behovet som bestämts, 

samt begränsningar på antal transportenheter som aldrig kommer fungera eller då antalet är orimligt 

stort. Optimeringens inställningar visas i bilaga G. Optimeringens resultat gav sedan indikationer om 

behovet av antal transportenheter vid olika skiftformer i monteringarna. 

Av resultatet ifrån optimeringen kunde slutsatser dras om att bearbetningarna inte påverkar AGV-

systemet någon nämnvärt med undantag för VEA HP vevaxlar som transportas från H-fabriken till 

säkerhetslagret i J-fabriken.  

Det kunde även dras slutsatser som att stora skiftskillnader mellan bearbetning och montering generar 

höga säkerhetslager, med tendenser av att höga skift på monteringarna ger högst nivå av säkerhets-

lager. 

Det togs fram grafer över hur olika skift i monteringarna påverkar nivåerna i säkerhetslagret för block 

över en viss tid. I figur 13 kör bearbetningen för block endast 5-skift och det visas alternativ för när 

monteringen varierar skift då endast en montering kör 4-skift, när två av monteringarna kör 4-skift och 

när alla monteringar kör 3-skift. Av grafen syns att lagren inte är tillräckligt stora och att lagernivån 

brister, då monteringarna inte kör med minst två 4-skift. 

 

Figur 13. Materialåtgång lager för olika skift för block. 

Med 4-skift på bearbetningen för kamaxeln, har resultaten från bearbetningen visat en negativ trend-

kurva på nivån på säkerhetslagret. I figur 14 visas att säkerhetslagret minskas med ett antal kamaxlar i 

veckan. Antingen körs 5-skift för bearbetningen eller så behövs tre timmar övertid i månaden för att 

slippa en negativ trend. 
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Figur 14. Lagernivå för bearbetning kamaxlar i scenario 1. 

I analysen av resultatet från optimeringen ställdes även AGVer mot olika skift för att beskriva 

tendenser av antal AGVer som krävs för att klara behovet i scenario 1. Dock beskriver inte 

plotterdiagrammen sambandet mellan alla de olika monteringarna, vilket betyder att begränsningar 

som att endast använda sig av tre AGVer, kräver att monteringarna IMVEP, IMVED och IM3 kör 4-

skift. Plotterdiagrammen i figur 15 beskriver endast sambandet mellan två olika monteringar och 

antalet AGVer som kommer att behövas. I plotterdiagrammen står axlarna för två monteringar 

numrerade i olika skiftformer. Resultaten för antal AGVer beskrivs i färgade punkter i plottren i 

kombinationen av skift för de båda monteringarna. DMIM påverkar inte AGV-systemet, därför har 

plotterdiagram uteslutits. 
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Figur 15. Plotterdiagram för AGVer mot skiftformer. 

Av plotterdiagrammen kan tendenser tolkas att när någon av monteringarna kör 2-skift, kommer det att 

krävas fem AGVer för att klara behovet. Fyra AGVer är inställningen som gett flest resultat i 

optimeringen och som endast kräver att totalt två monteringar kör 4-skift. 

I plotterdiagrammen i figur 16 ställdes antal EHB-vagnar mot skift i de olika monteringarna. 

Plotterdiagrammen visar på ett ungefär hur många vagnar varje montering kommer att kräva vid olika 

skiftformsinställningar. De monteringar där olika skiftformer inte påverkar lägsta antalet EHB-vagnar 

har uteslutits ifrån plotterdiagrammen. Dessa är IMVEP ifrån O-fabriken, IM3 ifrån O-fabriken och 

IM3 ifrån L-fabriken och kräver endast en EHB-vagn oavsett skiftform för scenario 1. 

Plotterdiagrammens axlar står för antal EHB-vagnar i vartdera EHB-system och mot skiftform för 

specifik montering. 
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Figur 16. Plotterdiagram EHB-vagnar mot skiftform på monteringarna. 

