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Sammanfattning 

 

Introduktion Volvo Powertrain produktion Skövde har på grund av oklara brister i 
Grovdel 1, cylinderblock 13, sammanställt önskemål (utifrån tydliga mål 
och avgränsningar) om en användarvänlig simuleringsmodell, som med 
minsta möjligt antal förändringar kan möjliggöra en taktökning.  

Vetenskaplig 
teoriorientering 

Med hjälp av en ingripande teoretisk studie bildades kunskapsgrunden 
som en kontextuell betingelese för metodiken, vilket inneburit en större 

Datainsamling 
och data-analys 

säkerhet att datan är insamlad, översatt och bearbetad korrekt. Eftersom 
simuleringsprogrammet (Siemens Plant Simulation 9) vid standard-
inskrivning av MTTR använder datafördelningen Erlang, bevisades det med 
hjälp av en djupgående data-analys att en mer variationsrik modell bättre 
representerar verkligheten. 

Konstruktion av 
Simulerings-
modell 

Konstruktionen av en användarvänlig simuleringsmodell resulterade i att 
all indata är justerbar i ett Excel-dokument där data importeras in i 
modellens olika objekt. Excel-dokumentet är dessutom, likt modellen, dvs. 
lättförståeligt för att ingen tvetydighet om ”vad som är vad” skall uppstå.  
Modellen validerades mot det verkliga systemet med nyckeltal som takt 
per timma samt tider för oplanerade stopp och verktygsbyten. 

Experimentell 
undersökning 

Förbättringsförslagen framtagna av Volvos referensgrupp  testades men 
resulterade endast i en liten ökning av takt per timma. Vidare resulterade 
flaskhalsanalyser i belysning av primära flaskhalsar. 

Optimering Fyra optimeringar ligger som grund för de fem optimala, eller nära 
optimala takthöjningsåtgärder. Dessa åtgärder tar flera aspekter i 
beaktning, nämligen; minimalt antal produktionsändringar, maximal 
taktökning och genomförbarhet utifrån ett faktiskt verklighetsperspektiv. 

Lösnings-
rekommendation 
och ekonomi 

En ensklid lösningsrekommendation med handlingsplan togs fram utifrån 
vidare experimentering, verklighetsanpassningar och ekonomiska 
aspekter. Förslaget indikerar på en möjlig taktökning av ca ett 
cylinderblock per timme, om kapaciteten för  Buffert80 ökas med 44 
platser, cykeltid i OP10 sänks med 20 sekunder samt att tillgängligheten i 
OP60 och OP70 ökas (i huvudsak genom samtidiga verktygsbyten).  

Diskussion Diskret simulering av produktionsflöden är en förhållandevis ny företeelse 
på Volvo Powertrain Skövde och de goda resultaten från projektet kan 
leda till ett ökat användande och genomslag av simulering i verksamheten.  

Slutsats Projektmål uppnåddes kontinuerligt och utföll i att en synnerligen 
realiserbar förändring i Grovdel 1 med god avkastning är möjlig.  

Nyckelord 

Bearbetningslinje, takt per timme, flaskhals, simuleringsmodell, optimering, buffert, portal, 

cykeltid, indata, fördelning, operatör, referensgrupp, operation, station.  
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Abstract 

 

Introduction Volvo Powertrain production Skövde has (due to unclear flaws in Grovdel 
1, cylinder block 13) issued a request (based on clear objectives and 
exclusions) on a user-friendly simulation model with a focus to increase of 
throughput per hour with the smallest possible amount of changes. 

Scientific theory 
orientation 

By the means of a comprehensive theoretical study, the required 
knowledge base was established which is a contextual condition for the 
execution.  

Data Collection 
and data-analysis 

This resulted in a higher reassurance that the input data for the simulation 
model is for a fact; collected, translated and processed correctly. By 
default the simulation program (Siemens Plant Simulation) creates the 
estimated data distribution Erlang around a given mean for MTTR. To 
investigate the validity of such an estimation, a comprehensive data 
analysis was carried out that proved that another data distribution, with a 
greater variety, is better at representing the reality. 

Construction of 
the simulation- 
model 

The design of a user-friendly simulation model resulted in that all relevant 
input data is adjustable in a separate Excel-document that is integrated 
into the simulation model’s different objects. The Excel-document is also, 
like the simulation model; easy to understand so that no ambiguities 
about "what is what" can occur. The model was validated against the real 
system with key figures such as throughput per hour, unplanned stop 
times and tool change times.  

Experiential 
examination 

Suggestions for improvements, proposed by a reference group at Volvo, 
were tested, but indicated only an insignificant increase in throughput per 
hour. Furthermore, a bottleneck analysis emphasized OP10 and OP60 as 
the primary bottlenecks. 

Optimization Four optimizations have been used to identify five near optimal 
throughput solutions. These actions take a range of aspects into 
consideration namely; minimum number of production changes, 
maximum rate of throughput per hour, and achievability, all based on an 
actual reality perspective. 

Recommended 
solution and 
economics 

A singular recommended solution with a plan of action was compiled 
jointly by further experiments, reality adaptations and economics. The 
solution resulted in a possible increase of approximately one cylinder 
block per hour. This could be possible if the buffer capacity of Buffert80 is 
an increased with 44 spaces, the cycle time of OP10 is reduced by 20 
seconds and the availability of OP60 and OP70 is increased (mainly with 
the help of simultaneous tool changes). 

Discussion Discrete simulation of production lines is a rather new occurrence at Volvo 
Powertrain Skövde and the good results from the simulation model can 
lead to a greater use of the method. 

Conclusions Project objectives have been achieved continuously and the outcome has 
resulted in a particularly realizable improvement with good economic 
returns. 

Keywords 

Processing line, troughput per hour, bottleneck, simulation model, optimisation, buffer, portal, 

cycle time, input data, distrubutions, operator, reference group, operation, station. 
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xiii 

Förkortningar 

Nedan följer en beskrivning av förkortningar som är vanligt förekommande i rapporten. 

Förkortningar ansedda som allmän kännedom i det svenska språket beskrivs ej i listan. 

 

EWO: Emergency Work Order: Excel-dokument som innehåller tider för stopp över 
tio minuter, uppdateras av underhållsarbetare. 

FU: Förebyggande Underhåll. 

MDT: Mean Down Time: Den genomsnittliga tiden en maskin är trasig och är i 
behov av reparationer. 

MTBF: Mean Time Between Failure: Den genomsnittliga tiden från att en maskin 
blivit reparerad tills att den behöver reparation igen. 

MTTR: Mean Time To Repair: Den genomsnittliga tiden det tar att reparera en 
maskin. 

MWT: Mean Waiting Time: Den genomsnittliga tiden som produktionspersonal får 
vänta på att underhållspersonal skall anlända, när en maskin behöver 
repareras. 

OP: Operation: Maskin som genomför bearbetning av cylinderblock. 

PIA: Produkter I Arbete: Genomsnittliga antalet detaljer som befinner sig i ett 
produktionsflöde. 

TNT: Tag ´n Trace: System för beräkning av antal cylinderblock producerade 
under specifika tidsintervall.  

TTR: Time To Repair: Sammanlagd reperationstid. 

UH: UnderHåll: Operatörsunderhåll av operationer. 
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1 Introduktion 

Arbetets omfång och mål beskrivs tillsammans med en kort företagspresentation, och därefter 

följer en beskrivning av initiala avgränsningar. Kapitlet avslutas med metodiksammanfattning 

och en redovisning av rapportstrukturen. 

1.1 Kortfattad företagspresentation 

Inom Volvo-koncernen finns Volvo group trucks, som är bestående av diversifieringen 

Operations och Technology, Volvo Powertrain är en del av fabriceringsprocessen och ansvarar 

för tillverkning och utveckling av, växellåda och drivaxlar till huvudsakligen lastbilsmotorer. 

Volvo Powertrain Produktion i Skövde bedriver bland annat gjutning av komponenter, 

skärande bearbetning samt montering av motorer. Ett antal bearbetningsavdelningar är 

belagda i Skövdefabriken, däribland bearbetning av cylinderblock 13. Bearbetningen 

cylinderblock 13 består av ett enstycksflöde som i sin tur består av ett antal 

fleroperationsmaskiner, borrhuvudväxlare, portaler, robotar och även ett fåtal manuella 

stationer (Volvogroup, 2013). 

1.2 Bakgrundsbeskrivning och huvudvision 

I dagsläget består bearbetning cylinderblock 13 av två parallella flöden, Grovdel 1 och Grovdel 

2, går samman i en gemensam Findel. Produktionsflödet har en teoretisk beräknad 

produktionstakt på 32 cylinderblock per timme. Denna uträknade takt uppnås ej och 

någonstans i produktionsflödet finns brister som påverkar takten och som dessutom dämpar 

efterföljande produktion. Grovdel 1 som är den äldsta delen av produktionsflödet ses som en 

trolig orsak till denna taktförlust.  

Huvudvisionen utifrån ett allsidigt perspektiv är att med hjälp av ett förbättringsarbete, med 

minsta möjliga insats i Grovdel 1, möjliggöra en ökad produktionsvolym förhållet till samma 

antal arbetstimmar som dessförinnan. 

1.2.1 Syfte och huvudmål 

Det övergripande syftet med detta arbete är att analysera bristande faktorer relativt till ett 

produktionsflöde av cylinderblock samt ge förslag på förbättringar på hur detta system kan 

effektiviseras gällande produktivitet kopplat till vissa ekonomiska aspekter. Ett sådant syfte 

kan förfinas ytterligare i följande specifika mål: 

1) Bygga en valid diskret händelsestyrd simuleringsmodell över Grovdel 1 för 

bearbetningen av cylinderblock 13 på Volvo Powertrain Skövde. 

2) Ta reda på hur olika metoder för modellering av indata kan påverka resultatet. 

3) Att utifrån simuleringsmodellen ta reda på om det finns brister i Grovdel 1 som kan 

påverka att den uträknade takten för hela produktionsflödet ej uppnås. 

4) Att utifrån simuleringsmodellen genomföra ett antal relevanta flermålsoptimeringar 

med maximering av takt som fokus. 

5) Ta fram förbättringsförslag på hur takten i Grovdel 1 kan ökas. Experimentens resultat 

bör även visa hur robust en lösning är samt hur ekonomiskt kostsam den är. Vidare 

skall förslagen även vara genomförbara utifrån en arbetsmiljösynpunkt. 
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1.2.2 Syfte och internmål utifrån simuleringsmodellen 

Simuleringsmodellen är en avgörande faktor för att uppnå måluppsättningen definierade 

tillsammans med Volvo Powertrain Skövde. De specificerade internmålen utifrån 

simuleringsmodellen är följande: 

1) Försäkra att simuleringsmodellens konstruktion är lätthanterlig och kan användas av 

produktionstekniker utan simuleringskunskaper. 

2) Försäkra att simuleringsmodellen är gångbar i framtiden genom att garantera att 

indataparametrar är lätta att uppdatera. 

3) Försäkra att vanliga indataparametrar kan ändras i ett integrerat Excel-dokument, för 

att möjliggöra enkel experimentering. 

4) Försäkra att simuleringsmodellens utdata (PIA, takt, Ledtid och utnyttjande-graf) är 

visuellt tydligt presenterad. 

5) Försäkra att simuleringsmodellen visuellt följer verkliga flödesmönster. 

6) Försäkra att simuleringsmodellen ärvs efter projektavslut v.23 av produktionstekniker 

för vidare arbete. 

1.2.3 Avgränsningar och direktiv 

Arbetet kommer ej att behandla en simulering över hela produktionsflödet på cylinderblock 

13. Följande områden ingår ej: 

- Grovdel 2. 

- Findel. 

Operationsmässigt kommer simuleringsmodellen av Grovdel 1 ej att hantera operationer som 

ligger före operation 10 eller efter operation 210. Avgränsningen illustreras i Dugas layoutbild 

över det kompletta produktionsflödet av cylinderblock 13 i Figur 1-1. 

 

Figur 1-1. Produktionsflöde cylinderblock 13. 
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Vidare kommer även följande punkter ej att behandlas: 

 Kvalitetsbrister i form av cylinderblock som behöver ombearbetas eller kasseras. 

 Direkt operatörspåverkan. 

Övriga antaganden och avgränsningar beskrivs löpande i senare kapitel. 

1.2.4 Förankringar 

För ökad förankring, intresse och synpunkter (önskemål) till simuleringsarbetet har 

avstämningsmöten kontinuerligt planerats in var tredje vecka. Huvudreferenserna, som 

framgår av Tabell 1-1, används som kontinuerligt stöd i rapporten. 

Tabell 1-1. Referensgrupp. 

Referenser Befattning 

Johnny Falk Produktionstekniskchef bearbetning 

Hans Lindblom Konsult ÅF 

Stefan Svensson Produktionstekniker 

Mats Uvesten Teknikchef bearbetning 

Ann-Sophie Freij Produktionsberedare 

Michael Bremert Konsult ÅF 

Tomas Sandström Avdelningschef cylinderblock 13 

Ulrika Kull Skiftledare 

Fredrik Andersson Skiftledare 

 

1.3 Metodik 

Enligt Banks, et al., (2004), menas att en vägvisare i en simuleringsstudie är högst fördelaktig 

för att kunna utföra och slutföra arbetet på en ansenlig nivå. Detta överensstämmer väl med 

målen definierade kring de otydliga bristerna i produktionsflödet Grovdel 1 som behöver 

identifieras utifrån en simuleringsmodell. 

Utförandet av metodiken som beskrivs i rapporten följer till viss grad stegen i 

simuleringsstudie enligt Banks, et al., (2004). Allokeringen av de primära arbetsstegen specifikt 

för just den här simuleringsstudien kan gestaltas enligt Figur 1-2 (där även kapiteluppdelningen 

fram till resultatet framgår). Ett fundament i utförandet av metoden är den vetenskapliga 

orienteringen, med huvudargumentet att den ökar tillförlitligheten kring resultatet. Teorin är 

även en avgörande faktor i problemlösningen därför att den innehåller kunskapen som krävs 

för att faktiskt kunna lösa arbetets problem, något som främst visats vid insamling analys av 

indata. I Efterföljande steg behandlas utförandet av att konstruera en valid simuleringsomdell 

och parametrarna som påverkar validiteten och metodiken är förhållna på höger, respektive 

vänster sida av figuren. Arbetsmässigt ur ett tidsperspektiv, är utförandet den del som är mest 

omfattande, och då främst beroende på en väldigt djupgående dataanalys som bekräftar att 

simuleringsmodellens stoppspridning efterliknar verkligheten på bästa sätt. 

Användarvänligheten konstruerades utifrån önskemål av produktionstekniker som för övrigt 

ärver modellen efter avslut. Metodiken sträcker sig mellan kapitel 2 till och med kapitel 4, och 

därefter inleds resultaten baserade på metodiken.  
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Figur 1-2. Övergripande metodutförande. 
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1.4 Rapportdisposition 

För ökad förståelse av rapportens disposition följer nedan en kort kapitelbeskrivning samt en 

rekommendation för rapportens läsare.  

Kapitelbeskrivning Rekommenderad typ av läsare  

1. Introduktion. Samtliga läsare. 
2. Vetenskaplig teoriorientering. 
Redogörelse av relevant teori kring ämnet 
simulering. 

Läsare som ej är insatta i ämnet 
simulering och optimering. 

3. Datainsamling och data-analys. 
Redogörelse för hur olika typer av Indata till 
simuleringsmodellen insamlats. 

Läsare intresserade av arbetsgången för 
korrekt datainsamling till 
simuleringsmodellen. 

4. Konstruktion av simuleringsmodell. 
Innehåller relevant fakta kring  
simuleringsmodellens uppbyggnad. 

Läsare intresserade av konstruktion av 
simuleringsmodellen. 

5. Experimentell undersökning. 
Innehåller experimentella undersökningar. 

Läsare intresserade av utförda 
experiment. 

6. Optimering. 
Redogörelse för vilka optimeringsresultat som 
framarbetats. 

Samtliga läsare. 

7. Lösningsrekommendation och ekonomi.  
Redogörelse av  slutgiltig lösning, handlingsplan och 
ekonomi. 

Samtliga läsare. 

8 och 9. Diskussion och slutsats.  
Diskussion, slutsats och framtida forskningsförslag. 

Samtliga läsare. 

Rapportens huvudsakliga uppbyggnad presenteras i Figur 1-3. 

 

Figur 1-3. Rapportstruktur.  
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2 Vetenskaplig teoriorientering 

I detta kapitel redogörs relevant teori kring ämnet simulering, viktiga termer och begrepp 

förklaras i anspråk för att frambringa kunskapen som krävs för att lösa problemen i utförandet. 

Den vetenskapliga teoriorienteringen kommer även användas som belägg för att öka 

tillförlitligheten av metodiken och resultaten, genom referenshänvisningar. 

2.1 Diskret händelsestyrd simulering 

Diskret händelsestyrd simulering innebär att variabler endast ändras vid specifika tidpunkter, 

vilket på ett simpelt sätt kan åskådliggöras med beräkningen av mängden kunder i en bank. 

Antalet kunder som är inne i banken ändras endast när en kund går in eller ut ur banken, 

mängden kunder ändras diskret med tiden, på motsvarande sätt fungerar beräkningar i diskret 

händelsestyrd simulering.  

Kontinuerlig simulering är en annan typ av simulering, en omfattande skillnad är att variabler 

ändras kontinuerligt med tiden, likt vattennivån i en tank som över tiden sjunker eller ökar 

(Banks, et al., 2004). Figur 2-1 illustrerar exempel på hur händelser i diskreta system kan 

ändras med tiden, baserat på antalet kunder väntande i en kö. 

 

 

2.1.1 Steg i simuleringsprojekt 

Arbetsgången i simuleringsprojekt uppdelas ofta i olika steg, där mer eller mindre en fas 

fokuseras på åt gången innan nästa delmoment påbörjas. Det finns ingen generell standard för 

stegutförandet, utan skall betraktas som en stödpelare för att veta vad som skall göras i 

projektet. Nedan beskrivs en typ av arbetssteg som kan följas (Banks, et al., 2004), en bildlig 

översättning visas i Figur 2-2. 

Problemformulering. Samtliga projekt bör starta med en god problemformulering, att förstå 

samt tolka den korrekt är lika viktigt. En fråga som är bra att fundera över i denna fas är, om 

det är nödvändigt att skapa en simuleringsmodell för att kunna besvara frågorna? I vissa 

extremfall är det möjligt att besvara dem analytiskt. Problemformuleringen skall vara väl 

förstådd innan målformulering och projektplanen påbörjas, den kan även behöva återbesökas 

ifall tvetydighet dyker upp under utförandet.  

Målformulering och projektplan. En god förståelse av problemformuleringen är en grund för 

att skapa projektmål och projektplan. Kostnader, antalet involverade och projektlängden är 

viktiga parametrar att ta hänsyn till i planeringen. Är dessa alltför tvetydigt formulerade kan 

det bli konsekvenser, exempelvis svårt att tolka hur milstolpar skall definieras. Milstolpar är till 

Figur 2-1. Diskret simulering, tolkad från Banks, et al., (2004). 
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stor hjälp, både för internt och externt inblandade personer, interna för att kontrollera att 

projektet ligger i fas och externa för att informera om nuläget och uppdateringar. I 

simuleringsarbetet av Grovdel 1 är avstämningsmötena en oerhörd viktig tillgång. 

Uppfattning av modell. En bra hänsynsriktlinje innan konstruktion av modell är att börja 

enkelt och ej göra saker onödigt komplexa (undviks genom verklighetsavgränsningar). Att 

förklara hur modellen kommer att skapas för en externt-inblandad person är också bra 

eftersom att resultatet (förmodligen) senare kommer uppvisas. Bra förståelse av systemet är 

en stor grund för att skapa modellen korrekt. 

Samla in data. Datainsamlandet är ett stort steg i ett simuleringsprojekt och har stor betydelse 

för skapandet av modellen. Detta steg bör göras någorlunda samtidigt som modell-

uppfattningen eftersom det är en synnerligen viktig aspekt kring skapandet (Banks, et al., 

2004), samt att det enligt studier har visat på att datainsamlingen kan ta mellan 10-40 % av ett 

simuleringsprojekt (Skoogh & Johansson, 2008). En annan viktig parameter i datainsamlandet 

är hur mycket data som finns tillgänglig. För mycket data kan leda till en alltför komplex 

modell, samtidigt som brist på data kan leda till mindre trovärdighet. Är den givna datan 

realistisk är också viktigt att ta hänsyn till. Brist på data kan leda till att manuella tidsstudier 

behöver göras.  

(Datainsamlandet inom simuleringsarbetet av Grovdel 1, kommer bestå av en synnerligen 

djupgående analys, detta beskrivs i kapitel 3, Datainsamling och data-analys). 

Modelltolkning. Den insamlade datan och modelluppfattningen tolkas på ett sådant sätt 

(förenklingar och antaganden) att en simuleringsmodell kan skapas, rätt simuleringsprogram 

väljs för att lösa problemen på bästa sätt. Mängden programmering som krävs är en parameter 

att ha i åtanke i valet simuleringsprogram. 

Verifiera. Fungerar modellen felfritt, som det ursprungligen var tänkt, eller behöver justeringar 

göras för att uppnå målen? Denna punkt bör ej vara ett slutligt steg i modelltolkningen utan 

bör ske kontinuerligt parallellt som modellen byggs upp för att bespara arbete (ifall 

omfattande justeringar skulle behövas göras). I en mer komplex modell bör verifieringen tolkas 

mindre ordagrant, helt enkelt på grund av komplexiteten, detta kan enkelt göras med vanligt 

sunt förnuft. Det är viktigt att ej stressa igenom detta steg för att undvika felaktiga resultat i 

valideringen. 

Validera. Genererar modellen realistiska resultat, relativt till det verkliga systemet? Detta är 

ett krav som skall uppnås innan genomgripande experiment påbörjas. Modellen anpassas med 

andra ord till realiteten. 

Experiment. Längden på simuleringsiteration bestäms (antalet timmar/dagar), vilket är en 

viktig aspekt eftersom det troligtvis kan ta ett tag innan simuleringen når en nivå som ger 

“korrekt” utdata. Antalet replikeringar och uppvärmningstiden är två andra aspekter som bör 

bestämmas i detta steg. 

Analys och simulering. Simuleringsreplikeringar genomförs och analyseras, det som från 

början efterfrågades av modellen analyseras och tolkas. Detta kan vara analyser av utdata som 

exempelvis PIA, genomsnittlig takt per timme, genomsnittlig ledtid, flaskhalsar samt olika slags 

optimeringar 

Mer körningar. Utdatan varierar från olika simuleringsreplikeringar, många iterationer bör 

göras för att bekräfta trovärdigheten, se  även avsnitt 2.6.3. 
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Dokumentation. Om simuleringsprogrammet i framtiden skall användas av en extern part som 

ej varit delaktig under utvecklingen, är en dokumentation ett bra verktyg för att underlätta 

förståelsen för hur modellen fungerar. Detta kan göras genom en generell dokumentation om 

hur simuleringsmodellen fungerar. En annan typ av dokumentation är att dokumentera 

resultaten givna av simuleringen, detta är underförstått viktigt eftersom resultaten förlorar 

vikt ifall det saknas argumentation och diskussion kring dem. Grafer och tabeller är bra 

redskap att använda i ett resultat för att underlätta förståelsen, grafer kan också användas för 

att jämföra den nuvarande situationen i det verkliga systemet mot ett idealläge givet ifrån 

simuleringsmodellen (Banks, et al., 2004). Ett dokument för indatan skall skapas för att på så 

sätt samla all indata i ett och samma dokument, detta för att bevara enhetlighet i 

datainsamlingssteget (Skoogh & Johansson, 2008). Är förbättringsförslagen realistisk 

genomförbara ur ekonomisk eller ergonomisk synpunkt bör också beaktas. Kontinuerliga 

avstämningar (exempelvis vid uppnådda milstolpar) med de involverade är också en form av 

dokumentation som kan ingå. 

(Dokumentationen (med avseende till produktionstekniker) i simuleringsarbetet av Grovdel 1 

kommer bestå av en mycket användarvänlig simuleringsmanual och indatamanual). 

Implementation. En möjlig implementering av förbättringsförslagen beror i huvudsak på hur 

bra simuleringsprojektet har genomförts, det vill säga genomförandet av ovanstående 

beskrivna steg. Har de ej genomarbetats på ett bra sätt minskar trovärdigheten och kan leda 

till att beslutsfattarna av en eventuell implementation blir mer skeptiska. 

Problemformulering

Målformulering 
och projektplan

Samla in data

Modelltolkning

Verifiera

Validera

Experiment
Analys och 
simulering

Mer körningar?
Dokumentation
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Upfattning av modell

Ja

Nej

 
Figur 2-2. Steg i simuleringsstudie, fritt tolkad från Banks, et al., (2004). 
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2.1.2 Simuleringsfallgropar 

Det finns ett antal generella fallgropar som kan vara lätta att hamna i vid ett 

simuleringsprojekt, dessa skall naturligtvis undvikas. Några möjliga som mycket väl kan uppstå 

beskrivs nedan (De Vin, et al., 2004). 

 Modellbyggandet och datainsamlandet. Det är lätt hänt att för mycket tid spenderas 

på dessa två delar, vilket i värsta fall kan leda till att verifieringen och valideringen 

genomstressas. 

 Dåligt definierat projekt. Tvetydliga och dåligt definierade mål leder med stor 

sannolikhet till att grova antaganden behöver göras i senare delar av projektet. 

 Bristande granskning av indatan. Detta leder till felaktiga resultat, trots att modellen 

förövrigt är korrekt byggd. Ett exempel är att fel sorts fördelning (spridning kring 

medelvärdet) av den inhämtade datan antas i simuleringsmodellen (Law, 2011). 

 Slutsatser baseras endast på animeringen. Simuleringsprogram är visuellt begränsade 

och dessa begränsningar skall förklaras för de externt inblandade för att undvika 

negativt förutfattade antaganden kring modellens prestationsförmåga. 

 Simulering är ingen ersättning för förståelse. Ifall förståelse saknas kring vad som 

simuleras, hur skall resultaten kunna begripas? 

 Saknad eller bristande analyser av utdata och resultat. Stora variationer av utdatan 

kan bero på att modellen ej nått stabilt läge, se avsnitt 2.6.1. 

2.2 Korrekt datainsamling 

En av de största utmaningarna vid skapandet av en simuleringsmodell är insamlandet av 

korrekt data (Banks, et al., 2004). Även om modellens struktur är valid blir modellen dålig ifall 

indatan är felaktigt insamlad, bearbetad eller dålig representerad från verkligheten. Detta i sin 

tur leder till att modellens utdata blir felaktig och missledande, vilket får stora konsekvenser 

ifall förbättringsarbeten som är grundade på resultat från simuleringsmodellen genomförs. För 

att få korrekt indata till modellen är det viktigt att den analyseras och insamlas korrekt (Banks, 

et al., 2004). Nedan beskrivs viktiga aspekter för att få korrekt data till modellen. 

2.2.1 Identifiera och definiera data 

Ett första steg vid ett insamlande av data är att identifiera vilken data som är relevant att 

samla in för modelleringen av simuleringsmodellen, detta kan vara en besvärlig uppgift om 

datan insammlas från ett högst komplext system och graden av modellens detaljrikedom ej är 

specificerad (Perera & Liyanage, 2000). Alla parametrar behöver dessutom definieras i 

förhållande till hur de skall representeras i modellen.  

Tillgänglig data kan finnas i många olika format och på många olika ställen, relevant data kan 

exempelvis hämtas från ett produktionsuppföjlningsystem, det brukar dock vara vanligt att all 

data som är relevant för en simuleringsmodell ej finns tillgänglig att hämta från ett sådant 

system (Skoogh & Johansson, 2008). 
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2.2.2 Genchi genbutsu 

Genchi genbutsu är ett japanskt uttryck som på svenska betyder, ”gå och se med egna ögon 

för att verkligen förstå situationen”,  ett viktigt begrepp i ett förbättringsarbete eftersom hur 

saker fungerar i teorin och i praktiken ofta är två olikheter. Ägnas för lite tid till Genchi 

genbutsu förlorar förbättringsarbetet ofta sin helhet (Liker, 2009).  

2.2.3 Tidsstudie 

För att få fram hur lång tid det tar att genomföra en specifik operation, eller för att verifiera en 

operations cykeltid kan en tidsstudie genomföras. En tidsstudie genomförs enklast med ett 

vanligt digitalt stoppur och tiden det tar att genomföra den sökta operationen klockas. Ingår 

det en operatör är det viktigt att denna jobbar i ett normalt tempo, ej för snabbt eller 

långsamt. Valet av operatör är viktigt eftersom ett normalt arbetstempo är relativt (W.Niebel 

& Freivalds, 2009). Det är viktigt att klart defeniera vart en process startar och vart den 

avslutas då denna metod används, samt om två personer samlar data skall samma definitioner 

användas (Skoogh & Johansson, 2008). 

Kontinuerlig tidtagning är ett begrepp som innebär att stoppuret endast nollställs efter hela 

operationen är genomförd. Detta är ett bra tillvägagångssätt för att få fram en total cykeltid 

utan att ta hänsyn till tider för varje delmoment. Vid mindre tidsstudier brukar det räcka med 

maximalt 30 stycken observationer för att kunna beräkna ett säkert medelvärde. Eftersöks 

sedan en bättre förståelse för hur cykeltiderna förhåller sig kan en t-fördelning skapas genom 

följande formel: 

 ̅      (
 

√ 
) 

, där  n: antalet observationer 

 t: konstant hämtat från tabell, beroende på konfidensintervall 

 s: konstant hämtat från tabell, beroende på konfidensintervall 

T-fördelning är detsamma som normalfördelning, bortsett från att antalet observationer i en t-

fördelning underskrider 30 (W.Niebel & Freivalds, 2008). 

2.2.4 Datasortering 

För att identifiera hur en insamlad data förhåller sig är det lämpligt att sortera den, exempelvis 

via ett histogram. Ett histogram är en typ av stapeldiagram och kan användas i hantering av 

både diskret och kontinuerlig data, principen är den samma och den fungerar på följande vis: 

1) Den insamlade datan delas upp i olika intervall av samma storlek (bins). 

2) X-axeln justeras för att anpassas till steg 1. 

3) Parameterfrekvensen för varje bin identifieras. 

4) Y-axeln justeras för att anpassas till steg 3. 

5) Diagrammet ritas upp. 

Ett tillvägagångssätt för att få ”rätt” storlek av intervallet är att beräkna kvadratroten ur den 

totala frekvensen, detta är dock bara en tumregel och ej en allmän princip. Tack vare 

sorteringen och uppdelning i intervall har histogram de stora fördelarna att stora avvikelser 

och eventuella fördelningar är lätta att identifiera, detta diskuteras ytterligare i avsnitt 2.3. När 

histogram används kring simuleringsarbeten är det vanligt att sannolikhetsfördelningar dyker 
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upp, detta beror på slumpen och variationer i datamängden (Law, 2007). Figur 2-3 visar en 

datamängd där spridningen med mycket stor sannolikhet kan beskrivas enligt någon typ av 

normalfördelning. Att göra intelligenta gissningar om hur datan är fördelad, likt Figur 2-3, är 

dock inget bra tillvägagångssätt eftersom belägg saknas (Law, 2007).  
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Figur 2-3. Histogram, tolkad från Banks, et al., (2004). 

2.3 Indataanalys 

Indataanalys är en oerhörd viktig del i konstruktion av en valid simuleringsmodell eftersom hur 

datan förhåller sig och sprider sig måste replikeras på ett likadant sätt i simuleringsmodellen 

som i verkligheten (Law, 2007). Följande avsnitt beskriver kortfattat ett antal viktiga aspekter i 

hänsyn till konstruktion av en valid modell. 

2.3.1 Sannolikhetsfördelning 

Sannolikhetsfördelning är ett koncept som används för att anta hur utfall förhåller sig i ett 

utfallsrum (Williams, 1991).  En betydelsefull del av en simuleringsstudie är att säkerställa att 

simuleringsmodellens data förhåller sig och slumpar sig på ett likartat sätt som det reella 

systemet. För att kunna uppfylla detta kriterium är det viktigt att anpassa den insamlade 

datamängden till rätt sorts sannolikhetsfördelning, detta är möjligt om den insamlade datan ej 

är för heterogen (alldeles för slumpartad). Görs detta på ett korrekt sätt kan 

simuleringsmodellen generera slumptal utifrån den valda fördelningen och därmed 

representera verkligheten på ett bra sätt, vilket i sin tur ökar simuleringsmodellens validitet 

(Law, 2011). 

2.3.2 Finna en lämplig fördelning 

För att finna en lämplig representabel fördelning används någon typ av datorprogram, detta på 

grund av att det ordagrant finns hundratals sorters fördelningar, där många är väldigt snarlika 

varandra (Banks, et al., 2004). Att dessutom ha en datamängd som alldeles perfekt passar in på 

en fördelning är högst osannolikt, detta försvårar en manuell framställning. Sofistikerade 

algoritmer genomkörs för att beräkna vilken typ av fördelning som passar bäst till den 

insamlade datamängden, den mest relevanta fördelningen lämnas sedan som förslag (Law, 

2011). Tre exempel på fördelningar som är förekommande i simuleringsstudier beskrivs i Tabell 

2-1 (Banks, et al., 2004), en grafisk illustration av motsvarande fördelningar visas i Figur 2-4.  
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Tabell 2-1. Olika fördelningar. 

Fördelningstyp Vart de ofta förekommer 

Normal Cykeltider 

Lognormal Delprocesser inom en specifikt variabel process. Exempelvis räntan på 
en investering med varierande intresse av kunderna. 

Gamma Ledtider vid varierande produktmixer 

 

 
Figur 2-4. Lognormal-, normal- och gammafördelning. 

En matematisk funktionsframställning av de tre fördelningarna utifrån Figur 2-4 beskrivs 

genom följande formler: 

Lognormalfördelning (Kamran, et al., 2012): 

  

  (      )    
 

  √  
 
 
(      ) 

         

, där   : medelvärde. 

  : varians. 

Normalfördelning (Johnson & Patricia J., 2006): 

 

 ( )    
 

 √  
 
 
(    ) 

           

, där   : medelvärde. 

  : varians. 

Gammafördelning (Scheaffer & Young, 2009): 

 

 ( )  {

 

 ( )  
     

 
 

     
 

                                            

 

 ( )  ∫ (       )  
 

 

 

, där   : positiv parameter som definierar kurvans form. 

  : positiv parameter som definierar kurvans form.  
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2.3.3 Fördelningsverifiering 

För att försäkra att den valda fördelningen är den som överensstämmer bäst med verkligheten 

används olika verifieringstest. Är det dessutom två fördelningar rekommenderade kan dessa 

jämföras parallellt, två typer av test beskrivs nedan.  

Probability-probability test (P-P-test). En 45° rak linje utifrån en Y- och X-axel som 

representerar en ideal typ av fördelning jämförs med den rekommenderade fördelningen från 

datamängden. Vid ideala förhållanden ligger linjerna exakt på varandra, vilket innebär att 

datamängden stämmer in till 100 % på fördelningen. Skillnaden mellan linjerna talar om hur 

mycket datamängden skiljer sig från fördelningen, ett exempel på hur ett P-P-test kan se ut 

visas i Figur 2-5. 

 

Figur 2-5. P-P-test tolkad från Ingalls, et al., (2004). 

Distribution-function-difference test (DFD-test). Visar grafiskt, utifrån ett SPC-diagram 

(Statistical Process Control) hur bra datamängden stämmer överens med den givna 

fördelningen via en linje som representerar datamängden, korsar linjen larmgränserna är den 

ett dåligt val. Desto längre från larmgränserna linjen befinner sig, desto bättre passar den in på 

den rekommenderade fördelningen. Figur 2-6 visar ett exempel på hur ett DFD-test kan se ut. 

 

Figur 2-6. DFD-test tolkad från Law & McComas, (1997). 

2.3.4 Hypotesprövning 

Hypotesprövning är ett matematiskt verktyg för testning av hypoteserna    och   . En 

nollhypotes (  ) prövas mot en mothypotes (  ) för bekräftelse av vad som anses som sant 

(Bening, 2000). Nedan beskrivs tre verktyg i anslutning till hypotesprövning.  
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Boxplot. Framställer ett diagram där data visualiseras utifrån en låda för att på ett enkelt sätt 

belysa datamängdens medianvärde, undre/övre kvartil och minimum/maximum gränser. Detta 

på grund av att på ett enkelt sätt kunna jämföra nyckeltalsvärden för olika familjer av 

datamängder. Lådans längd definieras av kvartilavståndet (förhållandet mellan övre och undre 

kvartil) (Committee E-11 on statistical control, 2002). Ett exempel på hur ett lådagram kan se 

ut för två separata datamängder visar i  Figur 2-7. 

 Övre gräns  

Undre gräns

Överlappning

Medianvärde

Undre 
kvartil 

Övre kvartil

 
Figur 2-7. Lådagram tolkad från Committee E-11 on statistical control, (2002). 

Two-sample T-test. Hypotesprövningar kring medelvärdet inom två olika populationer av 

datamängder med normalfördelning. Utifrån testet erhålls ett P-värde som bedömer 

hypotesernas styrka (trovärdighet) (LeBlanc, 2004). 

Mann-Whitney U-test. Ytterligare en hypotesprövning med den stora fördelen, att 

datamängderna ej behöver vara normalfördelade, däremot likfördelade. För att Mann-

Whitney testet skall funka korrekt behövs följande två fundamentala principer uppfyllas (Black, 

2010): 

1) Datamängderna är oberoende. 

2) Datamängdens värden är i händelseordning. 

Följande hypoteser testas därefter: 

    Populationerna är identiska. 

    Populationerna är ej identiska. 

2.4 Design för användaren 

Det ska vara enkelt för en användare att snabbt förstå hur systemet fungerar, om det är ett 

komplext system skall användaren efter endast en kort genomgång kunna använda systemet. 

Designern av systemet skall försöka att åstadkomma detta, till sin hjälp finns det sju principer 

(Norman, 2002): 

Möjlighet att använda information från minne eller omgivning. Det skall finnas möjlighet för 

användaren att både använda den lagrade informationen i sitt minne och den information som 

finns externt i omgivningen. Låt användaren själv få välja vilken information som denna vill 

bruka i sitt handhavande. 

Förenkla användandet. Det ska vara lätt för användaren att få en uppgift utförd, komplexa 

uppgifter skall i största möjliga mån generaliseras. Förenklingar i komplexitet kan ske genom 
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att bistå användaren med mentala hjälpmedel eller genom att ge visuella signaler om vad som 

händer i systemet. Förenklingar kan även ske genom att automatisera (om det finns möjlighet 

till det), vidare kan det finnas andra teknologiska hjälpmedel som kan förenkla handhavandet. 

Visualisera. Det ska finnas ett klart samband mellan vad användaren vill utföra och hur det 

utförs i systemet. Visualisera de resultat som förväntas av kommandon och visualisera 

effekterna av dessa kommandon. 

Skapa naturliga samband. Det ska vara lätt för användaren att se om indatan som skrivits in 

ger korrekt utdata, ett naturligt samband skall finnas mellan indata och utdata. 

Inför begränsningar. Begränsa handlingsfriheten i systemet, funktioner skall begränsas  för att 

se till att rätt uppgift blir utförd. 

Felsäkra. Utgå ifrån att alla fel som kan begås, kommer att begås. Designa för att minska 

uppkomsten av fel och tillåt att uppkomna fel kan rättas till. 

Standardisera. Om företeelsen tar lång tid att lära sig och naturliga samband är svåra att 

integrera i designen kan standarder användas. Fördelen med en standard är att användaren 

endast behöver lära sig handhava ett system för att sedan kunna använda liknande system, ett 

exempel på detta är läran att köra bil. 

2.5 Verifiering och validering 

Verifiering och validering är en oerhört viktig del av ett simuleringsarbete för att modellen skall 

ha en övverensstämmelse med det reella produktionsflödet (Banks, et al., 2004), av denna 

orsak förklaras dessa två begrepp mer ingående. 

2.5.1 Verifiera - Konstrueras modellen korrekt 

Vid en verifiering av att simuleringsmodellen är byggd på ett korrekt sätt kan exempelvis 

någon med expertkunskaper kring simuleringsprogrammering inspektera modellen. Modellens 

animeringar är även en viktig aspekt, det vill säga att modellens flöde imiterar det reella 

systemets flöde på ett korrekt sätt (Banks, et al., 2004). 

2.5.2 Validera - Konstrueras rätt modell 

Validering av simuleringsmodellen är ett mycket viktigt steg om beslut skall komma att 

grundas på simuleringsmodellens resultat. Huruvida resultat är riktiga, är således viktigt, att 

noggrant undersöka. Som hjälp till valideringen används ofta följande steg (Banks, et al., 2004): 

Bygg en modell som har hög självklar validitet. Modellen skall vid en första anblick se ut att 

stämma överens med verkligheten, detta i avseende till personer med kunskap om det reella 

produktionsflödet samt användare av den färdiga modellen. Personer som skall använda den 

färdiga simuleringsmodellen skall om möjligt även vara involverade från modellens 

konceptstadie fram till implementeringen.  

Validera modellantagandena. Kontrollera att både de strukturella antagandena samt 

antagandena om datan är korrekta med personer som har kännedom om det reella 

produktionsflödet. 

Jämför utdata från modellen med utdata från det riktiga produktionsflödet. Detta kan göras 

med hjälp av exempelvis historisk indata, modellen skall kunna replikera historiska händelser 

från det reella produktionsflödet. 
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2.5.3 Olika typer av utdata att validera mot 

Om ett system befinner sig i ett stabilt läge gäller följande, enligt Little´s lag (Rust, 2008): 

                             
                  

                     
 

Där begreppet produkter i arbete avser alla produkter som är under förädling och 

antingen befinner sig i ett lager eller mellan varandra efterföljande produktionsresurser 

(Mattsson & Jonsson, 2003). 

Begreppet ledtid avser den tid det tar mellan order och leverans (Oskarsson, et al., 2006). För 

begreppet takt per timme gäller:  

                 
    

                        
 

Där begreppet takt står för den produktionsvolym per tidsenhet som skall produceras. Takt 

eller takt per timme är med ett enkelt uttryck själva pulsen i ett flöde. Planerad produktionstid 

är den tid som finns tillgänglig att producera på, det vill säga, exempelvis längden av ett skift 

minus den tid som är planerad att vara produceringsfri (Petersson, et al., 2009). 

2.6 Utdataanalys 

Utdataanalysen är examineringen av simuleringsmodellen där det exempelvis går att förutspå 

hur produktionslinans utdata kommer att påverkas, negativt eller positivt, beroende på 

justeringar av viktiga parametrar (buffert storlek, cykeltider, tillgänglighet med mera). 

Utdataanalysen är en väldigt viktig del i en simuleringsstudie eftersom det är, utifrån denna 

som viktiga beslut kan fattas (Banks, et al., 2004). I kommande tre stycken beskrivs viktiga 

parametrar att ha i åtanke vid utdataanalyser. 

2.6.1 Steady state 

Steady state är ett begrepp som används för att indikera att en process, inom simulering, har 

anlänt till ett stabilt läge, ett läge där utdatan är någorlunda konstant med endast små 

variationer över tiden. Processen är oberoende av systemets begynnelsetillstånd. Tillståndet 

systemet befinner sig i innan ett Steady state uppnås benämns som Transient state, vilket är 

en uppvärmningsperiod (Banks, et al., 2004). Många metoder finns för att fastställa 

uppvärmningsperioden, varav den mest generella är Welchs-metoden. Steady state, se Figur 

2-8, definieras i denna metod med hjälp av följande fyra steg (Ricki, et al., 2004): 

1) Gör n antal replikeringar med simuleringshorisonten m. Låt    vara den i:e 

observationen från den j:e replikeringen, i förhåller sig från 1 till m och j från 1 till n. 

 

2) Beräkna en kollektion av medelvärden från utdatan: 

  ̅  ∑
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3) Definiera det flytande medelvärdet   ( ) för att utjämna amplituden från 

 ̅    ̅      ̅   : 

  ̅( )  
 

    
∑  ̅     

 

    

 

 

, där                  

  ̅( )  
 

    
∑  ̅    

   

  (   )

 

, där              

 

4) Konstruera grafen  ̅ ( ), för             och välj L att vara värdet där   ( ) 

börjar konvergera. Systemets uppvärmningstid är över när asymptoten är träffad 

(värdet L), konvergensen bedöms subjektivt. 

En väldigt viktig parameter i fastställandet av uppvärmningstiden är fönsterstorleken w (steg 

3). Är denna dåligt definierad kan det leda till en felbedömning av uppvärmningstiden. 

Steady state

 

Figur 2-8. Steady state-analys, tolkad från Robinson, (2002). 

2.6.2 Simuleringshorisont 

Begreppet simuleringshorisont används i sammanhang där längden på simuleringens körtid 

beaktas. Det finns ingen allmän regel för hur långt simuleringshorisonten skall sträcka sig, utan 

skiljer från modell till modell. En sak är dock säker, att simuleringsmodellen bör befinna sig i 

ett Steady state (se 2.6.1) för att utdatan skall överensstämma det verkliga systemet, på grund 

av detta är det viktigt att ställa in en tillräckligt lång simuleringshorisont (Banks, et al., 2004). 

2.6.3 Replikeringsanalys 

En replikeringsanalys samverkar enligt Figur 2-9 med simuleringsmodellen för fastställande av 

ett felsäkerhetstal som bedömer systemets trovärdighet av utdatan. Eftersöks ett bättre 

(högre) värde av felsäkerhetstalet, avgör replikeringsanalysen antalet ytterligare replikeringar 

som behöver genomföras, med samma simuleringshorisont för att uppnå det önskade 

resultatet, felsäkerhetstalet befinner sig mellan noll och ett. Att skapa slutsatser baserat på en 

replikeringsanalys med endast en replikering är olämpligt, en generell tumregel är att minst tre 

till fem replikeringar bör genomföras, detta varierar dock godtyckligt från simuleringsmodell 

till simuleringsmodell (Hoad, et al., 2007).  
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Rapportera 
utdata

Genomkör 
simulering

Tillräckligt 
felsäkerhetstal?

Genomkör 
replikeringsanalysen

Rekommenderat antal 
replikeringar givna

Nej

Ja

Ladda 
indata

Genomkör 
ytterligare 

replikeringar

 

Figur 2-9. Replikeringsanalys, tolkad från Hoad, et al., (2007). 

Felsäkerhetstalet   beräknas enligt Banks, et al., (2004) som: 

       
 
        ( 

 

√ 
) 

, där  : antalet replikeringar 

  : valet av konfidensintervall,     (    ) % 

 t: den specifika t-fördelningen för   
 

 
     

Standardavvikelsen   beräknas enligt: 

  (
 

   
(∑  ̅ 

  

 

   

   ̅ ))

   

 

, där  ̅:  analyserad utdata 

Likt Welchs metod (se avsnitt 2.6.1) går det grafiskt illustrera antalet replikeringar det krävs för 

att nå den eftersökta noggrannheten (Robinsson, 2003), se Figur 2-10, där antalet replikeringar 

är en funktion av utdatan. När kurvan når dess asymptot är utdatan i den givna 

noggrannheten, dock är denna metod olämplig på grund av saknad hänsyn till 

konfidensintervall (Hoad, et al., 2007). 

 

Figur 2-10. Grafisk replikeringsanalys, tolkad från Robinsson, (2003). 
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2.7 Flaskhalsanalys 

Genomflödet av produkter i ett produktionsflöde är en faktor som i stor grad påverkar det 

ekonomiska flödet i en organisation, denna är följaktligen ytterst viktig att mäta. Genomflödet 

påverkas av kapaciteten av de olika operationerna i systemet, det är sålunda viktigt att hitta 

var i produktionsflödet som kapacitetsbegränsningar förekommer. Kapacitetsbegränsningarna 

benämns som flaskhalsar (Roser, et al., 2001). 

Det är vanligtvis svårt att hitta en flaskhals i ett reellt produktionsflöde därför att variationer i 

systemet uppkommer kontinuerligt. Dessa variationer kan orsakas av en slumpmässig 

händelse som exempelvis att en maskin går sönder eller på grund av säsongsvariationer i 

kundbehovet. Ett produktionsflöde består oftast av en primär flaskhals och ett par sekundära 

flaskhalsar (Roser, et al., 2003). 

Flaskhalsar kan delas upp i tre olika kategorier, nämligen, enkel flaskhals, multipla flaskhalsar 

och skiftande flaskhalsar. Med en enkel flaskhals menas att det endast finns en flaskhals i hela 

produktionsflödet, multipla flaskhalsar menas att det finns flera flaskhalsar i ett 

produktionsflöde men att de alla räknas som flaskhalsar konstant över tiden. Med skiftande 

flaskhalsar menas att flaskhalsen/flaskhalsarna kontinuerligt skiftar mellan flera maskiner i 

produktionsflödet (Lima, et al., 2008). 

Det finns några olika sätt att gå tillväga när flaskhalsar skall identifieras (Lima, et al., 2008), en 

kollektion av dessa beskrivs nedan: 

1) Baserat på utnyttjandegrad: Den maskin som arbetar mest i procent av tiden är 

produktionsflödets flaskhals. 

2) Baserat på köstorlek: Den maskinen som har längst kö framför sig är produktionsflödets 

flaskhals. Det är viktigt att alla maskiner ej har någon begränsning av köstorlek framför sig 

om denna metod skall kunna användas. 

3) Baserat på väntetid: Fungerar på samma sätt som metoden baserad på köstorlek med ett 

undantag, det är väntetiden för samtliga produkter före maskinen som mäts, den maskinen 

som produkter har längst väntetid före är produktionsflödets flaskhals. Metoden kräver 

även en obegränsad köstorlek före samtliga maskiner (Lima, et al., 2008). 

4) Genom att använda aktiv period-metoden: En maskin betraktas endast befinna sig i ett 

aktivt tillstånd eller ett inaktivt tillstånd. Det aktiva tillståndet inkluderar när maskinen 

arbetar, när den ställs om, får service samt när den blir reparerad. Det inaktiva tillståndet 

inkluderar när maskinen väntar på att förädla något, eller på att skicka ut något som den 

har förädlat, samt om maskinen väntar på reparationer eller service. Längden av den aktiva 

perioden beror på hur länge maskinen befinner sig i ett aktivt tillstånd utan att bli avbruten 

av ett inaktivt tillstånd, det är längden av den aktiva perioden som är intressant att mäta.  

Figur 2-11 exemplifierar hur en maskins olika tillstånd kan bli uppdelade, maskinen med 

den längsta genomsnittliga aktiva perioden är den maskin som troligast kommer att 

bestämma det totala genomflödet i produktionsflödet, maskinen är därmed 

produktionsflödets flaskhals (Roser, et al., 2001) (Lima, et al., 2008). 
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Figur 2-11.  En maskins olika tillstånd, tolkad från Roser, et al., (2002). 