Enligt plotterdiagrammen syns en tendens på antalet EHB-vagnar som kommer att krävas vid olika 

skiftformer för monteringarna. Cylinderhuvud till IMVED kommer aldrig att klara leverera med en 

EHB-vagn då IMVED kör 2-skift utan kräver minst två EHB-vagnar eller högre skift. Samma gäller 

för plotterdiagrammen för block till IMVED och block till DMIM. Block till IMVEP kräver minst 4-

skift på monteringen för att EHB-systemet ska klara av att leverera efter behovet med en EHB. 

7.6.2 Scenario 2 

Analytiska beräkningar har gjorts för scenario 2 på samma sätt som för scenario 1. Begränsningar 

kunde tas fram för optimeringen, så att den lättare kan komma fram till och hitta inställningar som ger 

bra resultat. Optimeringsinställningarna för scenario 2 finns i bilaga H. 

Från optimeringens resultat av scenario 2 skapades grafer över hur olika skift i bearbetningarna, och 

hur monteringarna påverkar nivån av säkerhetslager I figur 17 visas att om bearbetningen för vevaxlar 

i H-fabriken kör 3-skift kommer produktionen inte vara tillräcklig, trenden visar att lagernivån 

minskar med ett antal vevaxlar i veckan. Antingen kräver bearbetningen för vevaxlar 4-skift eller så 

behövs det ca 2h övertid i månanden. 
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Figur 17. Lagernivå vevaxlar VEA HP scenario 2. 

Plotterdiagram har tagits fram för antal AGVer som behövs till det gamla AGV-systemet, visas i figur 

18. Trender visar att det krävs fler AGVer i scenario 2 i jämförelse med scenario 1. 

 

Figur 18. Antal AGVer då monteringarna IMVEP och IMVED ställs mot varandra med olika skift. 

Plotterdiagramet visar att vid användandet av fem AGVer krävs det att en av monteringarna kör 4-

skift, annars kommer det att krävas sex AGVer i det gamla AGV-systemet.  

Plotterdiagramet i figur 19 visar förhållandet mellan antal AGVer i S och skift för IMVED. Där visas 

tydligt att tre AGVer kommer att krävas om inte IMVED kör 4-skift. 
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Figur 19. Antal AGVer i S mot olika skiftformer i IMVED. 

Resultatet av optimeringen, då antal EHB-vagnar testas mot olika skiftformer för monteringarna, visar 

att skiftform för IMVED inte påverkar antal EHB-vagnar men för att minska antal EHB-vagnar mot 

IMVEP krävs att IMVEP kör minst 3-skift. 

  

Figur 20. Antal EHB-vagnar då IMVEP och IMVED ställs mot varandra med olika skiftformer. 
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Som kan avläsas i plotterdiagramen är det endast antal EHB-vagnar i O-fabriken mot IMVEP som kan 

klara sig på endast en EHB-vagn, men bara då IMVEP kör 3-skift eller högre. Plotterdiagramen visar 

at för IMVED från L-fabriken och IMVED från O-fabriken måste ha två EHB-vagnar oberoende 

skiftform. L-fabriken till IMVEP kräver dock tre EHB-vagnar då 2-skift körs på monteringen. 

7.7 Fler körningar 

10000 experiment kördes första gången för att se om tillräckligt med resultat kunde fås. Eftersom ca 

10 % av resultaten var godkända behövdes mer resultat för att få fram tydligare trender på hur indata 

påverkar utdata, därför ökades antal experiment till 20000 under resterande optimeringar. 

Analyserna som gjordes efter att ha kört optimeringar på 20000 experiment gav tydliga trender på hur 

indata påverkar utdata och utifrån det har projektet fortsatt till nästa steg där slutliga resultat tagits 

fram och dokumenterats. 

7.8 Resultat och dokumentation 

I detta slutsteg har de resultat som fåtts under projektet sammanfattats i denna rapport. Resultaten av 

projektet har presenterats på Högskolan och Volvo. 

Dokumentation av koden gjordes konstant under programmeringen för att enkelt kunna förstå vad som 

gjorts, då det kan vara svårt att återblicka i stor mängd programkod. 

7.8.1 Scenario 1 

Efter optimeringen plockades ett resultat ut som ansågs vara lämpligt för scenario 1. Resultatet 

plockades ut med vikt mot låga skiftformer i företaget och med att hålla nere antalet AGVer och EHB-

vagnar. Det togs ingen hänsyn till nivåer av säkerhetslager. 

Resultatet gav totalt 13 stycken skift för monteringarna med fördelningen enligt tabell 5. 

Tabell 5. Skiftformer för monteringarna för resultat i scenario 1. 

Monteringslina Skift 

IM3 2-skift 

DMIM 3-skift 

IMVEP 4-skift 

IMVED 4-skift 

 

Enligt optimeringen kräver två av monteringarna 4-skift. Alltså har avvägning skett mot att fördela ut 

4-skiften på ställen som ger lägre AGVer och EHB-vagnar. Eftersom IMVEP har mest påverkan för 

både AGV och EHB om mindre än 4-skift, användes 4-skift för IMVEP. IMVED påverkar antal EHB-

vagnar mer än IM3 och därför har 4-skift valts för IMVED. DMIM kräver 3-skift för att hålla nere 

antal EHB-vagnar och IM3 ställdes in till 2-skift. 

I tabell 6 beskrivs de inställningar av skift för bearbetningen som togs fram. Eftersom ingen viktning 

mot säkerhetslager användes har endast de lägst möjliga skiftformerna valts för bearbetningen. Dessa 

är urplockade från optimeringsresultaten samt beräknade enligt vad som behöver produceras i veckan 

mot skiftformernas veckotid för att säkerställa lägsta nivå. 
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Tabell 6. Skiftformer för bearbetningarna för resultat i scenario 1. 

Bearbetningslina Skift 

Block L-fab 5-skift 

Cylinderhuvud O-fab VEP 2-skift 

Cylinderhuvud O-fab VED 2-skift 

Cylinderhuvud O-fab I5P 3-skift 

Vevaxlar H-fab VEA HP 2-skift 

Vevaxlar J-fab VEA LP, I5 2-skift 

Kamaxlar H-fab 4-skift 

 

Optimeringen för scenario 1 visar att EHB-systemet klarar sig på 20 EHB-vagnar med de framtagna 

inställningarna för resultatet, med fördelningen mellan fabrikerna enligt tabell 7. Resultatet av antal 

EHB-vagnar är beräknat ifrån de framtagna plotterdiagrammen ifrån optimeringen och fördelningen är 

beräknat efter hur många EHB-vagnar var skift monteringen kräver. 

Tabell 7. Fördelningen av EHB-vagnar för resultat i scenario 1. 

Område EHB-vagnar 

L-fab 11 st 

O-fab 9 st 

 

Fördelningen av EHB-vagnar bygger på beräkningar av kraven från inställningarna för lägst antal 

EHB-vagnar gemensamt för de olika skiftformer som bestämts för monteringarna. I EHB-systemen 

finns även EHB-vagnar fördelade till vartdera avlastningsområdet till montering, till buffertzoner och 

rörliga över systemet. 

Enligt resultatet av optimeringen gavs inställningar att det minst behövs totalt 8 stycken AGVer, med 

fördelningen enligt tabell 8 för att klara behovet i scenario 1. 

Tabell 8. Fördelning av AGVer för resultat i scenario 1. 

Område Antal AGVer 

AGV material 4 st 

AGV S-fab 2 st 

AGV O2-fab 2 st 

 

För att statistiskt säkerställa att modellen ger samma resultat oavsett hur många replikeringar, har en 

replikeringssanalys gjorts med avseende på produktionsresultat. Inställning för första körning är 10 

replikeringar med 95 % konfidensintervall och en maximal variation på 10 % av medelvärdet för 

produkter i överproduktion per dag. Detta ger resultat enligt tabell 9. 
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Tabell 9. Replikeringssanalys för resultat i scenario 1. 

Replikeringar Konfidensintervall Medelvärde 
Standard-

avvikelse 
Tolerans 

Replikerings-

behov 

10 0,95 24,81 2,43 2,48 5 

 

Replikeringssanalysen visar på att endast fem replikeringar krävs för att statistiskt säkerställa att 

resultaten inte varierar med 95 % säkerhet. Eftersom 10 replikeringar kördes kan nivåutveckling av 

säkerhetslager undersökas för detta resultat. 