5) Genom att använda den skiftande flaskhals metoden: I likhet med den aktiva period 

metoden, delar även denna metod in maskiners tillstånd i aktiva och inaktiva. Skillnaden är 

dock att den skiftande flaskhalsmetoden även tar hänsyn till överlappning av de olika 

maskinernas aktiva tillstånd. Figur 2-12 visar ett exempel med två maskiner där den aktiva 

perioden överlappar. Båda maskinerna är aktiva samtidigt men det är maskin M1 som först 

har den längsta totala aktiva perioden, det betyder att M1 inledningsvis är 

produktionsflödets flaskhals. Sedan efter en tid är det M2 som har den längsta aktiva 

perioden och vid överlappningen av de aktiva perioderna skiftar flaskhalsen till M2. Detta är 

bara ett exempel av två maskiner och i en verklig produktionsmiljö kan det finnas många 

fler maskiner som skiftar flaskhals.  

 

Figur 2-12. Ett exempel av två maskiner, tolkad från Roser, et al., (2002). 

Falkhalsarna mäts sedan över en tid för att se vilken av flaskhalsarna som påverkar det 

totala genomflödet i produktionsflödet mest. I Figur 2-13 har tidigare exempel med maskin 

M1 och M2 använts, histogrammet visar i procent hur stor del av tiden som de olika 

maskinerna är betraktade som flaskhalsar samt vilken typ av flaskhals de har varit. Det är 

tydligt i exemplet att det huvudsakligen är maskin M1 som behöver förbättras. 

 

Figur 2-13. Fortsättning på det tidigare exemplet, tolkad från Roser, et al., (2002). 

Genom att använda den skiftande flaskhalsmetoden är det möjligt att urskilja när en maskin ej 

är en flaskhals, när den är den enda flaskhalsen samt när flaskhalsar skiftar, detta ger möjlighet 

att alltid kunna upptäcka och övervaka flaskhalsar (Roser, et al., 2002) (Lima, et al., 2008). 

För att kunna välja rätt flaskhalsmetod i olika situationer beskrivs i Tabell 2-2 en jämförelse 

mellan de olika flaskhalsmetoderna.  
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Tabell 2-2. Jämförelsetabell, tolkad från Lima, et al., (2008). 

 Metod 1 Metod 2 Metod 3 Metod 4 Metod 5 
Låg 

detaljmix 
Få stationer 

Låg 
variation 

Rekommenderad 

Rekommenderad 
men köstorlekar 

skall sättas till 
oändligt stora 

Rekommenderad 
men köstorlekar 

skall sättas till 
oändligt stora 

Rekommenderad 

Rekommenderad 
om andra 

metoder ej är 
tillämpbara 

Hög 
detaljmix 

Få stationer 
Låg 

variation 

Rekommenderad 

Rekommenderad 
men köstorlekar 

skall sättas till 
oändligt stora 

Rekommenderad 
men köstorlekar 

skall sättas till 
oändligt stora 

Rekommenderad 

Rekommenderad 
om andra 

metoder ej är 
tillämpbara 

Låg 
detaljmix 

Få stationer 
Hög 

variation 

Mindre 
rekommenderad 

Mindre 
rekommenderad 

(Speciellt om 
köer ej är 
oändliga) 

Mindre 
rekommenderad 

(Speciellt om 
köer ej är 
oändliga) 

Mindre 
rekommenderad 

Rekommenderad 

Hög 
detaljmix 
Många 

stationer 
Hög 

variation 

Mindre 
rekommenderad 

Ej 
rekommenderad 

Ej 
rekommenderad 

Mindre 
rekommenderad 

Rekommenderad 

 

Valet av flaskhalsmetod beror på om det finns en hög eller låg detaljmix, om det finns många 

eller få stationer i produktionsflödet samt om variationen i flödet är hög eller låg. Variationen 

är baserad på hur många maskiner som kan tänkas vara flaskhalsar genom hela 

produktionsflödet, det är variationen som är den viktigaste faktorn vid valet av metod och som 

utesluter flest metoder. Vissa metoder kan dock fortfarande vara användbara och ge en 

indikation om var flaskhalsen/flaskhalsarna kan befinna sig (Lima, et al., 2008).  

(De två metoder som valts att användas i simuleringsarbetet av Grovdel 1 utifrån Tabell 2-2 är 

metod fyra och fem, aktiv period och skiftande flaskhals). 

När en flaskhals väl har identifierats skall denna i största möjliga mån effektiviseras med hjälp 

av exempelvis cykeltidssänkningar (Roser, et al., 2002) eller tillgänglighetshöjande åtgärder 

(Hagberg & Henriksson, 2010), samt att åtgärder vidtages som tillser att denna maskin ständigt 

har nytt material att förädla (Roser, et al., 2002). Det är främst den maskin som är identifierad 

som flaskhals den längsta sammanlagda tidsperioden som skall förbättras (Lima, et al., 2008). 

2.8 Simuleringsbaserad optimering 

Eftersom det är enkelt att ändra indatan i en simuleringsmodell för att se hur utdatan 

påverkas, är det naturligt att sträva efter att få fram vilka ändringar i indatan som är de 

teoretiskt mest fördelaktiga. Problemet är dock den stora mängden indataparametrar som 

påverkar modellens utdata, detta skapar en stor mängd av kombinationer och lösningar (Hong 

& Nelson, 2009). Exempelvis kan en modell ha fyra olika parametrar, exempelvis fyra buffertar, 

som är intressanta att laborera med, utifrån dessa fastställs det att det är intressant att testa 

tre olika buffertnivåer och se hur utdatan påverkas. Om endast en replikering av de olika fallen 

används krävs det       simuleringsiterationer, vid tio replikeringar kommer det således att 

krävas           simuleringsiterationer. Även om modellens exekveringstid enbart är en 
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minut kommer det krävas 810 minuter (vilket motsvarar 13,5 timmar) att genomföra 

optimeringen (Law, 2007).  

För att ej utvärdera samtliga lösningar explicit, kan simuleringsbaserad optimering nyttjas, 

detta för att minimera resursutnyttjande men ändå maximera utdata av substantiell 

information från ett simuleringsexperiment (Carson & Maria, 1997). Många kommersiella 

simuleringsprogram har ett sådant optimeringspaket integrerat i själva programvaran (Hong & 

Nelson, 2009).  

Det finns ett antal metaheuristiska metoder som används vid simuleringsbaserad optimering, 

exempel på dessa är; genetiska algoritmer (GA), evolutionära strategier (ES) och Tabu search 

(TS), en brukligt använd av dessa är genetiska algoritmer (GA). GA liksom ES går i korthet ut på 

att kombinera starka lösningar för att skapa en naturlig evolution av kombinationer, med 

andra ord överlevnad av den starkaste (Carson & Maria, 1997).  

GA använder sig av ett antal steg i sin evaluering av bästa lösningar, i korthet är dessa: 

1) Start: När optimeringen startar väljs en första körning ut slumpmässigt. 

2) Utvärdering: När en population eller en population av avkommor har skapats 

utvärderas de olika lösningarna. 

3) Urval: De lösningar som anses som de bättre tilldelas kopior, på detta sätt kommer de 

starkaste lösningarna hela tiden att överleva de olika utvärderingarna. 

4) Rekombination: Detta steg kombinerar två eller fler föräldrar för att skapa avkommor 

som möjligtvis är nya bättre lösningar.  

5) Mutation: Mutationen modifierar lokalt men slumpmässigt några karaktärsdrag på 

lösningar för att ytterligare förmå att finna mer optimala lösningar. 

6) Ersättning: När populationen ändras genom urval, rekombination och mutation ersätts 

hela tiden den ursprungliga populationen. 

7) Steg 2-6 upprepas ända tills något stoppvillkor är uppnått (Sastry & David, u.d.). 

TS använder en metod som går ut på att hela tiden skapa en såpass bra lösning som möjligt 

genom att använda en ”flyttmekanism” och leta bland denna lösnings ”grannar” efter en 

bättre lösning. (Carson & Maria, 1997) 

Evolutionära strategier som GA har fördelarna, jämfört med andra strategier, att de kan söka 

efter många troliga lösningar och samtidigt kräva ett mindre antal utvärderingar mot 

objektiven (April, et al., 2003). GA är den bästa metoden för att den primärt fokuserar på att 

förbättra provisoriska starka lösningar istället för att endast fokusera på den starkaste 

lösningen. GAs metod är mer fördelaktig för de flesta reella komplexa systemen på grund av 

att det är fördelaktigt att offra maximal optimering av en lösning för att istället snabbt få 

relativt hög optimering av fler troliga kandidater (Sanker & Ponnanbalam, 2003). TS kan dock 

vara effektiv om den utgår ifrån en lösning som ligger nära de hög kvalitativa lösningarna och 

om dessa lösningar kan nås av ”flytt mekanismen” (April, et al., 2003). 

(I detta arbete kommer den genetiska algoritmen Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-2 

(NSGA-2) användas).  

NSGA-2 använder sig av en Paretobaserad rangordning av möjliga lösningar och söker ständigt 

efter lösningar som ligger på själva paretofronten (Deb, et al., 2002). Optimeringspaketets 

funktion som illustreras i Figur 2-14 är enkelt förklarat enligt följande: Optimeringspaketet 

kommer kontinuerligt att generera nya kombinationer av parametrar, med undantag att 
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utdataresultatet ej uppfyller de mål som från början specificerats (Law, 2007). Ett mål med 

optimeringen kan exempelvis vara, att finna de bästa inställningarna i modellen som generar 

ett högt genomflöde samtidigt som produkter i arbete hålls på en låg nivå, eller att max tillåten 

tid för optimeringen uppnåtts. 

 

Figur 2-14. Optimeringspaketets funktion, tolkad från Law, (2007). 

Inför optimeringen är det en fördel att undersöka om personer med kunskap om systemet har 

föraningar om vilka parametrar som ska experimenteras med för att få eftersökt ändring i 

utdatan, dessa parametrar kan vara bra att använda som utgångspunkter inför optimeringen. 

Optimeringen kan med fördel även köras flera gånger med olika slumptalsfrön och 

uppstartsförhållanden för att verifiera att resultaten från optimeringen konsekvent uppträder 

(Hong & Nelson, 2009). Optimeringen skall även tillåtas att ta tid eftersom ett eventuellt viktigt 

och kostsamt beslut kan komma att baseras på optimeringens resultat (Hong & Nelson, 2009). 

När en optimering har körts genereras en stor mängd data som kan inrymma samband mellan 

olika variabler i flera dimensioner. För att kunna evaluera denna stora mängd data på ett 

effektivt sätt kan verktyget Parallel Coordinates användas. Denna metod är lämplig eftersom 

inget annat statistiskt grafikverktyg kan handha lika mycket information samtidigt som just 

detta verktyg (Theus & Urbanek, 2009), relationer mellan olika variabler kan lätt urskiljas 

därför att multivariata relationer omvandlas till en 2D-bild och grafen behöver mindre 

utrymme för att visualisera datan än ett spridningsdiagram (Theus & Urbanek, 2009) (Savoska 

& S, 2009). 
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3 Datainsamling och data-analys 

I detta kapitel beskrivs det faktiska innehållet av Grovdel 1, indatakällorna, 

indatainhämtningen och indataanalysen i anknytning till konstruktionen av en valid 

simuleringsmodell och måluppfyllnader.  

3.1 Datainsamling av struktur och logik 

Detta delkapitels syfte är att vara till grund för uppbyggandet av simuleringsmodellens struktur 

och logik men även för avgörande modellavgränsningar. En strukturell totalbild av logik och 

flödesmönster har kunnat skapas med hjälp av intervjuer av produktionspersonal, 

produktionstekniker samt även genom Genchi genbutsu. Flödesmönstret av Grovdel 1 beskrivs 

enligt Figur 3-1 och vidare i Bilaga D. För extra förtydligande om exakt flödesmönster följer 

dessutom en konceputell flödesförklaring i Figur 3-2. 
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Figur 3-1. Layout Grovdel 1. 
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Figur 3-2. Produktionsflöde. 

3.1.1 Olika typer av operationer 

Nedan följer en ingående redogörelse för innebörden av, i senare delar viktiga nyckelord, av 

flödesparametrar inom Grovdel 1. 

 Fleroperationsmaskin: Utför fräsning, borrning, gängning och byter mellan laddade 

verktyg, automatisk. 

 Kanonborrverk: Utför borrning av djupa hål, borrar även parallellt. 

 Borrhuvudväxlare: Utför växling mellan laddade borr eller gänghuvuden. Ett 

borr/gänghuvud förklaras enkelt med en uppsättning verktyg som används samtidigt.  

 Portal: Fungerar som en automatiserad travers, portalen hämtar ett objekt från en 

plats och lämnar på en annan. Samtliga portaler i Grovdel 1 har två gripare som kan 

arbeta individuellt, det vill säga att en gripare kan hålla ett block medan den andra gör 

en rörelse i vertikal led ner i en maskin för att hämta/lämna ett block. 

 Skyttel: Transportör som förflyttar ett objekt genom att åka fram och tillbaka på en 

skena som är nedsänkt i golvet, jämför med automatic guided vehicle (AGV). 

 Buffert: Bansystem och fasta platser mellan två operationer för plats av cylinderblock. I 

Grovdel 1 består dessa i huvudsak av motordrivna rullbanor. 

3.1.2 Rörelsemönster för portaler och skyttlar 

Varje portal, samt skyttel har sitt eget specifika rörelsemönster (vilka kommer att replikeras i 

simuleringsmodellen för ökad användarvänlighet men även för ökning av validering, se kapitel 

4). Flödesmönstrena ser ut enligt följande (bortsett från rörelser till en eventuell 

kvalitétskontroll): 

 Portal 15: Hämtar ett cylinderblock på inplats, åker till OP20, byter block, åker till spolning, 

åker till OP30, byter block, åker till spolning, åker till utplats, lämnar block, åker tillbaka till 

inplats, se Figur 3-3. 

 Portal 31: Hämtar ett cylinderblock på inplats, åker till OP32, byter block, åker till spolning, 

åker till OP33, byter block, åker till utplats, lämnar block, åker tillbaka till inplats. 
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 Portal 35: Hämtar ett cylinderblock på inplats, åker till OP40, byter block, åker till OP50, 

byter block, åker till spolning, åker till utplats, lämnar block, åker tillbaka till inplats. 

 Portal 55: Hämtar ett cylinderblock på inplats, åker till OP52, byter block, åker till utplats, 

lämnar block, åker tillbaka till inplats. 

 Portal 85: Hämtar ett cylinderblock på inplats, åker till OP90, byter block, åker till utplats, 

lämnar block, åker tillbaka till inplats. 

 Portal 105: Hämtar ett cylinderblock på inplats, åker till OP110, byter block, åker till OP120, 

byter block, åker till OP130, byter block, åker till OP140, plockar upp block, åker till utplats, 

lämnar block i OP140 samt utplats, åker tillbaka till inplats. 

 Skyttel: Skyttel hämtar cylinderblock på inplats, åker till Portal 145, byter block med 

portalen, åker till utplats (eller sidobuffert om utplatsen är full), lämnar block. Om skyttel ej 

är upptagen med att byta med portalen och sidobufferten ej är full, åker skytteln till 

sidobuffert, hämtar block, åker till utplats och lämnar block. 

 Portal 145: Byter cylinderblock med skyttel, åker till OP150, byter block, åker tillbaka till 

bytesplatsen. 

 Portal 155: Hämtar ett cylinderblock på inplats, åker till OP160A, byter block, åker till 

OP160B, byter block, åker till OP170, byter block, åker till utplats, lämnar block, åker 

tillbaka till inplats. 

 Portal 175: Hämtar ett cylinderblock på inplats, åker till OP180, byter block, åker till OP190, 

byter block, åker till utplats, lämnar block, åker tillbaka till inplats. 

 Portal 195: Hämtar ett cylinderblock på inplats, åker till OP200, byter block, åker till OP210, 

byter block, åker till utplats, lämnar block, åker tillbaka till inplats. 

 
Figur 3-3. Rörelse Portal 15. 

3.1.3 Ytterligare produktionsinformation 

Nedan följer en kort redogörelse av andra viktiga funktioner, viktiga för modellering av 

simuleringsmodellen. 

 Materialhanteringssystem: Cylinderblocken anländer till och lämnar Grovdel 1 på en 

motordriven rullbana. Genom hela Grovdel 1 transporteras cylinderblocken, antingen på en 

motordriven rullbana (i samtliga buffertar) eller med hjälp av en portal eller skyttel. Blocken 

står direkt på rullbanorna och någon lastbärare nyttjas ej. 

 Personal: Grovdel 1 är uppdelad i fyra plus ett halvt område som vardera servas av en 

operatör som har givna uppgifter som de skall utföra inom varje område. 

 Produktionssekvens och planering: I nuläget bearbetas bara typ cylinderblock 13, denna 

skall bearbetas efter en satt takt per timme. Cylinderblocken produceras mot en satt 

veckotakt men variationer i planeringen kan ske under veckans gång, det är i nuläget 

positivt om fler än det som är planerat kan produceras. 

 Kassering/ombearbetning: Om ett block kasseras lyfts det av vid första bästa öppna 

buffertplats, dessa avlyftningsplatser finns på ett flertal ställen. 
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3.1.4 Rutinmässiga stopp 

Det sker ett antal rutinmässiga stopp i Grovdel 1, dessa är följande: 

 Verktygsbyten: Verktyg som används vid skärande bearbetningen växlas kontinuerligt, där 

förslitningstiden är unik för varje operation. Tiden mäts i ingreppstid för vissa maskiner 

medan andra maskiner mäter i antal bitar som har producerats. När förslitningstiden är slut 

skall operatören byta verktyget till ett nyslipat eller nya skär och sedan utföra en 

förstabitskontroll. Förstabitskontrollen utförs för att säkerställa att bytet till det nya 

verktyget blivit rätt utfört. 

 Underhållsstopp: Dessa sker på torsdagens dagskift varje vecka och innebär att hela 

produktionslinjen cylinderblock 13 har produktionsstopp. Diverse borrhuvuden, 

gänghuvuden samt andra verktyg som är inplanerade att bytas på detta stopp skiftas till 

nyslipade verktyg eller nya skär. 

 Stickprover: Efter var 20:e bearbetat cylinderblock matas cylinderblocket ut på en sidobana 

efter portal eller operation. Det finns även vid ett fåtal platser stopp på själva buffertbanan 

där cylinderblocket skall kontrolleras. Vid dessa kontrollplatser skall ett antal punkter på 

cylinderblocken kontrolleras för att säkerställa kvalitén.  

3.2 Redogörelse av datakällor 

Insamlingen av betydelsefulla parametrar till simuleringsmodellen har i huvudsak insamlats 

från produktionsuppföljningssystemet Duga men även från ett internt EWO-dokument och 

Genchi Genbutsu, i följande avsnitt beskrivs vardera datakälla. 

3.2.1 Duga 

Duga är ett system sedan 2003, utvecklat av Volvo Powertrain och Volvo IT i Skövde, med 

ändamål att automatiskt samla och analysera data från produktionen. Duga är webbaserat och 

finns på Volvos datanät. Analyserna kan genomföras i realtid men även hämtas från en specifik 

tidsperiod. För att komma åt tidigare analyser behöver följande definieras; produktionsarea, 

grupp workarea (vilken operation), skift och tidsperiod, se Figur 3-4. (Schiller, 2009). 

 

Figur 3-4. Analys i Duga. 

Automatisk dataloggning 

Majoriteten av loggningen av data till Duga sker automatiskt, där operationen kontinuerligt 

skickar signaler om olika tillstånd. Tillstånden uppdateras kontinuerligt och går att 

åskådliggöras grafiskt samt via tabell. 

Manuell loggning 

Det är totalt 17 typer av förlusttyper definierade i Duga, sju av dessa loggas automatiskt och 

resterande tio loggas manuellt av operatörer via kodning. De tio manuellt kodade förlusterna 

kan kategoriseras enligt Figur 3-5. 
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Figur 3-5. Förlusttyper. 

Automatisk/manuell loggning 

Inom vissa förluster sker loggningen både manuellt och automatiskt, se Tabell 3-1. 

Tabell 3-1. Förlustkategorier. 

Kod Typ av stopp Typ av loggning 

101 Utrustningsfel åtgärdat av operatör Manuell 

102 Utrustningsfel åtgärdas av UH Manuell 

103 Omställning Manuell 

104 Planerat verktygsbyte Manuell 

105 Oplanerat verktygsbyte Manuell 

106 Justering av verktyg/program Manuell 

107 Varmkörning/kalibrering/mindre FU Manuell 

201 Väntan p.g.a. arbete i annan maskin Manuell 

202 Väntan p.g.a. kontrollmätning av detalj Manuell 

203 Väntan p.g.a. möte Manuell 

204 Väntan p.g.a. rast Manuell 

205 Väntan p.g.a. skiftbyte Manuell 

206 Väntan p.g.a. ej uppmärksammat felet Manuell 

207 Väntan på UH Manuell 

208 Väntan på brist på ingående material Manuell/Automatisk 

209 Väntan på mediabrist Manuell/Automatisk 

210 Väntan på tidigare utrustning ej i auto Manuell/Automatisk 

211 Väntan på efterföljande utrustning ej i auto Manuell/Automatisk 

301 Omkörning  Manuell/Automatisk 

302 Justering av befintlig detalj Manuell/Automatisk 

401 Planerat stopp möte Manuell 

402 Planerat stopp FU - rengöring Manuell 

403 Planerat stopp tomkörning innan skiftslut Manuell 

404 Planerat stopp veckans produktionsmål uppnått Manuell 

405 Planerat stopp prototypkörning till Manuell/Automatisk 

406 Planerat stopp prototypkörning från Manuell/Automatisk 

407 Rast Manuell 
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Loggningen sker utifrån närliggande datorpanel, där olika koder används. Arbetsgången 

beskrivs i Figur 3-6 (Schiller, 2009). 

Maskinen körs Maskinen stannar
Operatören kodar 

varför inte felet 
upptäcktes tidigare

Problemet är löst
Operatören kodar 

typen av driftstopp 
Maskinen körs igen

Problemet 
bearbetas

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

 

Figur 3-6. Arbetsgång vid manuell loggning. 

MTTR i Duga 

MTTR i Duga bygger på flera slags kategorier av tidsförluster, se Tabell 3-1. Vid analys är alla 

initialt valda men kan särskiljas beroende på hur tillgänglighetsförlusten önskas att definieras.  

Uppföljningen sker grafiskt, där den direkta MTTR-tiden för tidsperioden visas, alternativt går 

det även att analysera tider för varje specifikt fel genom att exportering i tabellformat till 

Excel. 

Larmloggning i Duga 

Larmloggning är en annan intressant uppföljning. För varje tillfälle en operation larmar, det vill 

säga, indikerar på att någonting är inkorrekt, skickas en automatisk signal till Duga. Tidpunkten 

och tiden fram tills att operationen är återställd registreras och går separat att analyseras för 

olika tidsperioder. I larmloggen infaller oplanerade stopp samt planerade stopp. 

Cykeltid i Duga  

Cykeltiderna i Duga registreras automatiskt och definieras på Volvo Powertrain via följande 

ekvation (Schiller, 2009):  

                                                        

, där bearbetningstid: tiden det tar för maskin att genomföra operationen 

 detaljbytestid: den tid det tar för portalen att växla detalj 

Överföringstiden är sedan den initiala operationsinkopplingen till Duga, på förhand manuellt 

definierad som en konstant på grund av faktumet att maskinen själv ej kan identifiera tiden 

(Schiller, 2009).  

Cykeltiderna översätts i följande format (både grafiskt och utifrån tabell): 

 Cykeltid, snitt: Den teoretiska och verkliga medelcykeltiden. 

 Cykeltid medeltidsavvikelse: Cykeltid, snitt, medeltidsavvikelse. 

 Cykeltid, trend: Illustrerar den verkliga och den ideala cykeltiden.  

 Cykeltidsavvikelse: Illustrerar medeltidsavvikelsen för cykeltid trend. 

 Cykeltid, trend medeltidsavvikelse: Illustrerar toleranser för cykeltidsvariatonerna. 
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CAL 

För att få en översikt över hur planerad produktionstid, planeringsförluster, 

arbetsformsförluster och total tillgänglig produktionstid förhåller sig används 

produktionskalender CAL, se Figur 3-7. En referenskalender används för att definiera vilket år 

och vilka veckor som skall analyseras. Den planerade produktionstiden definieras som den tid 

som produktionen är igång, det vill säga att oplanerade stopp inkluderas och planerade 

produktions stopp samt raster exkluderas. 

 

Figur 3-7. Produktionskalender CAL. 

Takt per timme 

Den genomsnittliga takten per timme är definierad i vardera Duga-inkopplad operation som: 

                                 

               (      )  
                

Takten för hela Grovdel 1 erhålls genom att studera den sista operationen, OP210. Värt att 

notera i Dugas definition av takt per timme, är att cylinderblocken som produceras under 

raster ej är inkluderade i täljaren. Beräkningen av takten sker automatiskt. 

3.2.2 EWO databas avdelning 3526 

EWO databas är ett samlingsdokument i Excel, som används för att sortera och dokumentera 

oplanerade och planerade stopp över tio minuter. EWO fylls i kontinuerligt av Volvo 

Powertrains underhållsarbetare, enligt referensgrupp.  

MTTR i EWO 

IO till CD är en flik i EWO som åskådliggör MDT, MTBF, MTTR och MWT månadsvis, för varje 

operation och portal, se Figur 3-8. 

 

Figur 3-8. MTTR i IO till CD. 
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För att kunna få tillgång till rätt sökta operationer behöver arbetsområdet definieras, förövrigt 

görs ett val, huruvida MDT, MTBF, MTTR eller MWT eftersöks, sedan genereras en tabell. 

Tabell 3-2 är ett utdrag av månadsvis-MTTR för tre operationer. 

Tabell 3-2. Värden för MTTR i timmar. 

 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

OP31 7,1 1,2 0,3 0 1,0 0,9 4,1 0,2 0,4 0 2,5 2,3 

OP32 0 0,9 6,8 0,9 0 0 0 1,1 0 0 0 4,2 

OP33 0,9 1,8 11,3 0,9 4,5 1,3 1,6 11,9 4,3 8,7 1,0 1,3 

 (Alla månader är utifrån år 2012) 

MTTR-värdena beräknas utifrån den närliggande fliken Data (se Figur 3-8) där dokumentation 

av stoppen sker löpande i händelseordning. Detaljer som reparatör, maskintyp, arbetsområde, 

relevanta tider, utgifter, kostnader med mera är även nedskrivna. Tabell 3-3 visar ett utdrag av 

hur dokumentation kring olika stopp genomförs. 

Tabell 3-3. Specifik data för fel. 
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Felkategori Problembeskrivning 

25 000 868 2,3 0,7 1,6  Elektriskt 
Maskin spänner ej fast block, 

får ej stödcylinder spänna. 
Larm: S28.0.2 

23 000 0 0 0 0 Mekaniskt 

Mellangripare kärvar. Verktyg 
från magasin går ej helt ned till 
spindelväxlings position. Pinne 

fastklämd. 

12 000 434 1,2 0,1 0,5  Mekaniskt Maskin stannar för låg oljenivå. 

20 471 6 770 2,7 2,6 0 Mekaniskt 
Hydrauloljeläck i närhet av 

spindel. 

(kronor)  (timmar)    (fylls i av UH-arbetare) 

 

3.2.3 Operatörer 

Med anledning av brist på god tillgång till ett fåtal viktiga indataparametrar har även 

operatörer från de två olika skiften på Grovdel 1 använts som en datakälla. Operatörer har 

intervjuats angående betydelsefull information kring rörelsemönster i produktionsflödet, 

information kring den manuella och automatiska dataloggningen samt uppskattning och 

verifiering av tidsparametrar.  

3.2.4 TnT 

TnT är ett system som i första hand används för att erhålla antalet cylinderblock som 

bearbetats under en specifik tidsperiod. TnT använder ett Excel-gränsavsnitt för att utifrån 

olika infallsvinklar visa hur dagsbeloppen förhåller sig. Gränsavsnittet erhålls genom att 

bestämma vilket tidsperiod som är av intresse att analysera, se Figur 3-9. 
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Figur 3-9. TnT. 

Takt per timme 

En räknare applicerad på operation 12, berättar hur många cylinderblock som är 

genomarbetade under givet tidsintervall. Takten beräknas genom följande formel: 

                    
                                 

               (      )  
 

Beräkning genomförs manuellt och skillnaden från Duga är att cylinderblock bearbetade under 

rasterna även inkluderas i täljaren (antal genomarbetade cylinderblock). På grund av detta 

faktum blir underförstått takten i TnT en viss procentenhet högre än Dugas takt.  

3.3 Redogörelse av indata av tidsparametrar 

För att få korrekta indata av tidsparametrar till simuleringsmodellen har främst Duga används 

men även två andra tillvägagångssätt, EWO och Genchi genbutsu. Duga antogs till en början 

som en säker källa men uppvisade snabbt brister, stort fokus stationerades i att utreda 

bristerna. Hur datainsamlingen av tider genomfördes, verifierades och jämfördes beskrivs i 

Figur 3-10 samt skriftligt i kommande stycken. 

EWOGenchi Genbutsu

Duga

Simulerings-
modellen

 

Figur 3-10. Indatainsamling av tidsparametrar. 
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3.3.1 Dugaskepticism 

En bristande trovärdighet kring Duga skapades tidigt på grund av operatörspåverkningar kring 

den manuella loggningen av oplanerade och planerade stopp. Arbetsjargongen av den 

manuella loggningen diskuterades intensivt med operatörer där slutsatsen, att kodningen ej 

sker enligt Dugas definitioner, skapades. Koden operatörer väljer är oftast den som är närmast 

till hands i operationens datorpanel. Detta på grund av den påstådda anledningen att ”det är 

ändå ingen som använder Duga”, vilket rent intuitivt bildar en ond cirkel eftersom 

felkodningen leder till att Duga blir mer svårhanterbart. Resultatet av detta kodningsslarv ger 

att det blir mycket svårt att uthämta rätt stopp-tider eftersom hopklumpningar inträffar. De 

stopptider som eftersöks är endast planerade verktygsbytes- och oplanerade stopptider. Dessa 

måste (underförstått) särskiljas och ej betraktas som en gemensam tillgänglighetsförlust. Detta 

med anledning av att verktygsbyten inträffar under konstanta intervaller men även för att öka 

experimenteringsmöjligheterna, användarvänligheten och validiteten av modellen. 

Planerade verktygsbytestider klumpas exempelvis ihop med varmkörning/mindre FU-tider 

men kan likväl inträffa tvärtom, se Figur 3-11. Ett mönster av felkodningen går ej att definiera 

eller verifieras på grund av en stor andel slump, det går därför ej anta vilken kategori som kan 

tänkas innehålla den verkliga tiden för planerade verktygsbyten, eller oplanerade stopp. 

 

Figur 3-11. Felkodningar i Duga. 

Ett teoretiskt tillvägagångssätt för att sortera undan stopp av fel kategori diskuterades och en 

teoretisk lösning var att planerade verktygsbytestider kunde antas som någorlunda konstanta, 

samt att de bör inträffa på konstanta tidsintervaller (på grund av bytesfrekvensen). Dessa idéer 

visade sig dock vara orealistiskt genomförbar på grund av faktumet att operatörer jobbar olika 

snabbt och att verktygsbytena i verkligheten ej inträffar på konstanta arbetstider. Dessutom, 

att använda sig av intelligenta gissningar för att uppskatta olika stopp-tider, ansågs som en 

väldigt olämpligt lösning, enligt referensgruppen. 

Förutom ovanstående problematik förmedlades även andra felaktigheter i Duga åtskilliga 

gånger. Detta beroende på bristande kommunikation mellan Dugas server och operationerna 

men även på grund av felprogrammerade operationer. Beläggen för dessa argument 

baserades på subjektiva åsikter från operatörer och produktionstekniker, med anledning av 

detta valdes indata från Duga att granskas mycket noggrant samt jämföras med andra källor 

för verifiering.  
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3.3.2 Cykeltider 

Cykeltiderna insamlades från ett konstant tidsintervall, istället för en konstant mängd 

cykeltider, detta erhölls utifrån en veckas produktion (2013-01-14 till 2013-01-20). Denna 

vecka ansågs som en bra vecka att hämta cykeltider ifrån enligt Stefan Svensson. På grund av 

bristande kommunikation mellan Dugas server och operationerna blir vissa cykeltider felaktigt 

bedömda och får synnerligen konstiga värden. Figur 3-12 visar ett typexempel på hur 

extremvärdena förhåller sig, i detta fall i OP30. Dessa extremvärden sorteras undan genom att 

exportera cykeltiderna till Excel och skapa histogram.  
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Figur 3-12. Cykeltider i OP30. 

Figur 3-13 visar i ett skapat histogram utifrån Figur 3-12 att cykeltiden nästan är konstant i 

OP30 bortsett från ett fåtal observationer som avviker från mängden. Det cykeltidsvärde med 

högst frekvens bestämdes att integreras som en konstant faktor till simuleringsmodellen, detta 

diskuterades och ansågs som ok av referensgruppen. På motsvarande sätt, har cykeltiderna 

beräknats i samtliga operationer, bortsett från OP12, OP140 och OP170 som ej var inkopplade 

i Duga och därav klockades manuellt enligt W.Niebel & Freivalds, (2009).  

 
Figur 3-13. Histogram av cykeltider, OP30. 

3.3.3 MTTR korta och långa stopp 

På grund av ökade möjligheter till simuleringsexperimentering har MTTR-tider för oplanerade 

stopp uppdelats i två kategorier, korta och långa. Korta stopp är så kallade brusfel och har 

definierats som stopp under tio minuter, långa stopp är för större haverier och är stopp över 
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tio minuter. Ytterligare anledning till denna uppdelning är för att öka användarvänligheten 

kring simuleringsmodellen. 

MTTR för små stopp har erhållits genom att betrakta larmloggar utifrån ett kvartal (längsta 

möjliga tidsintervall) i Duga, dessa exporterades och sorterades i Excel. En analys av dessa 

larmloggar resulterade i antagandet att flera olika småalarm med största sannolikhet 

innefattar ett och samma stopp, detta på grund att operationen kan larma åtskilliga gånger vid 

stopp. Antagandet visade sig vara korrekt enligt operatörer, detta leder till att en direkt 

beräkning av ett medelvärde skulle ge en för låg MTTR-tid på grund av mängden tal i 

nämnaren. Tabell 3-4 visar ett utdrag från larmloggen av OP30, där det framgår att nya larm 

inträffar under exakt samma minut som det föregåendet larmet avslutades i. Tiden för varje 

enskilt larm kan enkelt misstolkas som enskilda MTTR-tider, den verkliga MTTR-tiden är i själva 

verket summan av alarmtiderna i detta fall. Ett makro i Excel programmerades vilket löste 

problemet genom att sammanfoga alarmtiderna för larmen som startar och avslutas under 

samma minut. Därefter beräknades ett medelvärde, detta angavs som MTTR.  

Tabell 3-4. Larmloggning OP30. 

Datum Datum MTTR Medelvärde MTTR 

2012-10-02 08:46 2012-10-02 08:59 783  
 
 

208 

 
 
 

1041 

2012-10-02 08:59 2012-10-02 09:00 20 

2012-10-02 09:00 2012-10-02 09:00 5 

2012-10-02 09:01 2012-10-02 09:01 7 

2012-10-02 09:01 2012-10-02 09:05 218 

2012-10-02 09:05 2012-10-02 09:05 8 

  
Misstolkade 
MTTR-värden 

Misstolkat 
medelvärde 

Verkligt 
medelvärde 

För att komma åt MTTR och tillgänglighet för stopp med saknade larmloggar har EWO-

dokumentet för avdelning 3526 används. Ett medelvärde av MTTR beräknades utifrån år 2012. 

Det samma gäller för tillgängligheten, där total TTR-tid för hela 2012 användes för att träffa 

korrekt tillgänglighet. Ett problem med EWO är att MTTR-tiderna även kan inkludera planerade 

stopp utanför produktionstid, vilket leder till att medelvärdet av MTTR höjs avsevärt. Detta 

löstes genom att utgå från Dugas produktionskalender CAL, när stoppen inträffade. 

3.3.4 Produktionstid och tillgänglighet 

Den totala faktiska produktionstiden för det sista kvartalet 2012 hämtades i förebyggande 

syfte för att kunna beräkna operationers tillgänglighet för de korta och långa stoppen. Denna 

produktionstid inkluderar ej planerade stopp och förebyggande underhållsarbeten, vilket är 

synnerligen viktigt med anledning av att kunna beräkna en tillgänglighet som faktiskt 

överensstämmer med verkligheten för de oplanerade stoppen. 

3.3.5 Tillgänglighet korta och långa stopp 

Tillgänglighet beräknades via den allmänna definitionen (Groover, 2007): 
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Anpassningen av föregående formel till larmloggarna i Duga och produktionstiden i 

produktionskalendern CAL blir följande:   

  (
                    

                              
)                                 

Ett tillgänglighetstal behövde ej beräknas utifrån verktygsbytena eftersom att de inträffar 

under konstanta intervaller av bearbetade cylinderblock.  

3.3.6 Genchi genbutsu-tider  

På grund av faktumet att mycket tidsdata ej är tillgänglig i Duga eller från andra källor, 

behövdes Genchi genbutsu enligt Liker, (2009), tillämpas till en tämligen stor mängd 

tidsparametrar. De tidsdata som insamlades via Genchi genbutsu beskrivs nedan. Samtlig 

tidsdata som identifierades inom denna kategori antogs även som konstanter. 

Bufferttider: Tiden det tar för ett cylinderblock att åka igenom en buffert klockades manuellt i 

de tomma buffertarna enligt W.Niebel & Freivalds, (2009) (detsamma gäller all manuell 

tidtagning). En bufferthastighet beräknades, denna användes i samband med buffertens längd 

för att beräkna processtiden i ett fåtal konstant uppfyllda buffertar. 

Cykeltider: Operation 12, 140 och 170 var ej inkopplade till Duga och klockades därmed 

manuellt. Tio observationer gjordes via samma cykeltidsdefinition som används i Duga, se 

avsnitt 3.2.1. Utifrån dessa beräknades sedan ett medelvärde. Detta medelvärde verifierades 

med operatörer för trovärdighet.  

MTTR: För att erhålla MTTR-tider för korta och långa stopp för operationer som ej var 

inkopplade till Duga eller dokumenterade i EWO intervjuades operatörer för uppskattning. 

Operatörerna fick jämföra med operationer som tordes ha samma mängd brusfel och haverier. 

Operatörer från två skift intervjuades. 

Portalförflyttningstider: Portalernas tid för laddning och lossning från och till buffert, 

klockades manuellt för varje portal. Tio observationer genomfördes och utifrån dessa 

beräknades ett medelvärde. 

Skyttelförflyttningstid: Processtiden för skytteln erhölls genom manuell klockning av tio 

observationer. Ett medelvärde beräknades sedan. 

Spolningstider: Efter operation 20, 30, 32 och 50 sker en spolning av cylinderblocket. 

Spolningstiderna erhölls genom att beräkna ett medelvärde utifrån tio observationer.  

Vridbordstider: I vissa buffertar finns det vridbord som roterar cylinderblocket inför 

kommande operation, dessa tider klockades manuellt i ett vridbord. Ett medelvärde 

beräknades utifrån tio observationer. 

Verktygsbytestider: Eftersom operatörerna kodar försumligt se avsnitt 3.3.1, klumpas 

verktygsbytestider ihop med fel stoppkategorier i Duga, att kunna sortera undan dessa för 

varje verktyg i varje operation är i praktiken orealiserbart.  Verktygsbytestider erhölls genom 

intervjuer med operatörer. Dessa verktygsbytestider jämfördes med operatörer från två olika 

skift. En validering av att addera oplanerade stopp och verktygsbytestider i förhållande till hur 

mycket operationen arbetar jämfördes med Dugas totala förlustprocent för att verifiera ifall 

operatörernas uppskattning av verktygsbytestiderna överensstämmer med verkligheten. 
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3.4 Redogörelse av övrig indata 

Insamlingen av indataparametrar som ej kategoriseras som tidsparametrar kan överskridande 

beskrivas enligt Figur 3-14. Dessa parametrar är likväl viktiga för simuleringsmodellen som 

tidsparametrarna och hur insamlingen av denna kategori fullföljdes beskrivs i kommande 

textstycken. 

TnTGenchi Genbutsu

Duga

Simulerings-
modellen

 

Figur 3-14. Övrig indatainsamling. 

3.4.1 Takt per timme  

Den genomsnittliga takten per timme hämtades med huvudsyfte, att i ett senare skede kunna 

genomföra en tillförlitlig validering av simuleringsmodellen. Takten hämtades utifrån ett 

kvartal, både från Duga och TnT. Hur senaste kvartalstakten 2012 i Duga förhåller belyses i 

Figur 3-15, TnT´s taktförhållning för sista kvartalet 2012 framgår i Figur 3-16. 

 

Figur 3-15. Takt per timme ett kvartal Duga. 
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Figur 3-16. Takt per timme ett kvartal TnT. 

3.4.2 Taktjämförelse Duga och TnT 

Eftersom Dugas beräkning av takten, till skillnad från TnT ej inkluderar cylinderblock förädlade 

under raster, följer nedan i Tabell 3-5 en procentuell jämförelse mellan de två källorna under 

fyra veckor från sista kvartalet år 2012. Takten enligt Dugas definition är i genomsnitt 33 % 

lägre än takten definierad utifrån TnT. Båda takterna kommer användas som belägg i 

valideringen. Takten simuleringsmodellen ger ut utan justering beräknas enligt TnT. 

 

Tabell 3-5. Taktjämförelse. 

Vecka Duga TnT förhållande 

v.44 15,5 22,0 0,70 

v.45 13,84 19,4 0,71 

v.46 13,9 20,6 0,67 

v.47 14,4 23 0,64 

 Medelvärde av förhållandet: 0,68. 

3.4.3 Flödesparametrar 

Viktiga flödesparametrar som är viktiga för att simuleringsmodellens flödesmönster skall 

efterlikna verkligheten, samt insamlingen kring dem beskrivs nedan. Insamlingen genomfördes 

med hjälp av Genchi genbutsu enligt Liker, (2009). 

 Buffertstorlekar: Maximalt antal cylinderblock som får plats i vardera bufferten beräknades 

manuellt. Direkta storlekar kunde beräknas i uppfyllda buffertar. 

 Mått: För att kunna beräkna processtider i vissa konstant fyllda buffertar behövdes 

buffertlängden. Exakta mått erhölls genom mätningar i en Cad-fil över Grovdel 1. Samma 

Cad-fil användes för att mäta portalernas och skyttelbanans exakta längder. 

 Verktygsbytesfrekvens: Verktygsbytesfrekvensen erhölls utifrån information i vardera 

operations datorpanel. Frekvensen mäts främst i antal bitar men även i förhållande till 

ingreppstiden, en direkt frekvens kunde erhållas i de som mäter i antalet bitar.  För 

operationerna med ingreppstid omvandlades ingreppstiden, till antal bitar genom att 

kontrollera ingreppstid per cykel och sedan beräkna hur många cykler som kan utföras 

innan verktyget måste bytas ut.  
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 Parallella verktygsbyten: Information kring vilka verktyg som byts parallellt (det vill säga 

samtidiga verktygsbyten) erhölls via intervjuer av operatörer. Dessa byten är beroende på 

verktygsbytesfrekvensen och sker kontinuerligt på fasta intervall. 

 Rörelsemönster: Portalers och skyttelns rörelsemönster identifierades enligt Genchi 

genbutsu. 

 Tillgänglighet: Tillgängligheten för operationer och portaler med bristande larmloggar i 

Duga, uppskattades med hjälp av intelligenta jämförelser. Operationernas MTTR-värden 

från EWO jämfördes med operationer med samma MTTR-tider, ålder och typ. 

Tillgängligheter kunde uppskattas genom antagandet, att operationerna torde fungera lika 

stor andel av tiden. 

3.5 Indataanalys 

Med anledning av att stoppen har valts att delas upp i korta och långa skapas en 

misstänksamhet kring att även stoppfördelningen påverkas. Simuleringsprogrammet Plant 

Simulation 9 antar på förhand att MTTR följer en Erlangfördelning, standardavvikelsen för 

Erlangfördelningen blir även denna antagen, Plant Simulation har även svårt att översätta att 

de stora stoppen skall börja vid tio minuter istället från noll. För att verifiera huruvida MTTR-

tiderna från Grovdel 1 följer just denna fördelning användes programmet Expertfit med hjälp 

av (Law, 2007). Detta program kan utifrån en given datamängd rangordna de fördelningar som 

passar bäst in på den specifika datamängden. Eftersom att ingen datamängd hämtad från 

verkligheten passar in 100 % på en fördelning (Law, 2011), finns även möjligheten att låta 

Expertfit justera datamängden för att den ska passa in bra på den rekommenderade 

fördelningen, där medelvärdet   och standardavvikelsen   beräknas automatiskt. Denna 

justering leder till att datamängdens ursprungliga medelvärde och standardavvikelse avviker 

en viss procent från det nya medelvärdet och standardavvikelsen, detta behöver göras för att 

simuleringsprogrammet skall kunna översätta datamängden till rätt fördelning. Efter detta är 

fullföljt kan simuleringsmodellen generera värden som förhåller och sprider sig likartat kring 

medelvärdet av MTTR, som i realiteten. Den generella arbetsgången kan beskrivas enligt Figur 

3-17 vilket kan betraktas som en verifieringscykel. 

Fördelnings-
verifiering i
 Expertfit

Vald 
fördelning 

justeras

Test i 
Plant 
Sim

Larmloggar 
från Duga 

1

4
Fördelnings-
jämförelse

3

2

Inskrivning
Sortering i Excel

 

Figur 3-17. Hitta presentabel fördelning. 
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3.5.1 Fördelningsverifiering 

Efter att MTTR-tiderna har sorterats via ett skapat makro i Excel (se avsnitt 3.3.3) exporteras 

de till Expertfit där sofistikerade algoritmer rangordnar fördelningarna som passar bäst in på 

den specifika datamängden. Rangordningen går till genom att Expertfit jämför de 

rekommenderade fördelningarna med varandra och ger dem en siffra mellan 1 och 100 

huruvida de passar in på datamängden, siffran är ej relativ till den rekommenderade 

fördelningen utan endast en jämförelse mellan förslagen. Siffran 100 innebär därmed ej att 

datamängden passar in till 100 % på fördelningen. Tabell 3-6 visar fördelningsrankningen för 

OP155 stora stopp, Plant Simulations standardfördelning Erlang hamnar i detta fall på 16:e 

plats.  Värt att notera, utifrån Tabell 3-6, är även att Expertfits presentation av 

Erlangfördelningen ej är den samma som Plant Simulations presentation, standardavvikelsen 

skiljer sig därför att Plant Simulation antar en egen. 

Tabell 3-6. Fördelningsrankning. 

Fördelning Poäng 

1 – Lognormal (E) 97,50 

2 – Johnson SB 96,25 

3 – Inverse Gaussian (E)  92,50 

16 – Erlang (E) 33,75 

Hur bra den verkliga datamängden för stora stopp i OP155 passar in på Lognormalfördelningen 

visas i Figur 3-18, där den svarta linjen är en ideal lognormalfördelning till datamängden, grön 

linje verklig datamängd och röd linje Plant Simulations Erlangfördelning med konstant 

standardavvikelse, baserat på MTTR och tillgänglighet. Noterbara skillnader på Plant 

Simulations Erlangfördelning jämfört med den verkliga datamängden enligt Figur 3-18 är: 

 Större andel medellånga stopp 

 Mindre andel småstopp 

 Mindre andel långa stopp 

 Stoppen börjar vid noll sekunder 

 Stopp över 3 timmar och ca 20 minuter är ej definierade, det vill säga större haverier 

kommer aldrig att inträffa i simuleringsmodellen. 

 

Figur 3-18. Datamängdsjämförelse. 
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3.5.2 Fördelningsjämförelse 

För att jämföra grafiskt hur stor skillnaden är mellan fördelningarna samt hur bra de passar in 

på datamängden, går det i Expertfit att genomföra ett P-P-test och ett DFD-test, se Figur 3-19 

(där grön linje är verklig datamängd och röd linje Erlangfördelningen med den 

standardavvikelse som Expertfit rekommenderat). Det som framgår med hänsyn till (Law, 

2011) är att slutsatserna baserade på Figur 3-18 förtydligas. 
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Figur 3-19. DFD- och P-P-test. 

3.5.3 Fördelningsjustering 

För att datamängden skall kunna passa in på en rekommenderad fördelning behöver 

medelvärdet och standardavvikelsen justeras. Tabell 3-7 visar skillnaden för nyckeltalen före 

samt efter denna justering för OP155, stora stopp. De justerade värdena är de< som valts att 

skrivas in i Plant Simulation på grund av att på ett bättre sätt kunna följa 

lognormalfördelningen. Det justerade medelvärdet avviker uppåt med 5,3 % och 

standardavvikelsen avviker uppåt med 40,9 %. Anledningen till den enorma 

standardavvikelsejusteringen beror på stora larmskillnader av enstaka enorma haverier i 

realiteten. 

Tabell 3-7. Justeringsjämförelse. 

 Medelvärde   Standardavvikelse   

Verklig datamängd   3206   5423 

Justerad till lognormal   3386   9175 

Differens 180 3752 

Procentuell skillnad   5,3 %   40,9 % 

 

3.5.4 Granskning i Plant Simulation 

För att Plant Simulation skall kunna generera slumptal utifrån lognormalfördelningen behöver 

den omvandlas till en kumulativ fördelning, vilket för lognormalfördelningen, mycket 

övergripande, innebär att Y-axeln ersätts till en axel, som Plant Simulation genererar 

slumpvärden utefter. Slumpvärdets motsvarande koordinat på X-axeln blir sedan operationens 

stopptid vid inträffat fel (enligt Marcus Frantzén). För en extra verifiering att Plant Simulation 

verkligen imiterat Expertfits lognormalfördelning korrekt, genererades i Plant Simulation 1600 

värden (utifrån Expertfits rekommenderade medelvärde och standardavvikelse) som 

exporterades och testades i Expertfit. Hur bra Plant Simulation imiterar Expertfits 

lognormalfördelning för stora stopp i OP155 kan betraktas i Tabell 3-8. 
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Tabell 3-8. Verifiering Plant Simulation. 

 

På motsvarande tillvägagångssätt har fördelningar verifierats i samtliga operationer (bortsett 

från ett fåtal operationer där larmloggar saknades). Lognormalfördelningen var mest 

förekommande för de stora stoppen medan gammafördelningen var mest förekommande för 

de små stoppen, detta mönster verkar i huvudsak bero på mängden småstopp och antalet 

större haverier. Vidare testades även skillnaden i två simuleringsmodeller där endast 

stoppfördelningen är annorlunda.  Figur 3-20 visar den faktiska skillnaden i Grovdel 1 över att 

använda sig av en verklig fördelning (lognormal samt gamma), jämfört med den fingerade 

fördelningen Erlang från Plant Simulation. Denna jämförelse har skett i en Steady state-analys 

kring takt per timme, båda med samma flytande medelvärde och MTTR för att grafiskt kunna 

påvisa skillnaderna. 

 

Figur 3-20.  Skillnad Erlang (vänster) och Lognormal/Gamma (höger). 