I figur 21 visas nivån för säkerhetslager av block med de framtagna inställningarna ifrån resultatet av 

optimeringen. Det säkerhetslagret har högst utnyttjandegrad och har därför valts att visa. Grafer för 

alla säkerhetslager och dess nivåutveckling finns i bilaga K. 

 

Figur 21. Lagernivåutveckling för resultat i scenario 1 för block under 22 dagar. 

I graferna syns det tydligt att det är block som utnyttjas mest och är också den motortypen som kräver 

att minst två av monteringarna kör 4-skift. 

För att se noggrannare hur säkerhetslagren påverkas har två resultat för scenario 2 tagits fram. 

7.8.2 Resultat 1 scenario 2 

Resultat 1 plockas ut med vikt mot låga skiftformer i företaget och färre EHB-vagnar. Mindre vikt har 

fokuserats på antal AGVer då de påverkar skiftformer för monteringarna relativt mycket. 

Tabell 10 beskriver de inställningar av skift för monteringen som togs fram då målet var att hålla nere 

skiftformerna och antal transportenheter för scenario 2. 

Tabell 10. Skiftformer för monteringarna för resultat 1. 

Monteringslina Skift 

IMVEP 3-skift 

IMVED 2-skift 

 

För att både hålla ner skiftformer och antal EHB-vagnar valdes 3-skift för IMVEP och 2-skift för 

IMVED. För att endast klara sig med två EHB-vagnar krävs att IMVEP kör 3-skift. Skiftform för 
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IMVED har ingen påverkan på antalet EHB-vagnar och eftersom vikt ligger mot att minska skift-

former kör IMVED på 2-skift. 

Tabell 11 beskriver de inställningar av skift för bearbetningarna som togs fram. Eftersom ingen 

viktning mot säkerhetslager användes har endast de lägst möjliga skiftformerna valts för 

bearbetningarna. Dessa är urplockade från optimeringsresultaten samt beräknade enligt vad som 

behöver produceras i veckan mot skiftformernas veckotid för att säkerställa lägsta nivå. För mer 

information om beräkningarna se bilaga F. 

Tabell 11. Skiftformer för bearbetningarna för scenario 2 resultat 1. 

Bearbetningslina Skift 

Block L-fab 3-skift 

Cylinderhuvud O-fab VEP 3-skift 

Cylinderhuvud O-fab VED 2-skift 

Vevaxlar H-fab VEA HP 3-skift 

Vevaxlar J-fab VEA LP 2-skift 

Kamaxlar H-fab 4-skift 

 

Enligt optimeringen med de tidigare inställningarna på monteringarna och bearbetningarna ska totalt 

11 stycken AGVer räcka, med fördelningen enligt tabell 12. 

Tabell 12. Fördelning av AGVer för scenario 2 resultat 1. 

Område Antal AGVer 

AGV material 6 st 

AGV S-fab 3 st 

AGV O2-fab 2 st 

 

Tabell 13 beskriver antal och fördelningen av EHB-vagnar med de tidigare inställningarna för 

montering och bearbetning, totalt kommer det behövas 20 EHB-vagnar. 

Tabell 13. Fördelning av EHB-vagnar för scenario 2 resultat 1. 

Område EHB-vagnar 

L-fab 11 st 

O-fab 9 st 

 

Fördelningen av EHB-vagnar bygger på beräkningar av kraven från inställningarna för lägst antal 

EHB-vagnar gemensamt för de olika skiftformer som bestämts för monteringarna. I EHB-systemen 

finns även EHB-vagnar fördelade till vartdera avlastningsområdet till montering, till buffertzoner och 

rörliga över systemet. 

En replikeringssanalys har gjorts som för resultatet av scenario 1 med avseende på produktionsresultat. 

Inställning för första körning är 10 replikeringar med 95 % konfidensintervall och en maximal 

variation på 10 % produkter i överproduktion per dag. Denna visas i tabell 14 
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Tabell 14. Replikeringssanalys av scenario 2 resultat 1. 