Det som framgår tydligt är att lognormalfördelningen har betydligt större variation kring 

medelvärdet än Erlangfördelningen, på grund av att Erlangfördelningen i Plant Simulation ej 

tar hänsyn till större haverier. Rent intuitivt borde en fördelning med större variationer kring 

medelvärdet efterlikna ett reellt produktionsflöde bättre, dock resulterar detta även i att 

simuleringsmodellen kräver många replikeringar samt en lång simuleringshorisont för att 

kunna tillgodose för ett lågt felsäkerhetsvärde (se kapitel 6.1). Hur nyckeltalens avvikelse ser ut 

specifikt för Grovdel 1 visas i Tabell 3-9. Nyckeltalen presenteras tydligare först i kapitel 4.2. 

Tabell 3-9. Vidare jämförelse. 

 Erlangfördelning Lognormal/Gammafördelning 

Takt per timme 25,347 23,2308 

PIA 182 182 

Ledtid 7h: 16 min: 30 s 7h: 57 min: 26 s 

 (Baserat på 95 % konfidensintervall, tio replikeringar och 150 dagars simulering). 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Expertfit   3386   9174 

Plant Simulation   3266   8865 

Procentuell skillnad   3,6 %   3,5 % 

 (Medelvärdet är utifrån Expertfit beräknat på 96 
värden från verkligheten) 
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3.5.5 Övrig justering 

Eftersom det tydligt framgår, att Erlang ej är en representabel fördelning för varken små eller 

stora stopp kunde även en lognormal- och gamma-fördelning antas i de operationerna med 

bristande larmloggar. Lognormalfördelning antogs för de stora stoppen och gammafördelning 

för de små. En problematik är att bristen på data i dessa operationer gör det svårt att beräkna 

en verklig standardavvikelse.  En standardavvikelse i dessa operationer antogs genom att 

jämföra MTTR-tiden med liknande operationer (samma ålder och typ). Spridningen kring 

MTTR-värdet, det vill säga förhållandet kring medelvärdet antogs vara samma. 

Ytterligare ett undantag är att ett fåtal operationer, främst portaler, hade enstaka enorma 

stopp, se Tabell 3-10. Dessa uteliggare ledde till en synnerligen hög procentuell justering av 

standardavvikelsen i Expertfit. Undersökning visade att dessa enorma uteliggare berodde på 

att operationen larmade utanför produktionstid, mellan skift och under planerade stopp. 

Eftersom att tillgängligheten är beräknad utifrån produktionstiden behövde dessa uteliggare 

sorteras bort (ifall de nu inträffade utanför produktionstid). Dugas produktionskalender CAL 

användes för att identifiera ifall larmen inträffade utanför produktionstid eller ej. Den andel av 

larmtiden som inträffade utanför produktionstiden subtraherades bort från det specifika 

larmet. Detta undersöktes i samtliga operationer vid varje enormt larm som exponerade 

misstänksamhet. 

Tabell 3-10.  Uteliggare OP80. 

Larmtid Varaktighet Larmtid Varaktighet 

(Kan inträffa utanför produktionstid) (Endast Inom produktionstid) 

61781 s 17,2 h 22500 s 6,25 h 

22810 s 6,3 h 22810 s 6,3 h 

15045 s 4,2 h 0 s 0 h 

8511 s 2,4 h 8511 s 2,4 h 

2589 s 43,2 min 2589 s 43,2 min 

Genom att bortse från dessa extrema uteliggare som inträffade utanför produktionstid kunde 

Expertfit ge en mer relevant procentuell justering av standardavvikelsen. Resultatet av denna 

justering ledde till högre och mer relevant takt i simuleringsmodellen, på grund av att Plant 

Simulation ger ut mindre andel av extremt långa stopp. Takten ökade med 14,2 %. 

3.6 Slutsats av data-analys 

Eftersom ett tidigt fundamentalmål utlovades till att en valid simuleringsmodell över Grovdel 1 

skall konstrueras, följer det naturligt att en omfattande analys av datainsamling och data-

analys genomförs. Med hjälp av Excel-makro och Expertfit har betydligt bättre representativa 

fördelningar kring stopp än Plant Simulations Erlangfördelning kunnat igenkännas (Lognormal 

och gamma). Detta tidskrävande arbete, parallellt med noggrann datauthämtning och 

källjämförelser ökar simuleringsmodellens validitet och tillförlitlighet, samt ökar sannolikheten 

att kringgå fallgroparna identifierade utefter (De Vin, et al., 2004), se avsnitt 2.1.2.  

I vidare arbete kommer samtlig indata komponeras i ett Excel-dokument, vilket automatiskt 

integreras till modellen. Detta för att öka användarvänligheten och uppdateringsmöjligheterna 

kring modellen. Underlagen för hur olika typer av modellering av indata påverkar 

utdataresultatet är dessutom skapade, på grund av ett en utdatajämförelse mellan Erlang- och 

Lognormal- samt Gammafördelningen kan genomföras.  
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4 Konstruktion av simuleringsmodell 

I detta kapitel beskrivs simuleringsmodellens uppbyggnad och hur simuleringsmodellen 

tillgodoser begynnelsemålen, både utifrån ett internt perspektiv men även ur ett externt 

perspektiv. Kapitlet avslutas med verifiering, validering och en utdata-analys. 

4.1 Uppbyggnad och intern måluppfyllelse 

Uppfyllelsen av de interna modellmålen utifrån kapitel 1.2.2, kan beskrivas enligt Figur 4-1. Där 

i huvudsak ett integrerarbart indatadokument från Excel och tillämpning av DFA används som 

en gemensam problemlösning.  

Simuleringsmodellen

DFA – Design för användaren

Integrerbart och
 justerbart utifrån Excel

Interna mål

Användarvänlighet
Gångbar i 
framtiden

Lätt-experimenterbar

Lättåskådlig utdata

lätthanterlig

 

Figur 4-1.  Intern målsatisfiering. 

4.1.1 Uppbyggnad 

Programmet som används för uppbyggnad av modell är Plant Simulation 9, med beläggen att 

det finns tillgängligt både på Högskolan i Skövde samt Volvo Powertrain. Programmet 

innehåller också ett omfattande bibliotek av objekt och funktioner som möjliggör att komplexa 

flöden kan modelleras (inc, 2013). En layout av simuleringsmodellen framställs enligt Figur 4-2. 

 
Figur 4-2. Layout av simuleringsmodellen. 
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4.1.2 DFA samt integreringsdokument 

Vid modelleringen av simuleringsmodellen har design för användaren enligt Norman, (2002) 

varit starkt i fokus för att säkerställa att modellen skall bli användarvänlig och de sju 

principerna har tillämpats enligt följande uppställning: 

Möjlighet att använda information från minne eller omgivning. Samtliga stationer och 

portaler har namngivits utefter vad de heter i realiteten. Eftersom buffertar ej har några 

stationsnamn har dessa namngivits utefter nästkommande portal eller operation, detta för att 

användaren lättare skall kunna urskilja var samtliga buffertar befinner sig i. Programmets kod 

har även för samtliga portaler och skytteln, kommenterats utefter den logiska ordning som 

utförs i det reella systemet, se Bilaga I och kapitel 3.1.2 Vidare har instruktioner skapats som 

användaren av modellen kan använda sig av om oklarheter skulle uppstå, se Bilaga H. 

Förenkla användandet. Modellbakgrunden skapades från en CAD-ritning över Grovdel 1 (se 

Figur 3-1), för att skapa en känsla av igenkännande, samt skapa enkelhet vid identifiering av 

vad som är vad. Bakgrunden tillåter även en skalenlig modellering, denna fördel tillåter att en 

hastighet har kunnat användas för förflyttningen av skyttel samt portaltransportörer. 

Förflyttningstiderna i horisontalled av skyttel samt portaltransporter kan därför enkelt justeras 

genom att ange en ny hastighet. Vidare har samtliga ikoner modifierats för att smälta in med 

CAD-bakgrunden, i Figur 4-3 visas skillnaden mellan Plant Simulations standardikoner och de 

modifierade ikonerna.  

 

Figur 4-3. Ikoner. 

De rörliga ikonerna för portaltransportör, skyttel samt cylinderblock här även modifierats för 

att ytterligare förbättra den visuella aspekten av modellen.  

När simuleringsmodellen simulerat klart, skickas statistik till ett Excel-dokument som 

automatiskt delar upp utdatan i två grafer, varav den ena visar aktiv och inaktiv period för 

samtliga operationer och den andra visar samtliga operationers status fördelat över tid i 

procent, nämligen; arbetar, verktygsbyte, väntar, blockerad och larmar. Exakta värden för 

procentförhållandena finns även att betrakta. Samtliga stationer bestående av en 

fleroperationsmaskin, har försetts med lediga verktygsplatser för att användaren skall kunna 

flytta om, ta bort eller lägga till verktyg mellan de olika fleroperationsmaskinerna. Operation 

60 och 70 har en verktygsplats som tillåter samtidig avstängning för byte i de båda maskinerna, 

detta utfört i önskemål av referensgrupp. 

Integreringsdokument. Ett Excel-dokument skapades, där samtlig data integreras automatiskt 

in till modellen genom ett enkelt ”dubbelklick” vid simuleringsstart.  
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All önskad indataintegrering har uppfyllts, den integrerande datan är följande: 

 Cykeltid. 

 Buffertstorlekar. 

 Antal i buffert vid uppstart. 

 Verktygsbytesfrekvens. 

 Verktygsbytestid. 

 MTBF för stora stopp. 

 Fördelningsparametrar för stora stopp.  

 MTBF för småstopp. 

 Fördelningsparametrar för småstopp. 

 Nivågrupp för slumptal. 

 Hastighet för skyttel och portaltransport. 

Inför begränsningar. Samtliga objekt har tydligt markerats med färger, både i Excel-

dokumentet samt i simuleringsmodellen kring vilka datainmatningsfält som tillhör vilken 

operation. Rader som inmatning ej är väsentligt i, har i störta möjliga mån sorterats bort. Figur 

4-4 visar färgsättningen, samt förtydligandet av väsentliga rader i ett utdrag av 

integreringsdokumentet i Excel. Rad ett samt kolumn A har gjorts flytande för att ytterligare 

förenkla användandet av dokumentet. De kolumner med data som är viktiga för 

simuleringsmodellen men som användaren ej skall ändra har försetts med lås. 

 

OP Cykeltid Buffertstorlek Antal i buffert 

OP10 115     

OP10_V1       

Buffert12 96 7 0 

OP12 36     

Portal15       

Figur 4-4. Färgsättning i Excel-dokument. 

Visualisera. Samtliga simuleringsobjekt har klara animeringar som tydligt visar för användaren 

vad som händer vid simulering. Figur 4-5 visar i den översta delen hur portalen väntar på att 

OP20 skall bli klar samt att den har ett cylinderblock i portaltransportörens andra gripare, den 

nedre halvan av figuren visar strax efter att förflyttningen blivit utförd att det hämtade blocket 

från OP20 befinner sig i portaltransportörens första gripare. 

 

Figur 4-5. Illustrering av förflyttningsanimering. 
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Skapa naturliga samband. Simuleringsmodellen visar vid dess avslut statistik i form av takt per 

timme, genomsnittligt antal PIA och genomsnittlig ledtid. Användaren har även möjlighet att 

genom några enkla steg se statistik i realtid för samtliga stationer och portalers väntan, 

omställning, blockering, haverier samt hur stor procent av tiden som de arbetar. När modellen 

når sin satta simuleringstid, sänds även statistik ut till ett Excel-dokument för vidare 

analysering. Detta tillsammans, ger användaren tydliga signaler om de ändringar som gjorts i 

modellen och huruvida de får något utslag på utdatan. Användaren kan även enkelt kontrollera 

att indatan är korrekt genom att kontrollera Input-tabellen i simuleringsprogrammet. 

Felsäkra. Simuleringsmodell samt Excel-dokument kommer att överlämnas med tre stycken 

säkerhetskopior för att säkerställa att slutanvändaren ska kunna rätta till eventuella misstag 

som har begåtts. Excel-dokumentet kommer även att överlämnas med en version där samtliga 

kolumner har försetts med lås. 

Standardisera. CAD-ritningarna på Volvo Powertrain Skövde följer ett standardiserat upplägg 

samt färgsättning. Både upplägget och färgsättningen har standardiserats i modellen enligt 

liknande upplägg. 

4.1.3 Logiköversättning 

Rörelsemönster. Samtliga rörelsemönster för portaler och skyttel, beskrivet i avsnitt 3.1.2, har 

översatts till logiska följder i Plant Simulation. Dessa drivs vardera av en lokal metod som 

kontrollerar en variabel, vilket talar om huruvida operationerna som skall servas är redo. När 

operationen är redo ger den transportören en destination och vilket sensor-id som 

transportören skall befinna sig på, vid varje sensor-id får sedan transportören ett kommando 

om vad som ska utföras vid specifik sensor. 

Verktygsbyten. Verktygsbyten har integrerats genom skapade räknare för samtliga verktyg, 

vilka kontinuerligt räknar ned utefter varje verktygs specifika utslitningstid. När en räknare 

närmar sig noll skickas en signal till den aktuella stationen som talar om att, när räknaren är 

noll skall ett verktygsbyte utföras. Tiden för det specifika verktygsbytet hämtas från tabellfilen 

Input. Samtliga verktyg multipliceras vid start med ett slumptal mellan 0,1-1 för att slumpa ut 

startfrekvensen vid varje körning av modellen. Det finns verktyg som är beroende av varandra, 

det kan exempelvis vara, att några verktygsskär behöver bytas efter 750 bitar, sedan efter 

ytterligare 750 bitar skall hela verktyget bytas. För detta finns en kodslinga inlagd, vilket talar 

om vilken verktygsbytestid som ska väljas. 

Begränsning i utflödet. En begränsning i utflödet kan enkelt justeras genom att ange en 

processtid samt MTTR och tillgänglighet för den sista stationen i flödet (Findel), detta kan 

göras i Excel-dokumentet.  

Simplifieringar 

Vid uppbyggandet av modellen har ett antal förenklingar utförts, dessa finns att beskåda i 

Bilaga C. 

4.1.4 Verifiering  

Vid verifieringen har animeringarna i modellen kontrollerats enligt Banks, et al., (2004), detta 

för verifiering att objekten i modellen rör sig likt det reella systemets, förflyttningar har även 

kontrollerats. Verktygsbyten kontrollerades att de inträffar enligt specificerade intervall, samt 

att verktygsbytestider, integrerade från Excel läses in korrekt. Tillgänglighetsprocenten för 
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samtliga operationer har kontrollerats, att de stämmer med det som är inskrivet i 

integreringsdokumentet. 

Huruvida utdatan stämmer har bekräftats genom att använda förhållandet i Little´s lag enligt 

Rust, (2008). Enligt förhållandet skall genomsnittligt antal PIA dividerat med genomsnittlig 

ledtid vara lika med takt per timme. Vid experimentkörningen för Steady state, ger modellen 

ut att genomsnittligt PIA är 184 stycken cylinderblock och genomsnittlig ledtid är åtta timmar, 

sju minuter och åtta sekunder. Ledtiden omvandlat till sekunder blir 29228 sekunder. 

               
   

     
             

Simuleringsmodellen indikerar att den genomsnittliga takten per timme är ca 22,86 vilket 

avviker med 0,88 % från Little´s lag, beräknat utifrån:  

    (
     

     
  )         

4.1.5 Steady state 

Vid experimentkörning av 150 dagar, tio replikeringar och med ett konfidensintervall på 95 %, 

ger simuleringsmodellen, enligt Welch metod (Ricki, et al., 2004) och med ett flytande 

medelvärde av 30 enheter, ut grafen illustrerad i vänstra halvan av Figur 4-6. Steady state 

uppnås efter ca 100 timmar, detta motsvarar fem dagars uppvärmningstid. Analysen är 

baserad på takt per timme. 

 
Figur 4-6. Steady state-analys. 

I högra halvan av Figur 4-6 har det flytande medelvärdet expanderat till 100 enheter, för 

ytterligare belysning att Steady state uppnås efter ca fem dagar. Generellt sätt kan det vara 

intressant att utföra Steady state mot PIA (Banks, et al., 2004) men eftersom buffertnivåerna i 

Grovdel 1 räknas som låga är denna analys specifikt i denna simuleringsstudie obetydlig. 

4.1.6 Replikeringsanalys och simuleringshorisont 

För att kunna bestämma felsäkerheten i resultaten inför experimenteringen utfördes en 

inledande replikeringsanalys, denna utvecklades sedan inför optimeringen vilken beskrivs i 

kapitel 6.1. Tabell 4-1 visar den inledande replikeringsanalysens resultat där en 

simuleringshorisont på 150 dagar från Steady state analysen ansågs som en tillräckligt lång 
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iteration samt att ett felsäkerhetsvärde på 0,22 enheter gav en tillräckligt hög säkerhet i 

resultaten. 

Tabell 4-1. Inledande replikeringsanalys. 

Horisont Simuleringstid Takt Standardavvikelse Felsäkerhet 

150 dagar 12,00 min 22,86 0,309 0,22 
(Med 95 % konfidensintervall) 

 

4.2 Validering 

För att kunna genomföra en tillförlitlig validering av modellen, har ett antal olika 

valideringsaspekter tagits i hänsyn till enligt Banks, et al., (2004). Först och främst validerades 

modellens rörelsemönster för att få en bekräftelse att modellen imiterar verkligheten i hänsyn 

till portaler och buffertutnyttjande, detta genomfördes tidigt. Sedan genomfördes en 

validering mot mätbara aspekter där en procentuell avvikelse beräknades. 

4.2.1 Validering via operatörer och produktionstekniker 

Simuleringsmodellens rörelse- och beteendemönster validerades med hjälp av operatörer och 

produktionstekniker med betrodd kunskap kring Grovdel 1. Valideringen bestod företrädesvis i 

att modellens buffertutnyttjande är densamma som i verkligheten. Utnyttjandegrafen i 

modellen visades upp där fördelningen kring väntetid fram och bakåt, stopp och 

verktygsbytestider diskuterades för rimlighet. Detta med anledning av, det tidigare diskuterade 

faktumet, att Duga ansågs som opålitligt, se kapitel 3.3.1. Valideringen via operatörer och 

produktionstekniker är i samma grad lika viktig som taktvalideringen, med skillnaden att det ej 

är mätbart (Banks, et al., 2004). 

4.2.2 Validering mot planerad takt 

Att modellen ger ut korrekt takt har bekräftats med hjälp av jämförelse från TnT och Duga. En 

genomsnittlig procentuell avvikelse mellan TnT’s och Duga´s takt har tidigare diskuteras (se 

avsnitt 3.4.2), denna används som valideringsparameter. Tabell 4-2 visar de procentuella 

avvikelserna mellan TnT, Duga och modellen. 

Tabell 4-2. Taktvalidering TnT. 

Takt mot TnT Takt Takt mot Duga Takt 

Takt per timme modell  22,86 
Takt per timme Duga sista 

kvartalet 2012 
15,86 

Takt per timme TnT sista 
kvartalet 2012 

22,40 
Procentuell avvikelse Duga 

mot modell 
69 % 

Procentuell avvikelse TnT 
mot modell 

1,70 % 
Procentuell avvikelse Duga 

mot TnT 
68 % 

4.2.3 Validering mot stoppandel 

Den totala stopptidens procentuella förhållande, med avseende på produktionstiden, 

jämfördes mellan simuleringsmodellen och Duga. Detta kunde genomföras med hjälp av att 

addera medelvärdet av oplanerade stopp och medelvärdet av verktygsbytestider. Addering 

kunde jämföras med Duga´s totala MTTR, med kategorier som förhoppningsvis ej innehåller 

planerade stopp eller väntetider, valideringen genomfördes med data från sista kvartalet 2012. 
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Tabell 4-3 visar hur stoppandelen förhåller sig i OP60, den procentuella avvikelsen är i denna 

station 0,357 %. Figur 4-7 visar utifrån två cirkeldiagram motsvarande stoppförhållande. 

Tabell 4-3.  Validering av stopp OP60. 

Parameter Modell Duga 

Verktygsbyten 4,88 % Saknas 

Larm 11,98 % Saknas 

Summa 16,86 % 16,80 % 

Procentuell avvikelse modell mot Duga 0,357 % 
(Baserat på 150 dagars simulering med tio replikeringar samt 95 % konfidensintervall). 

 

 

 

Figur 4-7. Stoppvalidering OP60. 

Tabell 4-4 och Figur 4-8 framställer en ekvivalent framställning av stoppförhållandena som 

OP60, för OP70. Den procentuella avvikelsen i denna operation mellan Duga och Plant 

Simulation är 1,1 %.  

Tabell 4-4.  Validering av stopp OP70. 

Parameter Modell Duga 

Verktygsbyten 4,53 % Saknas 

Larm 6,56 % Saknas 

Summa 11,09 % 10,9 % 

Procentuell avvikelse modell mot Duga 1,2 % 
(Baserat på 150 dagars simulering med tio replikeringar samt 95 % konfidensintervall). 

 

 

 

Figur 4-8. Stoppvalidering OP70.

Eftersom att kommunikationsbrister råder kring Duga´s server och operationerna (se avsnitt 

3.3.1), skapades en otvivelaktig skepticism kring trovärdigheten av denna valideringsmetod vid 

ett fåtal operationer. Exempelvis hade OP32 en oerhörd stor procentuell stoppandel enligt 

Duga, vilket ej bestyrkes av simuleringsmodellen. Undantagen beror med stor sannolikhet på 

Duga OP60 

Arbetar 83,2 %
Stoppandel 16.8 %

Plant simulation OP60 

Larmar 11,98 %
Verktygsbyte 4,88 %
Arbetar 83,15 %

Duga OP70 

Arbetar 88,8 %
Stoppandel 11,02 %

Plant simulation OP70 

Larmar 6,56 %
Verktygsbyte 4,53 %
Arbetar 88,91
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brister i Duga, vilka undersöktes gemensamt med produktionstekniker. Identifierades inga 

felaktigheter i modellen ansågs den specifika operationen som valid. 

4.2.4 Förklaring av procentuella avvikelsen 

En förklaring till varför modellen avviker en viss procentenhet till valideringsparametrarna 

beskrivs enligt: 

 Fåtal stoppfördelningar är uppskattade. 

 Fåtal MTTR-värden för stora och små stopp är uppskattade. 

 Uppskattade verktygsbytestider. 

 Kommunikationsbrister i Duga. 

 Operatörspåverkan. 

 Att operatörer vid större stopp ibland lyfter av cylinderblock intill en buffert för att 

kunna utöka buffertkapaciteterna kan ske vid ett flertal buffertar kring Grovdel 1. 

 Uteslutandet av kvalitétskontroller. 

 Felsäkerhetsvärde utifrån replikeringsanalys, se avsnitt 6.1. 

4.2.5 Önskad validering 

Övriga valideringsparametrar som är högst relevanta enligt Banks, et al., (2004) men som ej 

existerar för Grovdel 1 är: 

 Ledtid – Är simuleringsmodellens genomsnittliga ledtid korrekt? 

 PIA – Är simuleringsmodellens genomsnittliga PIA korrekt? 

Ledtiden är teoretisk genomförbar att uthämta genom manuella tidtagningar men ansågs 

tidigt i valideringsfasen som en ej realiserbar parameter för insamlande. Detta på grund av 

mängden arbetstid som krävs ifall ett trovärdigt medelvärde skall kunna beräknas. Detsamma 

gäller även för PIA.  

4.3 Specifik målanknytning 

En stor andel av modellmålen har enligt Norman, (2002) uppfyllts, där i huvudsak 

igenkännande varit ett starkt fokus. Layout-mässigt följer modellen CAD-standarder, där 

användaren snabbt kan identifiera verklighetssamband parallellt med verklighetsefterliknelse 

där modellen på bästa sätt följer flödesmönster. Samtlig indata behandlas i ett separat 

Exceldokument, detta garanterar uppdateringskraven, användarvänligheten och möjligheterna 

för experimentering. En icke-kunnig person kring ämnet simulering kan därav använda 

modellen (med eventuell hjälp av en manual). God validitet är uppnådd med argumenten att 

modellen endast avviker i liten grad från verklig takt per timme och stoppförhållande kring 

produktionstid. För övrigt överförs även utnyttjandegrafer på ett lättåskådligt sätt till Excel. 

Underlagen inför flermålsoptimering, efterfrågade experiment, bristidentifieringar, finna 

förbättringsförslag, hypotesprövningar och indatapåverkan av resultat, är nu skapade och 

kommer i efterföljande kapitel att presenteras. 
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5 Experimentell undersökning 

I detta kapitel är enskilda experiment, önskade av referensgruppen framställda och 

diskuterade. Teoretiska förbättringsförslag undersöks i hänsyn till att få belägg för önskade 

optimeringsparametrar. Kapitlet avslutas med två flaskhalsanalyser. 

5.1 Efterfrågade experiment 

Under avstämningsmöten diskuterades diverse teoretiska förbättringsförslag, önskade av 

referensgruppen, som med nyfikenhet skulle hypotesprovas i simuleringsmodellen. En kort 

beskrivning samt framställande av resultatet beskrivs i detta delkapitel. Samtliga experiment är 

genomförda med 150 dagars simuleringshorisont, tio replikeringar och 95 % konfidensintervall. 

5.1.1 Specifik cykeltidssänkning 

Genom att inaktivera en verktygsbrottskontroll i OP160, OP170 och OP190 kan cykeltiden 

sänkas med 20 sekunder. I Tabell 5-1 belyses resultatet, vilket utifrån simuleringsmodellen, 

skapar indikeringen på att ingen märkbar skillnad kommer inträffa.  

Tabell 5-1. Specifik cykeltidssänkning. 

 
Takt PIA Ledtid 

Cykeltidssänkning 22,994 176 7h: 42 min: 09 s 

Utgångspunkt 22,864 184 8h: 07 min: 08 s 

Ökning/minskning  0,57 % -4,34 % – 5,12 % 

 

5.1.2 Generell cykeltidssänkning 

En generell cykeltidssänkning av att ej låta någon operations cykeltid överstiga 100 sekunder 

bedömdes som en tänkbar förbättringsåtgärd, resultatet av detta framställs i Tabell 5-2. 

Tabell 5-2. Generell cykeltidssänkning. 

 
Takt PIA Ledtid 

Cykeltidssänkning 23,150 194 8h: 29 min: 31 s 

Utgångspunkt 22,864 184 8h: 07 min: 08 s 

Ökning/minskning  1,25 % 5,43 % 4,59 % 

 

5.1.3 Samtidiga verktygsbyten 

Tabell 5-3 visar en önskad justering av parallella verktygsbyten i OP60 och OP70, där 

bytesfrekvensen justeras. Resultatet framställs i Tabell 5-4. Enligt referensgruppen ansågs 

verktygsbyten intressanta och därmed kommer dessa att prövas i senare kapitel. 

Tabell 5-3. Parallella verktygsbyten. 

 Byts samtidigt Frekvensjustering Byts samtidigt Frekvensjustering 

OP60 Lilla bytet 90 Stora bytet 180 

OP70 3 x Fräs T7001 108  90 3 x Fräs T7001 108 90 
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Tabell 5-4. Samtidiga verktygsbyten. 

 
Takt PIA Ledtid 

Samtidiga verktygsbyten 23,294 182 7h: 55 min: 04 s 

Utgångspunkt 22,864 184 8h: 07 min: 08 s 

Ökning/minskning 1,88 % – 1,09 % – 2,48 % 

5.1.4 Större buffertar OP170 och OP190 

Resultatet av en buffertökning mellan OP170 och OP190 (Buffert175 och Buffert195) framställs 

i Tabell 5-5. Buffertstorlekarna definierades till det högst teoretiska värdet 500. Anledning till 

en sådan kolossal buffertjustering är för lättare identifiering av eventuell påverkan. 

Tabell 5-5. Buffertjustering OP170 och OP190. 

 
Takt PIA Ledtid 

Buffertjustering 23,448 194 8h: 21 min: 04 s 

Utgångspunkt 22,864 184 8h: 07 min: 08 s 

Ökning/minskning 2,55 % 5,43 % 2,86 % 

5.2 Teoretiskt experiment 

Vad exakt som krävs för att uppnå den teoretiska maxtakten 32 var även intressant. Därför 

utfördes ett experiment där samtliga fel och verktygsbyten som kan inträffa, frånkopplades. 

Resultaten från detta experiment kan ses i Tabell 5-6. 

Tabell 5-6. Avstängning av stopp och verktygsbyten. 

 
Takt PIA Ledtid 

Med avstängning 31,304 136 2h: 12 min: 11 s 

Utgångspunkt 22,864 184 8h: 07 min: 08 s 

Ökning/minskning 37 % 63 % 73 % 

 

Utifrån Tabell 5-6 når ej takten upp till den teoretiska maxgränsen, med andra ord krävs även 

en cykeltidsänkning. OP10 har den högsta cykeltiden (130 sekunder) följt av OP40 (108 

sekunder). Ett experiment med en sänkning av cykeltid i OP10 till 108 sekunder genomfördes 

och av detta experiment, se Tabell 5-7, kommer takten med god marginal upp till den 

teoretiska maxgränsen av 32 cylinder block per timme. Ytterligare intressant utifrån Tabell 5-7 

är dessutom att PIA halveras från 184 ned till 70. 

Tabell 5-7. Avstängning av stopp och verktygsbyten,  experimentet två. 

 
Takt PIA Ledtid 

Med avstängning 34,614 70 2h: 04 min: 07 s 

Utgångspunkt 22,864 184 8h: 07 min: 08 s 

Ökning/minskning 51 % 62 % 75 % 
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5.3 Klarläggande av flaskhalsoperationer 

OP10 och OP60 har utifrån Volvo Powertrain definierats som flaskhalsar, för att verifiera att 

även dessa indikeras som flaskhalsar i simuleringsmodellen genomfördes två flaskhalsanalyser. 

Ytterligare belägg för flaskhalsanalysen är för att konstatera vart i produktionsflödet 

buffertjusteringar är mest relevant, vilket är en viktig parameter inför optimeringen. 

Flaskhalsmetoderna som används är Aktiv period och Skiftande flaskhals-analys. Portalerna är i 

ej inkluderade i analysen på grund av oväsentlighet enligt referensgrupp. 

5.3.1 Aktiv period 

Vid 150 dagars simuleringshorisont och tio replikeringar, indikeras att OP60 och OP10 är de 

primära flaskhalsarna, varav OP60 ses som primärast, se Figur 5-1, på grund av att de har störst 

andel aktiv tid. I Figur 5-2 framgår statusfördelningen av de inaktiva och aktiva perioderna 

utifrån Figur 5-1. 

 

Figur 5-1. Aktiv period-resultat. 

 

Figur 5-2. Operationsstatus. 
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5.3.2 Skiftande flaskhalsanalys 

En iteration av 150 dagars simulering resulterade även enligt denna flaskhalsmetod att OP10 

och OP60 är de främsta flaskhalsarna, varav OP10 ses som primär, se Figur 5-3.  

 

Figur 5-3. Skiftande flaskhals-analys. 

Att de olika analyserna visar tvetydliga resultat av primär flaskhals beror på hög variation. 

Vilken operation som i själva verket är primär flaskhals ansågs som ointressant. 

Primära flaskhalsfaktorer 

Nedan följer en förklaring till de faktorer som är anledningen till varför OP10 och OP60 båda är 

primära flaskhalsar. 

OP10 

 Hög cykeltid. 

OP60 

 Låg tillgänglighet. 

 Frekventa verktygsbyten. 

5.4 Slutsats av experimentell undersökning 

Av den orsaken att simuleringsmodellen har hög variation (se Figur 4-6 i kapitel 0) kan 

resultatet av de önskade teoretiska förbättringsförslagen feltolkas, däremot kvarstår faktumet 

att ingen av förbättringarna enskilt ger ett märkbart positivt utslag på takten per timme. 

Flaskhalsoperationerna OP10 och OP60 har kunnat verifieras som flaskhalsar även i 

simuleringsmodellen, detta uppfyller målet om bristindentifiering.  
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6 Optimering 

Två huvudoptimeringar beskrivs i detta kapitel inför definitivt fastställande av de mest 

gynsamma åtgärderna för ökning av takt per timme. Utifrån teoretiska infallsvinklar, beskrivs 

dessutom två experimentella optimeringar med fokus på idealt nuläge, respektive 

buffertjusteringar. 

6.1 Felsäkerhetsbedömning 

Vid optimeringskörningen är det väsentligt att få ett såpass lågt felsäkerhetsvärde som möjligt 

för att utdatan som hamnar på paretofronten ska vara trovärdig (Hoad, et al., 2007). Tabell 

6-1, visar en kollektion av utfall för prövade simuleringshorisonter och dess felsäkerhet utifrån 

en replikeringsanalys av takt per timme. En felsäkerhet under 0,2 kräver en kolossal mängd 

replikeringar samt en extremt lång simuleringshorisont. På grund av detta ansågs ett värde på 

0,2 som ett rimligt felsäkerhetsvärde inför alla optimeringar, simuleringshorisonten beslutades 

till 150 dagar (varav fem dagars uppvärmningstid). En grafisk tolkning av Tabell 6-1 visas i Figur 

6-1.  

Tabell 6-1. Felsäkerhetsbedömning. 

Horisont Simuleringstid Takt Standardavvikelse Felsäkerhet Replikeringar* 

75 dagar 6,00 min 22,16 1,086 0,78 151,10 

100 dagar 8,26 min 23,32 0,440 0,32 24,97 

125 dagar 10,29 min 23,32 0,420 0,30 22,61 

150 dagar 12,00 min 22,86 0,309 0,22 12,22 

175 dagar 14,23 min 23,1 0,359 0,26 16,51 

200 dagar 16,52 min 23,32 0,255 0,18 8,38 

225 dagar 18,17 min 23,08 0,543 0,12 37,76 

250 dagar 20,31 min 23,28 0,237 0,17 7,20 
(95 % konfidensintervall med tio replikeringar) *  Antalet behövda replikeringar för att nå felsäkerheten 0,2 

 

Figur 6-1. Felsäkerhetsgraf. 
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6.2 Huvudoptimeringar 

I detta delkapitel beskrivs två optimeringar; en inledningsoptimering för fastställande av 

väsentliga förbättringsåtgärder och en fokuserad optimering för vidare förtydligande om exakt 

vilka lösningskombinationer som höjer takten per timme i högst grad. 

6.2.1 Målsättning 

De två fundamentala målen bestämdes tillsammans med referensgruppen till: 

1) Höja takten. 

2) Minimalt antal justeringar i produktionsflödet (max åtta). 

Vidare ansågs dessutom en minimering av totalt antal i buffert vara en intressant 

optimeringsparameter. Figur 6-2 framställer huvudobjektiven för huvudoptimeringen utifrån 

optimeringsklienten, en vidare förklaring följer i avsnitt 6.2.3. 

 

Figur 6-2. Optimeringsmål. 

Huvudobjektiven optimeras utefter följande aspekter: 

 Cykeltidssänkning. 

 Tillgänglighetsökning. 

 Buffertökning. 

På grund av att en optimering av verktygsbyten kräver en ingående omprogrammering av logik 

och att portalernas tidsdata i stort omfång är uppskattat, valdes dessa att uteslutas i 

huvudoptimeringen. Eftersom att verktygsbyten är en tillgänglighetsfaktor kommer dessa, 

utefter och med optimeringens rekommenderade lösningar, att testas i enskilda experiment. 

6.2.2 Gränser och frekvens 

Gränserna av de praktiskt möjliga justeringarna av cykeltid och tillgänglighet definierades 

utifrån ett optimeringsdokument, se Bilaga M, tillsammans med Stefan Svensson. Operationer 

vars cykeltid ansågs som ej justerbara definierades som konstanter, den maximala ökningen av 

tillgängligheten sattes till 99 % med argumentet att det är en maximal tillgänglighet utifrån 

fabriceringsdefinitioner. Teoretiskt möjliga buffertkapaciteter erhölls via direkta mätningar, se 

Bilaga M. Tabell 6-2 visar justeringsfrekvensen av parametrarna. 

Tabell 6-2. Parameterfrekvens. 

Parameter Justeringssteg 

Cykeltid generellt En sekund 

Cykeltid OP160, 
OP170 och OP190 

20 sekunder 

Buffert En plats 

Tillgänglighet En procent 
(Där cykeltidssänkningen i OP160, OP170 och OP190 beror 
på bortkoppling av verktygsbrottskontroll) 
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6.2.3 Modellanpassning 

För att klienten skall kunna optimera modellen, behöver anpassningar ske, bland annat en 

definition av vad en ändring faktiskt innebär, detta fastställs enligt Tabell 6-3. 

Tabell 6-3. Definition av ändring. 

Parameter Definition av ändring 

Cykeltid En minskning av en sekund eller mer 

Cykeltid OP160, 170 & 190 En minskning av ett steg om 20 sekunder 

Buffert En ökning av en buffertplats eller mer 

Tillgänglighet En procents ökning eller mer 

 

Vidare har integrering med Excel och inläsning från indata-dokumentet samt hämtningen av 

MTBF-värden för de långa och korta stoppen stängts av. Istället skriver klienten en 

procentsiffra till en variabel, vilken läses in i en formel som ger ut ett MTBF-värde till den 

specificerade parametern. 

I modellen finns det en dialog som går att nå där modellen enkelt kan ställas in om den skall 

köra en optimering eller i ett experimentläge, se Figur 6-3. I samband med programmering av 

dialogen inför optimeringen, har en extra funktion lagts till, där inläsning från Excel kan stängas 

av om användaren vill köra flera experiment utan att behöva läsa in Excel-dokumentet före 

starten av varje experiment. Dialogen ligger i ett separat simuleringsobjekt och nås genom ett 

högerklick. Vid optimeringsläge på stängs initialt animationerna av, detta för att animationerna 

begränsar simuleringshastigheten. En iteration av 150 dagars simuleringshorisont med 

animationer kräver ca 12,5 gånger längre simuleringstid (beroende på datorkapicitet).  

 

Figur 6-3. Dialog. 

6.2.4 Inledningsoptimering 

På grund av stor mängd justerbara faktorer utfördes två huvudoptimeringar, där en inledande 

optimering med 13 500 iterationer genomkördes för att identifiera de åtta mest centrala 

förbättringsparametrarna. Därefter en sekundär optimering, där enbart de identifierade 

huvudförbättringarna var justerbara, detta för att på ett begripligt sätt kunna belysa en 

rangordning av förbättringsförslagen men dessutom för att minimera antalet ändringar. 

Svärmen av lösningar visas i Figur 6-4. 
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Takt per timme

Antal 
justeringar

Totalt buffertantal

Antal justeringar

Totalt buffertantal
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Iterationer
 

Figur 6-4. Lösningssvärm inledningsoptimering. 

Åtta justeringar

Buffert12

Buffert55

Buffert80

Cykeltid OP10

Cykeltid OP60 Tillgänglighet OP60 stora stopp

Tillgänglighet OP70 stora stopp
 

Figur 6-5. Parallel coordinates, inledningsoptimering. 

Figur 6-5 visar en översättning med hjälp av parallel coordinates utifrån Figur 6-4 där 

huvudförbättringarna är identifierbara (streckkvantiteten kring parametern), dessa är: 

 Ökning Buffert55 

 Ökning Buffert80 

 Cykeltidssänkning OP10 

 Tillgänglighetsökning stora stopp OP60 och OP70 

Följande faktorer valdes dessutom att tilläggas: 

 Ökning Buffert12 

 Cykeltidssänkning OP60 

 Cykeltidssänkning OP70 



 

– 60 – 

 

Där ökning i Buffert12 tillades på grund av placering direkt efter flaskhalsoperationen OP10. 

Cykeltidsänkning i OP60 och OP70 tillades, i hopp om att undvika en för drastisk 

tillgänglighetsökning i flaskhalsoperationen OP60. 

6.2.5 Fokuserad optimering 

Den fokuserade optimeringen utfördes med 6700 iterationer med justeringsfaktorerna 

fastställda enligt avsnitt 6.2.4 Eftersom lösningssvärmen, se Figur 6-6, innehåller en alltför stor 

mängd tänkbara lösningar (även med paretosortering) och att bristande kunskap råder kring 

vilka lösningar som faktiskt är praktiskt realiserbara, genomfördes utsorteringen med hjälp av 

Stefan Svensson och Ann-Sophie Freij med hänsyn till investeringskostnader, avkastning av 

ändring samt en rimlig tillgänglighetsökning. 

Antal justeringar

0 13 500

Iterationer

Totalt buffertantal Totalt buffertantal

Takt per timme

Antal 
justeringar

 
Figur 6-6. Lösningssvärm fokuserad optimering. 

6.2.6 Val av optimala lösningar 

Nedan följer en utsortering av de fem mest gynnsamma lösningarna (se Figur 6-7, Figur 6-8, 

Figur 6-9, Figur 6-10 och Figur 6-11), framdiskuterade med Ann-Sophie Freij och Stefan 

Svensson. En sammanställning visas i Tabell 6-4. Med anledning av att högst taktökning ej 

behöver innebära att lösningen är mest ekonomisk gångbar, genomförs ytterligare en 

utsortering i kapitel 7.  

Buffertstorlekar Cykeltider
Tillgänglighet

 stora stopp

Initialiteration

 

Figur 6-7. Fokuserat förslag cyan. 
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Figur 6-8. Fokuserat förslag grön. 

 
Figur 6-9. Fokuserat förslag blå. 

 
Figur 6-10. Fokuserat förslag lila. 

 
Figur 6-11. Fokuserat förslag orange. 
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Tabell 6-4. Sammanställning fokuserade förslag. 

   

Ta
kt

 

B
u

ff
er

t 
1

2
 

B
u

ff
er

t 
5

5
 

B
u

ff
er

t 
8

0
 

O
P

1
0

 

O
P

6
0

 

O
P

7
0

 

O
P

6
0

 S
t 

O
P

7
0

 S
t 

Figur 6-7  Cyan 25,84 

 

44 107 97 98 97 98 

Figur 6-8  Grön 24,88 28 
 

 

97  

Figur 6-9  Blå 25,44 45 98 99 

Figur 6-10  Lila 25,94 58 106 97 99 

Figur 6-11  Orange 26,10 62 109 98 95 99 99 
 (De grå fälten motsvarar att ingen ändring gjorts, st = stora stopp). 

Slutsatsen baserad på Tabell 6-4, är att den ”optimala” lösningen utifrån optimeringsklienten 

indikerar på följande förbättringsåtgärder: 

 Buffertökning av buffert 80 på ca 25-45 platser. 

 Sänkning av cykeltid i OP10 av ca 15-20 sekunder. 

 Tillgänglighetsökning i OP60 och OP70 med fokus på OP60. 

(En slutgiltig utsortering presenteras i kapitel 7, gemensamt med vidare experimentering, 

handlingsplan och ekonomi.) 

6.2.7 Verifiering av optimeringsresultat 

För att bekräfta att optimeringsresultaten är trovärdiga genomfördes en verifiering med de 

rekommenderade lösningarna i simuleringsmodellen. Tabell 6-5 visar verifiering av 

lösningsförslag lila (se Tabell 6-4 och Figur 6-10). Att takten avviker beror på felsäkerhetsvärdet 

givet från replikeringsanalysen i avsnitt 6.1. 

Tabell 6-5. Optimeringsverifiering lösning lila. 

 
Takt PIA Ledtid 

Optimeringsresultat 25,956 242 9h: 24 min: 40 s 

Simuleringsresultat 25,386 240 9h: 30 min: 25 s 

Avvikelse 2,24 % 0,8 % – 1,01 % 

6.3 Experimentella optimeringar 

Med anledning av att huvudoptimeringen fokuserar på taktändring med avseende på minimalt 

antal ändringar kommer följdfrågan, hur mycket kan takt per timme öka, utan 

ändringsbegränsningar? Ur ett rent kuriosaperspektiv genomfördes dessutom två 

experimentellt, enskilda optimeringar, detta för att besvara följande faktorer: 

1) Hur mycket påverkar enbart buffertar takt per timme? 

2) Vilka förbättringar kan identifieras utifrån ett idealt läge av Grovdel 1? 

Där buffertas påverkning av takt per timme, fokuseras på orealistiskt stora buffertar och ett 

idealt nuläge av Grovdel 1 är fritt tolkat som en situation med 99 % tillgänglighet i samtliga 

operationer. 
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6.3.1 Maximal taktökning utifrån inledningsoptimering 

Hur takten ökar till följd maximalt antal justeringar utifrån inledningsoptimeringen framgår i 

Tabell 6-6. Eftersom att detta är den maximala taktökningen utifrån den inledande 

huvudoptimeringen (se avsnitt 6.2.4) enligt optimeringsklienten, skapas intuitivt slutsatsen att 

många av de möjliga justeringarna, ej har en positiv påverkan på takt per timme. Detta gäller 

främst tillgänglighetsökning av brusfelen (stopp under tio minuter). 

Tabell 6-6. Taktändring 31 justeringar. 
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OP10 130 100 98 99   Buffert12 7 16 

OP12   Buffer31 19 38 

OP20 96 99 Buffert55 16 26 

OP30 96 98 Buffert80 14 70 

OP32  Buffert145 5 66 

OP33 Buffert155 5 30 

OP40 108 100 Buffert175 2 15 

OP50  95 98 Buffert195 1 14 

OP60 103 90 89 99 98 99     

OP70 99 90 94 99 98 99    

OP80  97 99    
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OP110 97 99  

OP120 97 99  

OP130 97 99  

OP140 98 99  

OP150      

OP160 99 79 98 99  Takt per timme 22,8 30 

OP170 103 83 97 99  Ledtid 8 h 11 h 

OP190 91 71   Genomsnittlig PIA 184 348 

OP210  98 99  Antal ändringar 0 31 
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6.3.2 Buffertoptimering 

För att bekräfta exakt hur stor påverkan buffertar, förhållet till takt per timme har 

genomfördes en optimering med orealistiska buffertkapaciteter, där tillgängligheten och 

cykeltiden är konstanter. Buffertkapaciteten varierar diskret mellan noll och 100 i steg om en 

plats, förutom Buffert12 och Buffert70, där spektrumet befinner sig inom noll och 200 med 

argument att dessa befinner sig intill primära flaskhalsoperationer. Optimeringen genomfördes 

utifrån 1000 iterationer. 

 

Figur 6-12. Buffertoptimering. 

Optimeringsresultatet framställs i Figur 6-12, vilket bekräftas att buffertar har stor påverkan på 

takt per timme. Takten kan maximalt öka med 24,4 % med endast buffertjusteringar. Värt att 

notera är även att paretofronten närmar sig en asymptot (närmar sig en vertikal linje) vid en 

specfik takt per timme detta skapar slutsatsen att buffertar därefter ej har någon effekt på 

ökad takt per timme. 

 
Figur 6-13. Buffertoptimering Parallel coordinates paretofront. 

För att identifiera de buffertar som i högst grad påverkar takten skapades en paretofront 

utifrån en parallel coordinates-analys, se Figur 6-13. Ett oväntat mönster skapades i denna 

analys vilket indikerar på att buffertjustering kring OP6O (Buffert60 och Buffert70) är betydligt 
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mer relevant än efter OP10 (Buffert 12). Detta är förvånansvärt eftersom OP10 och OP60 är 

ansedda som likvärdigt omfattande flaskhalsar. En förklaring till detta kan vara att OP60 är 

flaskhals på grund av stor mängd verktygsbyten och oplanerade stopp, medan OP10 endast är 

flaskhals främst på grund av hög cykeltid. 

6.3.3 Optimering med 99 % tillgänglighet 

Eftersom hög tillgänglighet underförstått, är en dominerande faktor till ökad takt per timme, 

utfördes en optimering med konstant 99 % tillgänglighet i samtliga operationer för de korta 

och långa stoppen, detta för att finna andra, ej lika distinkta förbättringsåtgärder. 

Optimeringen belyser dessutom de förbättringar som kan genomföras trots att 

produktionsflödet redan är i ett rimligt idealt nuläge. Takt-, PIA- och ledtidökningen genom att 

endast öka tillgängligheten till 99 % visas i Tabell 6-7. 

Tabell 6-7. Standardinställning 99 % tillgänglighet. 

 
Takt PIA Ledtid 

99 % tillgänglighet 27,908 134 4h: 53 min: 01 s 

Utgångspunkt 22,864 184 8h: 07 min: 08 s 

Ökning/minskning 22,0 % – 27,1 % – 40,0 % 

 (Med 95 % konfidensintervall) 

 

 
Figur 6-14. Optimering 99 % tillgänglighet parallel coordinates. 

Trots 99 % tillgänglighet och flertalet möjliga förbättringar indikerar optimeringsresultatet, se 

Figur 6-14, att det är synnerligen svårt att uppnå den teoretiska maxtakten av 32 cylinderblock 

per timme. Däremot finns det alltjämt tydliga förbättringar att genomföra. Figur 6-15 visar ett 

sorterat perspektiv av Figur 6-14, där de två mest centrala förbättringarna framställs. För att få 

maximalt utslag av takten med minimalt antal ändringar måste Buffert80 expanderas parallellt 

med att cykeltiden i OP10 sänks med 30 sekunder. Detta resultat är ej överraskande eftersom 

förbättringsförslagen fokuseras kring de primära flaskhalsarna, OP10 och OP60. 
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Figur 6-15. Sorterad optimering 99 % tillgänglighet parallel coordinates. 

Figur 6-16 visar förhållandet mellan ökad takt per timme och ökad storlek på Buffert80, 

noterbart är också att samtliga av de sju förbättringsförslagen innehåller en cykeltidssänkning i 

OP10 med 30 sekunder. För att få maximal ökning på takten förhållet till minimalt antal 

ändringar utifrån ett idealt nuläge med 99 % tillgänglighet, måste cykeltiden i OP10 sänkas 

med 20 sekunder parallellt med att Buffert80 ökar till 61 platser. Detta motsvarar ett taktsteg 

av ett cylinderblock per timme. 

 

Figur 6-16. Optimering Buffert80. 

6.4 Slutsats och målanknytelse optimering 

Tack vare realistiskt definierade intervall av möjliga förbättringsåtgärder, har en 

flermålsoptimering med minimalt antal ändringar och taktökning som fokus kunnat identifiera 

brister i Grovdel 1. Fem stycken ”optimala” lösningsåtgärder har sorterats ut via Stefan 

Svensson och Ann-Sophie Freij. Målen ovan, uppfyller tillsammans tre av de specificerade 

initialmålen, genomföra flermålsoptimering, identifiera brister och finna förbättringsförslag. I 

följande kapitel kommer ytterligare utsortering att presenteras med en handlingsplan och 

ekonomisk infallsvinkel.  
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7 Definitiv rekommendation och ekonomi 

I detta kapitel presenteras ett slutgiltigt lösningsförslag gemensamt med en handlingsplan 

utifrån optimeringsresultat, experiment, ekonomi och praktiska möjligheter.  

7.1 Vidare utsortering 

För fastställande av en definitiv lösning utifrån den fokuserade optimeringens fem mest 

gynnsamma lösningar (se kapitel 6.2.6), togs följande aspekter i hänsyn (gemensamt med 

Stefan Svensson och Ann-Sophie Freij): 

 Taktökning. 

 Antal ändringar. 

 Typ av ändringar. 

 Rimliga tillgänglighetsökningar. 

 Rimliga cykeltidssänkningar. 

Lösningsalternativet som i allra högst grad uppfyller punktlistan, är lösningsförslag lila, se Figur 

6-10 och kapitel 6.2.6, med följande argument som belägg: 

 Hög ökning av takt. 

 Minimalt antal ändringar. 