Replikeringar Konfidensintervall Medelvärde 
Standard-

avvikelse 
Tolerans 

Replikerings-

behov 

10 0,95 30,28 0,89 3,03 1 

 

Eftersom replikeringssanalysen ger resultat att endast en replikering krävs har nivåutvecklingen för de 

olika säkerhetslagren analyserats. Nivåutvecklingen för de olika säkerhetslagren visar inga oväntade 

värden, utan håller en stabil lagernivå över tiden, detta för att skiftformerna inte skiljer sig nämnvärt åt 

från varandra mellan bearbetningen och monteringen. Ett exempel visas för vevaxlar se figur 22. 

 

Figur 22. Nivåutveckling för säkerhetslager av vevaxlar i scenario 2 resultat 1. 

Grafer för nivåutveckling för alla säkerhetslager går att se i bilaga L för scenario 2 resultat 1. 

7.8.3 Resultat 2 scenario 2 

Resultat 2 plockas ut med vikt mot lågt antal AGVer och lågt antal EHB-vagnar med mindre vikt på 

låga skiftformer. Inställningarna av skiftformer för monteringarna visas i tabell 15. 

Tabell 15. Skiftformer för monteringarna i scenario 2 resultat 2. 

Monteringslina Skift 

IMVEP 3-skift 

IMVED 4-skift 

 

Dessa inställningar för monteringarna har valt på grund av analysen då skiftformer mot antal AGVer 

testades. De visade att någon av monteringarna måste ha 4-skift för att AGVerna ska klara leverera till 

behovet i scenario 2. På grund av att AGVerna i S kräver att IMVED kör 4-skift för att de ska klara 

behovet med två AGVer valdes det altenativet.  

Tabell 16 beskriver de inställningar av skift för bearbetningarna som togs fram av analysen. Eftersom 

ingen viktning mot säkerhetslager användes har endast de lägst möjliga skiftformerna valts för 

bearbetningarna. Dessa är urplockade från optimeringsresultaten samt beräknade enligt vad som 

behöver produceras i veckan mot skiftformernas veckotid för att säkerställa lägsta nivå. 
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Tabell 16. Skiftformer för bearbetningarna i scenario 2 resultat 2. 

Bearbetningslina Skift 

Block L-fab 3-skift 

Cylinderhuvud O-fab VEP 2-skift 

Cylinderhuvud O-fab VED 3-skift 

Vevaxlar H-fab VEA HP 3-skift 

Vevaxlar J-fab VEA LP 2-skift 

Kamaxlar H-fab 4-skift 

 

Enligt optimeringen med inställningarna för montering och bearbetning ska totalt 9 stycken AGVer 

räcka, med fördelningen enligt tabell 17. 

Tabell 17. Fördelning av AGVer för scenario 2 resultat 2. 

Område Antal AGVer 

AGV material 5 st 

AGV S-fab 2 st 

AGV O2-fab 2 st 

 

Tabell 13 beskriver antal EHB-vagnar som kommer att behövas till inställningarna för montering och 

bearbetning och EHB-vagnarnas fördelning mellan systemen. Totalt kommer 20 EHB-vagnar att 

krävas i scenario 2 resultat 2 för att klara behovet.  

Tabell 18. Fördelning av EHB-vagnar för scenario 2 resultat 2. 

Område EHB-vagnar 

L-fab 11 st 

O-fab 9 st 

 

Fördelningen av EHB-vagnar bygger på beräkningar av kraven från inställningarna för lägst antal 

EHB-vagnar gemensamt för de olika skiftformer som bestämts för monteringarna. I EHB-systemen 

finns även EHB-vagnar fördelade till vartdera avlastningsområdet till montering, till buffertzoner och 

rörliga över systemet. 
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Replikeringssanalys har gjorts med avseende på produktionsresultat. Konfidensintervall på 95 %, 

tolerans med 10 % av medelvärdet för produktionsresultatet. Resultatet visas i tabell 19. 

Tabell 19. Replikeringssanalys av scenario 2 resultat 2. 

Replikeringar Konfidensintervall Medelvärde 
Standard-

avvikelse 
Tolerans 

Replikerings-

behov 

10 0,95 21,54 0,95 2,15 1 

 

Resultatet av replikeringssanalysen ger att resultaten är statistiskt säkerställda med 95 % säkerhet och 

därför görs analys av nivån för säkerhetslagret. 