 Realistisk genomförbar ökning av Buffert80. 

 Rimligast tillgänglighetsökning OP60 och OP70 för oplanerade stopp.  

 Rimligast cykeltidsänkning OP10.  

Vidare framställning av lösningsförslag lila framgår i Tabell 7-1. 

Tabell 7-1. Slutförslag. 

 Nuläge Förslag Differens 

Cykeltid OP10 130 113 – 17 sekunder 

Buffert80 14 58 + 44 platser 

Tillgänglighet OP60 89,2 97 + 7,8 % 

Tillgänglighet OP70 94,1 99 + 4,9 % 

Takt per timme 22,86 25,94 + 1,54 
  

7.1.1 Slutgiltig experimentering  

Med anledning av att verktygsbyten ej ingått i optimeringen på grund av  tidskrävande 

programmering, se kapitel 6.2.1 och anpassning till verkligheten, genomfördes vidare 

experimentering utifrån lösningsförslag lila, där samtidiga verktygsbyten i OP60 och OP70 är 

inkluderade samt Buffert80 även kan ökas till 30 platser, genom eventuell installation av 

oanvänd buffert från findel med 16 platser. Detta i önskemål från referensgruppen men även 

för belysning av taktökningen från varje specifik åtgärd. Detta skapar uppfattningen om vilka 

lösningar som gemensamt bildar en interaktionseffekt för ökning av takt per timme. Tabell 7-2 

visar taktökning för specifik åtgärd, intressanta kombinationer, deras teoretiska taktökning och 

deras verkliga taktökning. För framlyftning av varje experiments styrka (P-värde), genomfördes 

Mann-Whitney U-test och Two-sample T-test för säkerställning av huruvida taktökningen 

verkligen skiljer sig från utgångsläget. Ett P-värde under 0,05 indikerar på en säkerställd ökning  

(Black, 2010) (LeBlanc, 2004). 
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Tabell 7-2. Vidare experimentering. 

Nr Operation Åtgärd Kod Taktökning P-värde P-värde* 

1 OP10 
Cykeltidssänkning á 20 

sekunder 
1 

Ingen 
ökning 

- - 

2 OP60 
Tillgänglighetsökning 

stora oplanerade stopp 
97 % 

2 + 0,432 0,0009 0 

3 OP70 
Tillgänglighetsökning 

stora oplanerade stopp 
99 % 

3 + 0,196 0,0188 0,04 

4 OP60, OP70 Samtidiga verktygsbyten 4 + 0,215 0,0445 0,087 

5 Buffert80 Ökning till 30 platser 5 + 0,191 0,0445 0,068 

6 Buffert80 Ökning till 58 platser 6 + 0,382 0,0011 0,001 

    
 Intressanta 

kombinationer Teoretisk taktökning Verklig taktökning 
  

7 1 + 4 + 5 + 0,406 + 0,441 0,0007 0 

8 4 + 5 + 0,406 + 0,521 0,0011 0,001 

9 4 + 6 + 0,597 + 0,577 0,0002 0 

10 2 + 3 + 0,628 + 0,633 0,0002 0 

11 1 + 2 + 3 + 5 + 0,819 + 1,009 0,0001 0 

12 1 + 4 + 6 + 0,597 + 1,017 0,0001 0 

13 2 + 3 + 4 + 5 + 1,034 + 1,038 0,0001 0 

14 2 + 3 + 4 + 6 + 1,225 + 1,175 0,0001 0 

15 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1,034 + 1,271 0,0001 0 

16 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 1,225 + 1,342 0,0001 0 
(P-värde gäller för Mann-Whitney test, P-värde* gäller för Two-sample T-test, samtliga värden gäller för 95 % 
konfidensintervall) 

Ett boxplottdiagram utifrån Tabell 7-2 framställs i Figur 7-1 för visuellt förtydligande om varje 

experiments förhållande kring medelvärde, medianvärde och övre/under gränser. Detta på 

grund av att varje experiment grundas på tio singulärt unika iterationer.  

 

Figur 7-1. Vidare experimentering, boxplot. 
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Den intuitivt skapade slutsatsen utifrån Figur 7-1 är att majoriteten av experimentens övre och 

under kvartiler förhåller sig rimligt inom övre och undre gränser. 

Den slutgiltiga rekommenderade lösningen är kombinationen 1+2+3+4+6 (nr 16) med 

anledning av hög påverkan på takt per timme, ekonomisk gångbarhet enligt referensgrupp och 

för bibehållning av framtida förbättringsarbeten av ökad tillgänglighet i OP60 och OP70. Det 

som även framgår är att en ökning i Buffert80 från 30 till 58 har stor påverkan på takt per 

timme, med dagens tillgänglighet, jämför kombination 1+4+5 och 1+4+6, detta speglar det 

slutgiltiga lösningsförslaget eftersom ökad tillgänglighet är ett framtida arbete. Förhållandet i 

takt per timme, PIA och ledtid mellan utgångspunkt och den föreslagna lösningen visas i Figur 

7-2.  

 

Figur 7-2. Taktändringsdiagram/Box-plot, PIAdiagram samt Ledtidsdiagram. 

Slutförslaget innebär följande ändringar i Grovdel 1: 

 Cykeltid OP10: 130  110 s. 

 Buffert80: 14  58 platser. 

 Tillgänglighetsökning oplanerade stopp OP60: 89,2  97 %. 

 Tillgänglighetsökning oplanerade stopp OP70: 94,1  99 %. 

 Samtidiga verktygsbyten OP60 och OP70. 

Vidare illustreras utifrån en iteration av 600 dagar (denna högre simuleringshorisont valdes på 

grund av att ett bättre medelvärde hur datan är fördelad över tiden skulle erhållas) hela 

produktionsflödets påverkan av ändringarna, påverkan av väntan och blockerat i operationer 

samt portaler i Figur 7-3, värt att notera är att operationer som befinner sig under en portal ej 
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visar någon väntan utan endast en blockerad status, i denna status ingår även väntan. 

Buffertarnas förändring i hur stor del dessa är belagda över tiden illustreras i Figur 7-4. Y-axeln 

står i båda figurer för procent av tiden. Exakta värden för Figur 7-3 och Figur 7-4 finns att 

beskåda i Bilaga Q. 

 
Figur 7-3. Operationer och portalers påverkan. 

 
Figur 7-4. Buffertpåverkan. 

7.2 Handlingsplan 

En specifik handlingsplan av vilka förbättringsarbeten som behöver genomföras för att 

förverkliga slutförslaget beskrivs i följande stycke tillsammans med en nulägesbeskrivning. 

Handlingsplanen har tillkommit efter önskemål från referensgrupp och är förövrigt framtagen 

inför förverkligande av förbättringsförslagen. 
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7.2.1 Cykeltidssänkning OP10 

Nuläge: Cykeltiden i OP10 består övergripande av följande steg (enligt Figur 7-5) (där 

dessutom verktygsbrottskontroller ingår kontinuerligt): 

1) Laddning av cylinderblock. 

2) Fräsning vänster sida. 

3) Ladda borr, borra två indexhål, vänster sida. 

4) Ladda brotsch, brotscha indexhålen vänster sida. 

5) Ladda korthålsborr. 

6) Vridning av cylinderblocket. 

7) Borrning av portalgriparhål gavel. 

8) Vridning av cylinderblocket. 

9) Borrning av portalgriparhål andra gaveln. 

10) Vridning av cylinderblocket. 

11) Lossning av cylinderblocket. 

OP1O

Laddning av 
cylinderblock

Fräsning vänster sida
Ladda borr, borra två 
indexhål, vänster sida

Ladda brotsch, 
brotscha indexhålen 

vänster sida

Ladda korthålsborr

Vridning av 
cylinderblocket

Borrning av 
portalgriparhål gavel

Verktygsbrottskontroll

Lossning av 
cylinderblocket

Vridning av 
cylinderblocket

Borrning av 
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Vridning av 
cylinderblocket

 

Figur 7-5. Cykeltidssänkning OP10. 

Åtgärd: På grund av elementära ingrepp går ej något steg i cykeln att förflytta till en annan 

operation, omtaktning är därmed ej tillämpbart. Verktygsbrottskontroll kan exkluderas, 

alternativt endast användas på specifika intervall, se Figur 7-5, vilket leder till en maximal 

cykeltidssänkning på 20 sekunder. Övriga teoretiska tidsbesparingar är ökade 

matningshastigheter, vridningsförbättringar och effektivare ladda/lossa-cykel.  

Handlingsplan 

Steg Handling (Alternativ 1) 

1) Koppla bort verktygsbrottskontrollen, alternativt, programmera för att kontroll endast 
skall ske på fasta intervall. 

2) Optimera vridningsmoment, ladda/lossa och matningshastigheter, för att ytterligare 
minska den totala cykeltiden. 

3) Utvärdera resultat, om de utförda åtgärderna sänkt cykeltiden till 110 sekunder. 

  



 

– 72 – 

 

Steg Handling (Alternativ 2, det rekommenderade) 

1) Genomdriv en omfattande programgenomgång i OP10 samt utför eventuella 
ombyggnationer för att kunna integrera verktygsbrottskontrollen med övriga 
arbetsmoment. 

2) Optimera vridningsmoment, ladda/lossa och matningshastigheter, för att ytterligare 
minska den totala cykeltiden. 

3) Utvärdera resultat, om de utförda åtgärderna sänkt cykeltiden till 110 sekunder. 

7.2.2 Ökning Buffert80 

Nuläge: Nuläget kan beskrivas enligt vänster halva av Figur 7-6. I nuläget finns dessutom 

möjligheten att manuellt lyfta av cylinderblock, nackdelarna med denna lösning är: 

 Att av och på-lyftning endast sker vid ett större haveri. 

 Att av och på-lyftning sker i mån av tid. 

Åtgärd: Dela befintlig bana, installera en skyttel som transporterar cylinderblock från befintlig 

bana till en separat buffertbana installerad vid sidan om den befintliga. Skytteln handhar 

förflyttning av cylinderblock mellan buffertar, se höger halva av Figur 7-6. Det finns i nuläget i 

produktionsflödet för cylinderblock 13 en buffert om 16 platser samt en skyttel, dessa är 

placerade i findelen mellan OP290 och OP292. 
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Figur 7-6. Buffertökning Buffert80 toppvy. 

Handlingsplan  

Steg Handling 

1) Undersök vilken typ av vridbord som är lämplig att köpa in till findelen för att kunna 
tillgodose för funktionen att mata ut cylinderblock till kontrollstation för mätning. 

2) Köp in vridbord. 

3) Byt ut skyttel vid extern buffertbana i findelen till vridbordet. 
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4) Förflytta kontrollstationen i findelen närmare produktionslinjen. 

5) Programmera logik: att mätpalett står och väntar på kontrollplats, när mätning skall 
ske matas palett ut till vridbord som vrider sig till rätt position, portalrobot placerar 
cylinderblock på mätpalett, vridning av vridbord, utmatning till kontrollstation sker, 
när cylinderblock är kontrollerat matas detta tillbaka till vridbordet som vrids till rätt 
läge och portalrobot lyfter av block från mätpalett, vridning av vridbord, mätpalett 
matas ut till kontrollstation, vridning av vridbord, portalrobot lyfter ned cylinderblock 
på vridbordet. 

6) Dela Buffert80 före den manuella av lyften, förflytta skyttel till Buffert80, förflytta 
extern buffertbana med 16 platser till Buffert80, installera och programmera ny skyttel 
och buffertbana till Buffert80. 

7) Försäkra att den manuella av och på-lyften används vid behov. 

8) Utvärdera resultat, huruvida den nuvarande tillgängligheten i OP60 och OP70 är 
tillräckligt hög för att en nyinvestering av extra buffertplatser skall vara oväsentlig. 

9) Vid behov utöka buffert med en nyinvestering. 

(En möjlig lösning med en skyttelrobot där cylinderblocken placeras i racksystem togs även i 

beaktande, lösningen övergavs dock snabbt på grund av cylinderblockens tyngd kräver en 

mycket kraftig robot samt kraftiga racks, vilket gemensamt leder till stora utgifter). 

7.2.3 Tillgänglighetsökning OP60 och OP70 

Nuläge: Stor andel infall av oplanerade långa stopp. 

Åtgärd: Genom olika typer av tillgänglighetshöjande verktyg, exempelvis avhjälpande UH och 

förebyggande UH, med anledning av att dessa reducerar akuta stopp (Hagberg & Henriksson, 

2010).  

Handlingsplan OP60 

Ingen specifik tillgänglighetshöjande åtgärd identifererades på grund av stor variation av 

felorsaker funna i EWO, se kapitel 3.2.2. En rekommendation är att större fokus på god 

underhållsmässighet under torsdagsstopp erlägges. 

Handlingsplan OP70 

I denna operation identifierades främst ett problemområde: 

Steg Handling 

1) Fokusera UH-åtgärder på transportering till inbana samt fastspänning fixtur. 

2) Utvärdera, följ upp resultat och identifiera nya förbättrringsåtgärder. 

7.2.4 Samtidiga verktygsbyten OP60 och OP70 

Nuläge: Verktyg byts separat vilket medför en onödig väntan i OP60 under verktygsbytestiden i 

OP70. 

Åtgärd: Ett samtida verktygsbyte mellan OP60 och OP70 där verktygsbytesfrekvenserna 

justeras för att dessa verktygbytestider skall sammanfalla, se kapitel 5.1.3. Genom att lägga 

stort fokus på att förbättra verktygsbytesparametrar påverkas det totala 

tillgänglighetsbortfallet. Även genom att standardisera verktygsbytesförfarandet kan 

tillgängligheten ökas, de standardiserade instruktionerna kommer eventuellt till en början ej 
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resultera i större tidsbesparing men enligt W.Niebel & Freivalds, (2009) kommer operatören på 

grund av lärokurvan bli snabbare för varje gång ett verktygsbyte utförs. 

Handlingsplan  

Steg Handling 

1) Justera verktygsbytesfrekvensen i OP60 för det lilla bytet till 100 bitar och det stora 
bytet till 200 bitar, samt justera verktygsbytesfrekvensen i OP70 från 108 bitar till 100 
bitar. 

2) Skapa gemensamt med operatörer standardiserade instruktioner kring hur ett 
standardiserat verktygsbyte skall utföras på effektivast möjliga sätt, tillse även att 
enklare förbättringar kring uppläggningsytor och andra mindre kostsamma 
tidsbesparande åtgärder utförs. 

3) Skapa ett samspel mellan operatören i OP60 och operatören i OP70, ett samarbete 
mellan dessa skulle ytterliggare kunna snabba på verktygsbytet. 

4) Följ med jämna mellanrum upp om operatörerna följer det fastsällda standardiserade 
arbetsättet. 

5) Utvärdera om det nya arbetsättet fungerar bra. 

7.3 Ekonomisk överblick  

Vid ett beslutsfattande är kalkyler en viktig del, det är dock viktigt att kalkyler ej ses som det 

dominerande beslutsunderlaget på grund av att en kalkyl till stor del bygger på förenklingar 

(Andersson, 2009). Olika ekonomiska aspekter har tagits i beaktande och skall fungera som ett 

komplement till övriga beslutskriterier. De ekonomiska aspekterna som varit intressanta att 

undersöka närmare är inköp och installationskostnader av olika buffertlösningar, kostnader för 

cykeltidssänkning, kostnader för tillgänglighetsökande åtgärder av operationer samt kostnader 

för inköp av effektivare verktyg. Ett grovt uppskattat övergripande underlag för 

investeringsberäkningar togs fram i samråd med produktionsberedare Ann-Sophie Freij, se 

Tabell 7-3. Från underlaget har avvägningar gjorts och dessa har varit viktiga vid val av robusta 

förbättringsförslagsåtgärder samt i vilka steg dessa skall förverkligas. 

Tabell 7-3. Ekonomiska uppskattningar. 

Investering Uppskattad kostnad 

Självdrivande buffertbana meterpris 50 000 kr 

Skyttel i sidobuffert 100 000 kr 

Skyttel 500 000 kr 

Vridbord 300 000 kr 

PIA-ökning per block årligen 1 500 kr 
(Varav ”skyttel i sidobuffert” innebär endast förflyttning mellan buffertbanor 
och skyttel förflyttning mellan produktionsflöde och sidobuffert).  

7.3.1 Specifika utgifter  

Nedan beskrivs totala kostnader för implementering av lösning, beräkningarna är grovt 

uppskattade. 

Cykeltidssänkning OP10: Bortkoppling av verktygsbrottkontroll innebär ingen kostnad. 

Ökning Buffert80: I nuläget finns en buffertbana i findelen med en kapacitet av 16 platser, som 

på grund av olika åtgärder och överflöd ej används överhuvudtaget. Dessutom finns en skyttel, 
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för inmatning till kontrollstation (mellan OP290 och OP292 i findelen), vilken kan ersättas med 

ett vridbord vid närmare placering av kontrollstation. Gemensamt kan buffertbanan och 

skytteln förflyttas och installeras vid Buffert80. Uppskattade kostnader för ingreppet visas i 

Tabell 7-4.  

Tabell 7-4. Flyttkostnad. 

Kostnadsdrivare Uppskattad kostnad  

Vridbord 100 000 kr 

Installationskostnad nytt vridbord 150 000 kr 

Installation Buffert80 100 000 kr 

Summa 350 000 kr 

Eftersom lösningsförslaget indikerar på totalt 58 platser och totalt antal platser med den 

externa bufferten endast uppnår 30 platser (14 + 16), se avsnitt 7.1.1, krävs ytterligare 28 

platser. Med andra ord, ytterligare en buffertbana krävs, kostnaden för detta framgår i Tabell 

7-5. 

Tabell 7-5. Kostnad för ytterligare bana. 

Kostnadsdrivare Uppskattad kostnad 

Buffertbana á 32 meter 1 600 000 kr 

Buffertskyttel 1 styck 100 000 kr 

Installationskostnad 300 000 kr 

Summa 2 000 000 kr 

Tillgänglighetsökning OP60 och OP70: Denna kostnad är endast beräknad på vad det årligen 

kostar att ändra verktygsbytesfrekvenserna vilket klargörs i Tabell 7-6. 

Tabell 7-6. Kostnad för frekvensjustering. 

Kostnadsdrivare Uppskattad kostnad 

Justering OP60 0 kr 

Justering OP70 50 000 kr 

Summa 50 000 kr 

PIA-ökning: Eftersom PIA-ökningen endast är 1500 kr/block årligen försummades kostnaden. 

Totalkostnad för förbättingsförslag: De totala uppskattade kosnaderna finns sammanställda i 

Tabell 7-7. 

Tabell 7-7. Totalkostnad. 

Kostnadsdrivare Uppskattad kostnad 

Flyttkostnad 350 000 kr 

Yttreligare bana 2 000 000 kr 

Frekvensjustering 50 000 kr 

Summa 2 400 000 kr 

7.4 Vidare diskussion kring lösningsförslag 

Med tanke på att ett felsäkerhetsvärde på 0,2 (se kapitel 6.1) fastställdes inför optimeringen 

och att det slutgiltiga optimeringsförslaget lila, taktmässigt skiljer sig i liten grad från de andra 

fokuserade lösningsförlagen, se avsnitt 7.1, skapas det intuitiva uttalandet; är lösningsförslag 

lila verkligen det optimala? Som svar på denna fråga används erinrandet att lösningsförslaget 

lila, är även det förslag som till taktförhållande är förslaget som är mest tillämpningsbart i 
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verkligheten. Detta med anledning av att lösningen ej innehåller en orealistisk hög 

tillgänglighet på varken OP60 eller OP70 (99 %), dessutom är cykeltidsänkningen i OP10 högst 

rimlig. Eftersom en exakt ekonomisk beräkning av slutförslaget är orealistiskt valdes istället 

större fokus läggas på att i själva verket finna möjliga åtgärder för att förverkliga 

förbättringsförslaget med belägget, att ekonomin kan efter projektavslut vidare arbetas av 

beredare på Volvo för exakta beräkningar. Eftersom enda möjliga omfattande 

cykeltidssänkningen i OP10 består av det riskfyllda momentet att bortse från en 

verktygsbrottskontroll kan en viss tvivelaktighet skapas. Däremot enligt kapitel 5.2, är en 

cykeltidssänkning i OP10 den utväg som i störst omfång låter takten per timma närma sig den 

teoretiska maxgränsen av 32 cylinderblock per timme, därav bör Volvo utesluta 

verktygsbrottskontrollen eller integrera denna med nuvarande bearbetningssteg. För övrigt är 

samtidiga verktygsbyten i OP60 och OP70 en åtgärd som synnerligen borde förverkligas, dels 

på grund av att höja takten, se kapitel 5.1.3 men även för att det är en väldigt återhållsam 

förbättringsåtgärd. För övrigt är en ökning av Buffert80 i nuläget inga som helst problem, på 

grund av gott om utrymme, outnyttjad kapacitet i form av oanvänd buffertbana och dåligt 

utnyttjande av skyttel, däremot bör ökningen av Buffert80 ske i steg, för att på ett 

experimentellt tillvägagångssätt, verifiera att modellrekommendationen även stämmer i 

verkligheten utefter rådande indata, detta med anledning av stor mängd uppskattad data och 

exkluderingar i simuleringsmodell. 

7.4.1 Övriga lösningar 

Vid fastställandet av de bästa lösningarna utifrån den fokuserade optimeringen framtogs till en 

början, en mängd förslag med ökad storlek av Buffert12, Buffert55 och cykeltidssänkning i 

OP60. Dessa lösningar åsidosattes vid samarbete med Stefan Svensson på grund av höga 

investeringar förhållet till ökad takt per timme och att buffertökningarna krävde mycket 

utrymme. Förslagen ansågs dock fortfarande som väsentliga för att de vid en förändrad 

flaskhalsbild skulle kunna tänkas vara aktuella. På grund av detta följer i kommande 

textstycken en förklaring av faktiska justeringar för förverkligande av; ökning Buffert12, ökning 

Buffert55 och cykeltidssänkning OP60. 

Ökning Buffert12: Bygga en buffertbana över den befintliga, där en hiss, se Figur 7-7, på båda 

ändar ansvarar för av och pålastning av cylinderblock för de olika våningarna. Hissen har även 

logik som ser till att FIFO upprätthålls, den övre våningen används endast vid behov, antalet 

våningar kan i mån av takhöjd ökas samt att längden kan ändras i mån av golvyta samt layout 

av produktionsflödet. 

Block in Block ut

Hiss

 
Figur 7-7. Sidovy av hisslösning. 
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Ökning Buffert55: Lösning ett: Genom att konstruera en parallell buffertbana och tillsätta tre 

extra vridbord (alternativt ett vridbord, en skyttel), se Figur 7-8.  

Lösning två: se lösningsförslag Buffert12. 

 

Från portal 35

Till 
Op52

Före Efter

Vridbord

 

Figur 7-8. Buffertökning Buffert55 toppvy. 

Cykeltidssänkning OP60: Ett större ingrepp där operationens ladda/lossa-bana förkortas skulle 

kunna korta ned cykeltiden för operationens ladda/lossa-cykel, detta ingrepp är dock mycket 

kostsamt enligt referensgruppen men har ändå varit ett tidigare förslag som länge diskuterats 

under många avdelningsmöten. 

7.5 Slutsats av lösningsförslaget 

De olika undersökningar som under arbetets gång utförts, har tillsammans resulterat i en 

rekommenderad lösning som är genomförbar samt ger en hög avkastning i takt per timme i 

förhållande till total investering. Den rekommenderade lösningen visar att en ökning på cirka 

ett cylinderblock per timma är möjlig vid endast fem justeringar, vilket även är ett avslut för 

måluppfyllelsen av huvudmålen. 

Enligt Liker, (2009) betraktas en buffert som ett slöseri och att buffertar i mån om möjligt skall 

undvikas, med anledning av detta sorterades lösningar med ändringar i många buffertar bort 

och även att det slutgiltiga förslaget om ökning i Buffert80 kan ske stegvis. Vid Buffert80 skall 

den befintliga lösningen med manuellt av- och på lyft fortfarande finnas kvar för att tillse att 

en utökning av bufferten kan ske vid större haverier. Viktigt är dock att det installeras en 

automatisk buffert för att tillgodose att de mer kontinuerliga variationerna kring OP60 och 

OP70 utjämnas. En investering här kan eventuellt ske i etapper där den första etappen 

resulterar i att den nuvarande bufferten av 16 platser kommer på plats, sedan kan en 

undersökning göras för att se hur stor en eventuell extrabuffert behöver vara för att täcka den 

dåvarande tillgänglighetsförlusten i OP60 och OP70.  
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8 Diskussion och övriga förbättringsåtgärder 

I detta kapitel presenteras en sammanfogad diskussion kring arbetets helhet, samt förslag till 

vidare forskning och förbättringar.   

8.1 Diskussion 

Optimeringsresultatet visar i enlighet med Goldratt & Cox, (1993) att en förbättring av 

flaskhalsoperationer ger störst utdelning av takt per timme, vilket utifrån simuleringsmodellen 

väl stämmer överens med verkligheten, därför att flaskhalsoperationerna verifierades som 

samma i modell och verklighet. Däremot skapade tvetydighet kring vilken av OP10 och OP60 

som var primär flaskhals, vilket möjligtvis är en konflikt med verkligheten. Vidare arbete hade 

kunnat läggas på detta men valdes att uteslutas med anledning av att finna 

förbättringsåtgärder är synnerligen mer viktigt än finna en singulär primär flaskhals. Eftersom 

ett tidigt fundamentalmål definierades till att simuleringsmodellen över Grovdel 1 skall vara 

användarvänlig, följer förhoppningarna att Volvo Powertrain i framtiden lägger större fokus på 

att låta simuleringsarbeten utföras. Dessutom, även att simuleringsprogrammet Plant 

Simulation blir ett standardprogram för simulering (i nuläget används även 

simuleringsprogrammet Quest). Däremot skall slutsatser för framtida förbättringsarbeten ej 

endast kompileras utifrån simuleringsiterationer, detta med anledning av att en 

simuleringsmodell till stor del konstrueras genom förenklingar och antagningar (Banks, et al., 

2004). Förenklingar och antagningar har i detta simuleringsarbete på bästa sätt framförts via 

referensgruppen för att i tidigt skede klargöra modellens begränsningar, samt även för styrning 

av arbetet i rätt riktning (genom att granska ifall antagningarna ur ett verklighetsperspektiv är 

godtagbara). Genom att tidigt göra dessa begränsningar har simuleringsfallgropar enligt De 

Vin, et al., (2004) kunnat undvikas. Dessutom har simuleringsmodellens validitet och 

trovärdighet ökat eftersom ett mycket stort fokus har kunnat läggas på en omfattande 

dataanalys, vilket i framtiden bör vara ett större generellt fokus vid simuleringsarbeten.  