Resultat 2 gav stora skillnader mot resultat 1 i nivån av säkerhetslager. Detta på grund av att de båda 

resultaten skiljer sig i inställningarna av skift för bearbetning och montering. Ett exempel visas för 

vevaxlar se figur 23. 

 

Figur 23. Lageranvändning för vevaxlar i scenario 2 resultat 2. 

Grafer för nivåutveckling av alla säkerhetslager visas i bilaga M för scenario 2 resultat 2. 
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8 Diskussion 

För att ta fram inställningar till den framtida simuleringsmodellen för de två scenarion med olika 

behov som presenterats av Volvo, har en optimering utförts. I scenario 1 körs alla fyra olika 

motortyper för att ta reda på vilket antal av transportenheter och vilka skiftformer för monteringarna 

som kommer att krävas då den framtida produktionen är i full gång. I scenario 2 körs endast de två nya 

motortyperna för VEA och detta scenario är till för att ta reda på vilket antal transportenheter och vilka 

skiftformer för monteringarna för VEA som kommer att krävas för de nya systemen. 

Optimeringen har gjorts med hjälp av PlantSim Optimization Client som använder sig av Högskolan i 

Skövdes kluster. Genom att använda sig av ett flertal datorer och endast testat med inställningar som 

varit rimliga efter de analytiska beräkningar som gjorts på antal transportenheter och skift, har 

optimeringstiden begränsats till ca en dag. Detta har varit en stor fördel då tiden för optimeringen har 

kunnat kortats ner till en tjugondel av vad det skulle tagit för enbart en dator. 

Av resultatet ifrån scenario 1, med avseende på lågt antal AGV-vagnar och EHB-vagnar till så låga 

skift i bearbetningen och monteringen som möjligt visade tydligt att vissa inställningar inte kommer 

att fungera. Bearbetningarna har vissa begränsningar för att hinna med vid den planerade 

produktionstakten för scenario 1 vid vissa skift. Resultaten har även tydligt visat att monteringen 

kräver minst två monteringar med körning av 4-skift för att få transportsystemen att hinna med.  Det 

har även visats att små ändringar i inställningarna kan påverka simuleringsresultatet mycket, mer än 

vad vi tidigare trott. Som till exempel skillnader på skiftformer för bearbetning och montering, vilket 

gör att utnyttjandegraden av säkerhetslager varierar mycket. Transportsystemen kan även hamna i 

otakt med monteringen, vilket resulterade i dåliga resultat genom att AGVerna tillslut inte hann med 

att leverera. 

Vid analys av Scenario 2, då cylinderhuvud för både VEP och VED har samma takt och 

monteringarna för IMVED och IMVEP kör med samma skift. Då orsakar dessa takter att hissen i O-

fabriken alltid kommer att hantera VEP och VED varannan gång. Detta gör att i scenario 2 då VEP har 

större behov än VED att IMVEP hamnar i materialbrist. Därför kör bearbetningen för VEP och VED 

olika skift för cylinderhuvuden. För att bearbetningarna ska klarar köra med samma typ av skiftform 

krävs någon typ av prioritering av hanteringen av cylinderhuvuden i hissen. Detta problem uppstod 

aldrig i scenario 1 då cylinderhuvuden för I5P körs samtidigt, vilket gör att hissen klarar att hantera 

materialet som kommer in i sorterverket på ett bättre sätt med tre olika produkter. 

Resultat 1 plockades ut med vikt mot låga skiftformer i företaget och färre EHB-vagnar och med 

mindre vikt på antal AGVer. Resultat 2 plockades ut med vikt mot lågt antal AGVer och lågt antal 

EHB-vagnar med mindre vikt på låga skiftformer. Detta gjorde att stora skillnader uppstod i nivåer av 

säkerhetslagren för de olika komponenterna. Anledningen till det beror på skiftskillnaderna mellan 

bearbetningarna och monteringarna. I resultat 1 är skiften mellan bearbetning och montering i stort sett 

identiska vilket resulterar i jämna nivåer av säkerhetslagren. I resultat 2 däremot kör monteringarna i 

de flesta fall högre skift än bearbetningarna vilket resulterar i mycket ojämnare nivå av 

säkerhetslagren. Då skiften för monteringarna är högre än bearbetningarnas, påverkas nivåerna i 

säkerhetslagren mer än då bearbetningarna har högre skift än monteringarna.  

Från optimeringen för båda scenariorna har det visat sig att AGVerna har tendens att klara sig bättre 

vid intensiv körning då monteringarna kör 2-skift i jämförelse med 3-skift, alltså då AGVerna får 

många ordrar under en kortare tid. Detta beror på att då monteringarna kör 2-skift utnyttjas AGVerna 

fullt ut under dagen, men efter att AGVerna jobbat ikapp de ordrar som de kommer att hamna efter i, 

finns tid för ”vila” och uppladdning av batterier under natten. Men då monteringarna kör 3-skift 

kommer AGVerna att köra dygnet runt med väldigt lite tid för ”vila” då det fortfarande är mycket 

ordrar, detta kommer sedan att resultera i att vid slutet av veckan så är batterierna är helt tömda 

eftersom de aldrig hinner återhämta sig. 
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9 Slutsats 

I simuleringsprojektet med mål att besvara Volvos framtida behov vid införandet av två nya 

motortyper har optimering använts. Optimeringen har körts på den skapta simuleringsmodellen för ett 

framtida scenario. Volvo presenterade två olika scenarion som de ville testa. I scenario 1 körs alla fyra 

olika motortyper för att ta reda på vilket antal av transportenheter och vilka skiftformer för 

monteringarna som kommer att krävas då den framtida produktionen är i full gång. I scenario 2 körs 

endast de två nya motortyperna för VEA och detta scenario är till för att ta reda på vilket antal 

transportenheter och vilka skiftformer för monteringarna för VEA som kommer att krävas för de nya 

systemen. 

Projektet har följt Banks tolv steg i en simuleringsstudie. Detta för att denna metod är beprövad ifrån 

tidigare projekt som gjorts och tar upp de viktiga stegen som krävs för att lyckas med ett 

simuleringsprojekt. 

För att använda sig av resultatet i scenario 1 då produktionen av alla motortyper körs, krävs det att 

minst två monteringar kör 4-skift, för att bearbetningen av block i L-fabriken ska ha möjlighet att 

leverera i tid då de kör 5-skift. Förslagsvis IMVEP och IMVED då de påverkar antalet AGVer och 

EHB-vagnar mest. Med inställningarna på monteringen och bearbetningen skiftformer som fåtts av 

optimeringen, klarar sig EHB-systemet med 20 stycken EHB-vagnar. Fördelningen av EHB-vagnar 

bestämdes på grund av beräkningarna av kravet på EHB-vagnar till de skiftformer som bestämts i 

monteringarna. På samma sätt bestämdes även antal AGVer. Totalt kommer det att krävas åtta AGVer 

till de föreslagna inställningarna för att klara behovet i scenario 1. Fördelningen mellan AGVerna 

bygger på beräkningar av vad de bestämda skiftformerna för monteringarna är i behov av. Nivåerna av 

alla säkerhetslager visas i bilaga K. Graferna visar ingen nedåtgående trend av nivåerna på 

säkerhetslagren för block, vevaxlar och cylinderhuvuden, vilket tyder på att bearbetningarna klarar av 

behovet i scenario 1. Bearbetningen för kamaxlar har dock en lågt nedåtgående trend på lång tid vid 4-

skift. Denna förlust förväntas täckas upp av tre timmar övertid i månaden. De andra bearbetningarnas 

skift valdes ut till den lägsta skiftformen de olika bearbetningarna kunde ha för att klara att leverera till 

behovet, se bilaga F. 

I scenario 2 då endast produktionen av VEA körs har två förslag plockats fram. Detta på grund av att 

olika skiftformer påverkar nivån och uttömningen av säkerhetslager väldigt mycket. Vid förslag 1 har 

vikt mot låga skiftformer och få antal EHB-vagnar gjorts. För att uppnå detta har 3-skift för IMVEP 

valts och 2-skift för IMVED. De inställningarna för monteringarna resulterar i lägst antal EHB-vagnar 

i de båda EHB-systemen. Totalt kommer förslag 1 att kräva 20 EHB-vagnar med fördelningen av antal 

EHB-vagnar som beräknats fram efter inställningarna på monteringens skiftformer. Då inte någon 

större viktning av antal AGVer tog i förslag 1 beräknades endast de ut efter monteringens skiftformer 

som bestämdes i framtagandet av antal EHB-vagnar. Totalt kommer förslag 1 att kräva elva AGVer 

för att klara behovet i scenario 1. Fördelningen på AGVer beräknades av inställningarna på 

monteringarna. I förslag 1 använder monteringen och bearbetningen ungefär samma typ av 

skiftformer. Det resulterar i att väldigt jämna men höga nivåer av säkerhetslagren, se bilaga L. 

Bearbetningens skiftformer bestämdes genom att välja de lägsta skiftformerna varje bearbetning kunde 

ha med men ändå att klara leverera till behovet, med undantag för cylinderhuvuden VEP som krävde 

en högre skiftform som beskrivs senare. 

Förslag 2 plockades ut med vikt mot lågt antal AGVer och lågt antal EHB-vagnar med mindre vikt på 

låga skiftformer. Detta resulterade i att högre skiftformer för monteringen bestämdes för att kunna dra 

ner på antalet AGVer. För att klara sig på fem AGVer krävdes att minst en montering kör 4-skift 

oberoende av vilken montering det är. Monteringarnas skift sattes för IMVEP till 3-skift och för 

IMVED till 4-skift. Detta för att samtidigt kunna ha så lågt antal EHB-vagnar som möjligt då IMVEP 

påverkade EHB-systemet mer än IMVED. Med de inställningarna kunde behovet av antal AGVer 

beräknas till nio med fördelning beräknat på inställningarna av monteringarnas skiftformer. Antal 

EHB-vagnar sattes till totalt 20 med fördelning beräknat ifrån monteringarnas skiftform och 

sambandet av antalet som krävs. I förslag 2 har monteringarna i flera fall högre skiftformer än 
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bearbetningarna, vilket resulterade en mycket större variation av nivå av säkerhetslagren, se bilaga M. 

Bearbetningens skiftformer bestämdes genom att välja de lägsta skiftformerna varje bearbetning kunde 

ha med ändå att klara leverera till behovet, med undantag för cylinderhuvuden VED i detta fall som 

beskrivs nedan. 

Ett gemensamt problem för scenario 2 är bearbetningen för cylinderhuvud. Produktionstakten för både 

cylinderhuvud för VEP och VED är samma. Det gör att sorterhissen kommer plocka en palett om tre 

cylinderhuvuden i en sekvens av varannan motortyp, trots att behovet av VEP är större i scenario 2. 

Problemet uppkommer då bearbetningarna för cylinderhuvud har samma skiftform. Därför bestämdes 

att skiftet för bearbetningen av samma motortyp som monteringen kör med högst skiftform på sätts till 

3-skift. Detta problem har inte uppmärksammats tidigare då alltid en tredje motortyp I5P har körs i de 

tidigare scenarierna, och stört den låsta sekvensen som uppkom i scenario 2. 

Volvo ansåg att simuleringsprojektet svarade på de frågor om antal transportenheter och skiftformer 

som skulle komma att behövas och gav en bild av hur systemet kommer att fungera i ett framtida 

scenario. Simuleringsmodellen ansågs välarbetat och tydlig, vilket skulle underlätta vid framtida 

frågeställningar efter överlämning av arbetet. Tanken är att Volvo i framtiden ska använda modellen 

för fortsatt arbete med simulering och utveckla den för att klara besvara framtida frågeställningar. De 

får också tillgång till de skapta funktioner i modellen, vilket kan underlätta vid liknande 

simuleringsprojekt. 

Genom att använda sig av simulering har frågeställningar om ett framtida system kunnat göras. Detta 

ger en fördel i att en bild kan skapas av hur systemet kommer att fungera och även upptäcka problem 

som kan bli dyra om de inte upptäcks i tid. En bättre bild av det framtida systemet resulterar också i en 

tydligare bild över det ekonomiska och en korrektare finansiering kan göras. 
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