Det har även under arbetets gång identifierats ett antal tänkbara förbättringsarbeten som på 

grund av avgränsningar ej ingått i huvudmålen, dessa beskrivs i följande delkapitel. 

8.1.1 Fördelningar 

En vidare och mer omfattande analys av hur fördelningar kring tidsparametrar av indatan i en 

simuleringsmodell påverkar utdataresultatet är i hög grad en relevant fråga inom simulering. 

Hur mycket påverkas utdatan ifall antagna indatakonstanter av tider ändras till medelvärden 

bundna till någon typ av fördelning? Det är bevisat att utdatan av Grovdel 1 påverkas av att 

bortse från Plant Simulations rekommenderade Erlangfördelning men hur påverkas utdatan av 

att finna motsvarande fördelningar i övriga tidsparametrar som cykeltider, hastigheter och 

verktygsbytestider? 

8.1.2 Operatörskodning Duga 

Operatörskodningen är en oerhört onödig bristfaktor i Duga. En pålitlig och korrekt kodning 

ger definitivt en positiv interaktionseffekt kring hela Dugas trovärdighet. Den mest naturliga 

förbättringsåtgärden är en uppföljning av operatörs-ID, där det framgår exakt vilken operatör 

som genomför felkodningen, vilket rekommenderat görs utefter kontinuerliga uppföljningar, 

exempelvis veckovis. Ett annat, mer problematiskt, alternativ är att felsäkra felkodningen via 

Poka Yoke (fysiskt ogenomförbart att göra fel).  



 

– 79 – 

 

8.1.3 Generell förbättring Duga 

En framtida forskning på att göra Duga mer simuleringsvänligt, genom att låta datamängderna 

på förhand vara anpassade till Plant Simulation är en intressant forskningsidé. Ett exempel kan 

vara att låta datamängderna på förhand finnas tillgängliga i histogram, medelvärde och 

standardavvikelseform. Detta skulle bespara mycket arbete och justeringar i Excel. Ett fåtal 

stationer är heller ej kopplade till Duga, vilket innebär att stor mängd simuleringsdata i nuläget 

behöver uppskattas, främst stopptider. För att i framtiden kunna konstruera pålitliga 

simuleringsmodeller behöver även ledtid och PIA vara hämtbara för att öka 

valideringsmöjligheterna. 

8.1.4 Standardisera data-analyser 

I nuläget när en diskret simuleringsmodell skall utvecklas krävs det att väsentlig data inhämtas 

från många olika källor, det råder även en tvetydighet om hur pålitlig varje källa är. Det krävs 

en rejäl genomgång av de olika uppföljningssystemen och ett upprättande av rutiner som 

säkerställer att inget datasvinn förekommer. Det finns i dagsläget ett behov av att få Duga att 

räkna ut takt per timme som den i nuläget görs med hjälp av TnT på grund av att Dugas 

definition av takt per timme ej inkluderar cylinderblock bearbetade under raster. EWO borde 

även kopplas ihop med Duga, underhållspersonal skulle istället för att mata in data i ett eget 

dokument mata in direkt i Duga vad det loggade felet orsakades av. Det skulle exempelvis 

kunna finnas en flik för oplanerade stopp och en för planerade stopp som i sin tur är kopplade 

direkt mot Dugas felkodning, se Figur 8-1 som illustrerar en sammankoppling av de olika 

systemen. 

     TnT     EWO

Duga

 

Figur 8-1. Gemensamt datasystem. 

8.1.5 Interaktionseffekt optimering 

Vid optimeringsresultat identifierades i detta arbete interaktionseffekter av kombinering av 

lösningsparametrar, se kapitel  7.1.1. Detta innebär i korthet följande; att singulära ändringar 

av produktionslinan ej har stora påverkningar av takt per timme, däremot kombinationer av 

singulära ändringar. En funktion i optimeringsklienten som upplyser huruvida lösningen 

innehåller en interaktionseffekt på utdatan är en intressant idé. Detta skulle exempelvis kunna 

genomföras genom följande aspekter i optimeringsklienten: 

 Interaktionskoefficient 

 Visuell belysning (genom tydlig markering av lösningen i svärmen) 

 Låta optimeringsklienten först prova enskilda experiment med singulära ändringar av 

produktionslinan och tolka dess påverkan på takt per timme, sedan jämföra dessa med 

kombineringar likt kapitel  7.1.1. 
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8.1.6 Standardisera simuleringsmodeller 

I nuläget har ett antal olika simuleringsmodeller genom åren byggs upp på Volvo Powertrain 

utefter olika simuleringsmjukvaror och produktionsflöden. Genom att standardisera 

simuleringsdesignen och mjukvaran kan förståelsen av simulering öka kraftigt. Utbildningarna 

reduceras samtidigt som igenkännandet och användarvänligheten ökar. Förslagsvis kan Volvo 

Powertrain använda Plant Simulation som standardprogram (detta program finns det stor 

kunskap om på Högskolan i Skövde och detta kan betyda att kommande generationer av 

ingenjörer/produktionstekniker på Volvo Powertrain som utbildats vid detta lärosäte har 

denna kunskap) och låta modelldesignen efterlikna ett CAD-dokument. 

8.1.7 Manuellt buffertutökande 

I nuläget sker manuellt av- och pålyft av cylinderblock för ökning av vissa buffertar på grund av 

varierande produktion och haverier. Ett system för exakt hur och när blocken skall lastas av/på 

manuellt saknas i nuläget. Av/på-lyften skulle kunna effektiviseras genom att använda en timer 

och en ljusfyr som talar om för operatören när en utökning av buffert är lämplig. En ljussignal 

skulle även i god tid kunna tala om för operatören när banan börjar bli tom. 

8.1.8 Verktygsbyten generellt 

Vid intervjuer av operatörer för att uppskatta en rimlig verktygsbytestid gavs det väldigt 

tvetydiga svar kring vad som är rimliga verktygsbytestider. Eftersom verktygsbytestiderna tar 

en viss procent dagligen av operatörernas tid och som eventuellt kan binda upp en operatör 

när ett stopp inträffar vore en standardisering för samtliga verktygsbyten mycket lämplig. För 

varje verktygsbyte skall det finnas en specificerad ordning som verktyget skall bytas i för att 

säkerställa att bytet sker på yppersta sätt. Volvos monteringsavdelningar är ett föredömligt 

exempel på hur en specifik uppgift har standardiserats, effektiviserats och blivit tidsatt. 

8.1.9 Verktygsbyten OP60 

Det finns i dagsläget förbättringspotential av materialhanteringen vid ett verktygsbyte i OP60. 

Vid intervju av operatör Drazen Mazalica, fanns en önskan om att ett större infällbart bord där 

förberedda skär samt verktyg som används får plats. Det infällbara bordet som finns i 

dagsläget är för litet för att kunna användas på ett effektivt sätt. Detta kan med enkla medel 

förverkligas och skulle innebära en effektivisering av verktygsbytet i OP60. 

8.1.10 Larmeffektivisering 

Vid genomförandet av Genchi genbutsu noterades det att operatörer vid vissa tillfällen ej 

uppmärksammade stationer som hade gått i larm. Ett effektivare visualiseringssystem vore 

därför även en rekommenderad åtgärd. Exempelvis skulle ett larm bättre kunna påvisas genom 

en ljudton som operatören enkelt kan stänga av, när denna har uppmärksammat felet och 

kommit till operationens manöverpanel. För att undvika irritation hos operatören skulle även 

ljudtonen ej aktiveras när operationen skiftar från manuell körning till automatisk körning och 

larmet inom en kort tidsperiod uppträder igen. Alternativt skulle en ljusfyr för varje område 

utplaceras där operatören har sin mest vanligt förekommande position. 

Det finns även i nuläget ett behov av att se till att OP12 larmar som den ska när den stannar på 

grund av att den nuvarande logiken ej tillser detta (enligt uppgift från operatör Drazen 

Mazalica). 
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9 Slutsats 

Arbetets slutsats av huvudmålen och internmålen framställs i detta avslutande kapitel 

tillsammans med författarnas personliga ord. 

9.1 Slutsats kring uppfyllelse av huvudmål 

På grund av faktumet att datainsamling är en synnerligen viktig del av en valid 

simuleringsmodell (Banks, et al., 2004) lades stort fokus på analys av datainhämtning från olika 

källor samt verifiering, se kapitel 3.3, 3.4 och 3.5. Detta för att den experimentella 

undersökningen och utsorteringen från den fokuserade optimeringen, se kapitel 5 och 6, skulle 

ge verklighetsanpassade lösningar för ökad takt per timme. Vilket överensstämmer och speglar 

de ursprungliga huvudmålen definierade av Volvo Powertrain, nämligen: 

 Bygga en valid diskret händelsestyrd simuleringsmodell över Grovdel 1 för 

bearbetningen av cylinderblock 13 på Volvo Powertrain Skövde. 

 Ta reda på hur olika metoder för modellering av indata kan påverka resultatet. 

 Att utifrån simuleringsmodellen ta reda på om det finns brister i Grovdel 1 som kan 

påverka att den uträknade takten för hela produktionsflödet ej uppnås. 

 Att utifrån simuleringsmodellen genomföra ett antal relevanta flermålsoptimeringar 

med maximering av takt som fokus. 

Vidare har en omfattande sortering, gemensamt med personer från referensgruppen och 

experiment, resulterat i fem förhoppningsvis nära optimala lösningar, varav ett definitivt 

lösningsförslag som enligt simuleringsmodellen kan öka takten i Grovdel 1 med över ett block 

per timme. Förslag till verklighetsanpassning av lösningsförslaget har för övrigt tagits fram 

gemensamt med hänsyn till ekonomiska aspekter, detta uppfyller följande huvudmål: 

 Ta fram förbättringsförslag på hur takten i Grovdel 1 kan ökas. Experimentens resultat 

bör även visa hur robust en lösning är samt hur ekonomiskt kostsam den är. Vidare 

skall förslagen även vara genomförbara utifrån en arbetsmiljösynpunkt. 

9.2 Slutsats kring uppfyllelse av internmål 

Med orsak av att simuleringsmodellen ärvs av Volvo Powertrain efter projektavslut lades stort 

fokus på att göra simuleringsmodellen som helhet användarvänlig. Med hjälp av Excel hanteras 

indatan separat, tillsammans med utdatahanteringen, vilket gemensamt med DFA, se kapitel 

4.1.2, bildar en väldigt användarvänlig simuleringsmodell. Där till och med extra arbete som 

flödesmönster, hastigheter, skalenlighet vid portaler, igenkännande utifrån CAD-dokument 

kontinuerligt varit ett starkt fokus, gemensamt uppfylls därmed följande interna mål: 

 Försäkra att simuleringsmodellens konstruktion är lätthanterlig och kan användas av 

produktionstekniker utan simuleringskunskaper. 

 Försäkra att simuleringsmodellen är gångbar i framtiden genom att garantera att 

indataparametrar är lätta att uppdatera. 

 Försäkra att vanliga indataparametrar kan ändras i ett integrerat Excel-dokument, för 

att möjliggöra enkel experimentering. 

 Försäkra att simuleringsmodellens utdata (PIA, takt, Ledtid och utnyttjande graf) är 

visuellt lättåskådlig. 

 Försäkra att simuleringsmodellen visuellt följer verkliga flödesmönster. 
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9.3 Författarnas avslutande ord 

Med facit i hand är det naturligt att finna bättre arbetslösningar men som helhet har 

examensarbetet, från konceptnivå november 2012, tills avslut genomlöpt mycket bra. 

Arbetsuppgifter har uppdelats i bästa mån, fasta arbetstider har bestämts och efterföljts utan 

några som helst problem. Åsiktsutbyten har framförts på ansenlig nivå där övervägningar 

anpassats till båda parter. Arbetsprioriteringen har kontinuerligt styrts i rätt riktning, där 

arbetsbördan varit jämnt fördelad. Rapportskrivning har skett kontinuerligt för att undvika 

stress i slutfasen. Förövrigt har ambitionsnivån mellan författarna under hela arbetets gång 

överensstämt. Volvos referensgrupp har från start uppvisat ett stort intresse, och detsamma 

gäller från anställda på Högskolan i Skövde, vilket vidare har bidragit till en högre kvalitet på 

examensarbetet.  
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Bilaga A – Sortering och beskrivning av bilagor 

I följande avsnitt framställs material som med anledning av bibehållning av röd tråd valts att 

uteslutas från föregående kapitel.  

Med anledning av att arbetet, enligt rapporten, är uppdelat i olika tydliga faser, har bilagorna 

sorterats. Detta går överskridande att förklaras enligt Figur A-1, en förklaring till vardera sortering 

följer nedan. 

 Indata-analys: Alla bilagor som ingår i förarbetet inför konstruktionen av den valida 

simuleringsmodellen ingår i denna grupp.    

 Simuleringsmodellen: Bilagor som är behövande för uppfyllnaden av de interna arbetsmålen 

av simuleringsmodellen ingår i denna grupp, främst utdrag ur Excel-dokument. 

 Optimering: Externt material utifrån optimeringen är placerad i denna kategori. 

 Tidsplan: Tidsplanen för arbetet hamnar inom en egen kategori. 

 Överlämning: Överlämning av simuleringsmodell och specifik handlingsplan. 

 

Bilaga B

Bilaga D Bilaga E

Bilaga F

Bilaga C

Bilaga R

Bilaga G

Bilaga I Bilaga J

Bilaga K

Bilaga H

Bilaga L

Bilaga M Bilaga N

Indata-analys

Tidsplan

Simuleringsmodellen

Optimering

Lätthanterlig 
simuleringsmodell av 
bearbetningsline för 

bristidentifiering samt 
flermålsoptimering

Bilaga O Bilaga P

Bilaga Q

Bilaga S Bilaga T

Överlämning

 

Figur A-1. Beskrivning av bilagor. 
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Bilaga B – Antagandedokument och möten 

Många antaganden kring projektets omfång genomfördes för att bespara tid och/eller för att 

parametern ej antogs påverka arbetets mål, se Tabell B-1. Antaganden diskuterades med 

referensgruppen på avstämningsmöten. Bilagan innehåller dessutom information kring när 

avstämningsmötena inträffade och vad som ingick, se Tabell B-2.  

Tabell  B-1. Antagandedokument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell B-2. Mötesinformation. 

 Huvudagenda Datum Klockslag 

Avstämningsmöte ett Projektuppdatering och 
datainsamling. 

2013/01/15 11.00 – 12.00 

Avstämningsmöte två Förklaring av datafördelningar. 2013/02/07 11.00 – 12.00 

Avstämningsmöte tre Genomgång av 
simuleringsmodellen. 

2013/02/28 11.00 – 12.00 

Avstämningsmöte fyra Validering och inför 
optimeringen. 

2013/03/21 11.00 – 12.00 

Avdelningsmöte Förklaring av projektet. 2013/03/27 14.00 – 15.00 

Avstämningsmöte fem Optimering. 2013/04/15 13.00 – 14.00 

Avstämningsmöte sex Utsortering och förverkligande 
av lösningar samt ekonomi 

2013/05/06 9.00 – 10.00 

Operatörsmöte Utsortering och förverkligande 
av lösningar samt ekonomi 

2013/05/24 10.00 – 10.30 

Operatörsmöte Utsortering och förverkligande 
av lösningar samt ekonomi 

2013/05/24 15.30 – 15.00 

Operatörsmöte Utsortering och förverkligande 
av lösningar samt ekonomi 

2013/05/26 21.30 – 22.00 

Avslutningsmöte Avslutning 2013/05/30 14.00 – 16.00 

Data Ok Datum 

Att samma konstanta hastighet för buffertar förutom den 
sekvensstyrda kan användas. 

X 7/2 

Att samma konstanta hastighet för vridbord kan användas. X 7/2 

Att samma konstanta hastighet för portalerna kan användas. X 7/2 

Att cykeltiderna kan sättas till konstanta. X 7/2 

Att tiden som det tar att utföra samtliga verktygsbyten kan 
antas genom intervjuer med operatörer. 

X 7/2 

Att ett tillförlitligt värde på MTTR samt tillgänglighet för stopp 
över 10 minuter kan tas fram från EWO-dokumentet.  

X 7/2 

Att ett konstant inflöde av artiklar kan användas. X 7/2 

 
Struktur 

 
OK 

 
Datum 

Kontrollerna antas inte störa produktionen i någon större 
utsträckning, varvid dessa kan förenklas bort. 

X 7/2 

Operatörers påverkan på produktionsmodellen kan förenklas 
bort på grund av att operatörers påverkan ej kommer att ingå i 
något förbättringsförslag. 

X 7/2 



 

– 88 – 

 

Bilaga C – Data-antagningar och felaktiga antagningar 

Övriga antaganden som är viktiga för arbetet men ej relevanta nog för att diskutera på 

avstämningsmötena beskrivs i denna bilaga. Dessutom beskrivs även ett fåtal felaktiga antagnaden 

som har anpassats utefter referensgruppens direktiv. 

Data-antagningar 

 MTTR-medelvärden från larmloggarna kan justeras in för att anpassa Expertfits fördelning. 

Denna justering innebär att vissa medelvärden höjs/sänks med några procentenheter. 

 Data från stationer med saknade larmloggar och saknad data i EWO kan erhållas genom att 

jämföra med liknande stationer (utifrån typ och ålder). Detta gäller MTTR, procentuell 

justering och standardavvikelse. 

 Samma fördelning kan antas i operationer och portalerna av samma typ och ålder. 

 På grund av dålig kommunikation mellan operation och larmloggar, är det ok att i OP32 och 

OP52 använda data från senaste kvartalet, istället för sista kvartalet år 2012. 

 Samma stoppfördelning kan antas i OP12 och OP60. 

 Total stopptid som krävs i uträknandet av tillgängligheten kan hämtas från EWO för OP12 och 

OP140. 

Felaktiga antagningar 

1) Att samma cykeltid för ladda, ladda och blockrotering kan antas för portalerna. 

2) Att tiden det tar att utföra verktygsbyten kan antas genom intervjuer med enstaka 

operatörer. 

3) Att ett värde för MTTR samt tillgänglighet för stopp under tio minuter kan antas genom 

intervjuer med operatörer. 

4) Inga begränsningar i in eller utflödet. 

Lösningsåtgärder och anpassningar för felaktiga antagningar 

1) Klocka samtliga enskilda tider manuellt enligt W.Niebel & Freivalds, (2009). 

2) Kolla med operatörer från båda skiften. 

3) Hämta från Dugas larmloggar. 

4) Station i simuleringsmodell tillades för att kunna experimentera med ett begränsat utflöde. 
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 Bilaga D - Operationsbeskrivningar 

En beskrivning av vardera operationen utefter Figur 3-1 beskrivs i Tabell C-1. 

Tabell  D-1. Vidare operationsbeskrivning.  

 Nr Station Operationsbeskrivning 

 1 OP10 Fräsning vänster sida, 
borrning för 
portalgripare 

 2 Buffert12   

 3 OP12 Instansning av 
artikelnummer samt 
tillverkningsdatum 

   
   

   
P

o
rt

al
1

5
 4 OP20 Grovfräsning topplan 

5 OP30 Specialfräsning, 
bearbetning bottenplan 

6 Spolning15 Spolar bort spånor som 
uppkommit i OP20 
samt OP30 

 7 Buffert33   

   
   

   
 P

o
rt

al
3

1
 

8 OP32 Fräsning av bottenplan 
och vevaxelgång 

9 Spolning31 Spolar bort spånor som 
uppkommit i OP32 

10 OP33 Fleroperation, borrar 
hål och fräser ramlager 

 11 Buffert35   

   
   

   
   

   
P

o
rt

al
35

 

 
12 

OP40 Kombinerad fräsmaskin 
och borrhuvudväxlare. 
Bearbetning fram, 
bakända och 
bottenplan 

13 OP50 Specialfräsmaskin, 
bearbetning bottenplan 

14 Spolning35 Spolar bort spånor som 
uppkommit i OP50 

 15 Buffert55   

P
o

rt
al

55
 16 OP52 Fleroperation, fräser 

högersida 

 17 Buffert60   

 18 OP60 Grovborrar cylindrar 

 19 Buffert70   

 20 OP70 Fleroperation, 
finfräsning högersida 

 21 Buffert80   

 22 OP80 Fleroperation, fixtur för 
höger sida 

 23 Buffert85   

P
o

rt
al

8
5

 24 OP90 Fleroperation, borrar 
hål  

 25 Buffert105   

   
   

   
   

 P
o

rt
al

1
0

5
 

  OP110 Kanonborrverk, 
borrning av oljekanaler 

27 OP120 Kanonborrverk-2, 
borrning av oljekanaler 

28 OP130 Kanonborrverk-3, 
borrning av oljekanaler 

29 OP140 Kontrollstation av 
oljekanaler 

 30 Buffert145   

   - Skyttel   

P
o

rt
al

1
4

5
 31 OP150 Fleroperation, fixtur för 

höger, vänster, fram 
och baksida 

 32 Buffert155x   

 33 Buffert155   

   
P

o
rt

al
15

5
 

34 OP160 Borrhuvudväxlare, 
multipellborrning fram- 
och baksida 

35 OP170 Borrhuvudväxlare, 
multipellborrning höger 
sida 

 36 Buffert175   

   
 P

o
rt

al
17

5
 

37 OP180 Borrhuvudväxlare, 
multipellborrning 
vänster sida 

38 OP190 Borrhuvudväxlare, 
multipellborrning, 
topplan 

 39 Buffert195   

P
o

rt
al

 1
95

 40 OP200 Borrhuvudväxlare 
multipellborrning, 
bottenplan 

41 OP210 Borrar och gängar 
färdigt hål 

(färgkodningen följer Cad-dokumentet över Grovdel 1
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Bilaga E – Verktygsinformation 

Relevant information kring verktygen beskrivs i denna bilaga, se Tabell D-1. 

Tabell E-1. Verktygsinformation. 

 
 

 
 
 

Verktygsnamn Fr
e

kv
en

s 

B
yt

es
ti

d
 

 O
P

1
0

 

Borr T1002 601 300 

Brotsch T1003 1081 300 

Korthålsborr T1005 151 300 

2 x Fräs T1006 80 900 

 
O

P
2

0
 Borr Ø19,5 500 600 

Brotsch Ø20 750 600 

Grovfräs Ø355 88 1200 

OP30 
Hålkälsfräs 525 600 

Grovfräs 150 1200 

OP32 
Fräsning bottenplan 
samt ramlagerhalvor 

250 900 

 
O

P
3

3
 Korthålsborr T3301 106 300 

Borrning T3303 168 300 

Fräsning T3304 100 300 

Borrning T3305 751 300 

 
O

P
4

0
 

Gavelfräs T4011, 
T4012 

300 1800 

Rambalksfräs T4032 
samt T4031 (3/1) 

750 1800 

Rambalksfräs T4031 
(3/1) 

375 1200 

Rambalksfräs T40 
(2/1) 

750 1200 

Borrhuvud T4041 2100 900 

Planfräs T4051 - - 

 
O

P
5

0
 Fotfräs 275 600 

Dragbrotsch bredd - - 

Dragbrotsch plan - - 

Dragbrotsch radie - - 

OP52 
Fräs T5201 100 0 

Fräs T5202 100 0 

OP60 
Stora bytet 90 1800 

Lilla bytet 45 900 

OP70 3 x Fräs T7001 54 1500 

 
O

P
8

0
 Borrning Ø8,7 T8003 1385 600 

Gängtapp M10 T8004 1396 600 

Borrning Ø6,9 T8008 474 600 

OP90 Borrning Ø14,5 T9005 106 600 

Borrning Ø6,9 2667 600 

Borrning Ø6,9 LH181 3751 600 

  

 
 

 
OP 

 
 
 

Verktyg Fr
e

kv
en

s 

B
yt

es
ti

d
 

OP110 
OP120 
OP130 
OP140 

Stora bytet 
Lilla bytet 

(Gäller alla i denna 
grupp) 

200 
100 

2100 
1500 

OP150 Gängning T15003 400 1200 

Fräsning spår 
T15002 

200 900 

OP160 Brotschar 350 300 

Borrhuvud - - 
 

O
P

1
7

0
 

Borrhuvud RH91-92 500 300 

Borrhuvud RH69 100 300 

Borrhuvud RH69 350 300 

Gänghuvud - - 

Borrhuvud 1 - - 

Borrhuvud 2 - - 

Borrhuvud 3 - - 

 

O
P

1
8

0
 

Borrhuvud 1 
Vändskär LH1 

359 300 

Borrhuvud 1 - - 

Borrhuvud 2 - - 

Gänghuvud - - 

OP190 
Borrhuvud 900 1800 

Gänghuvud - - 

 

O
P

2
0

0
 

Borrhuvud 1 - - 

Borrhuvud 2 B71-76 - - 

Borrhuvud 3 B81-86 - - 

Borrhuvud 4 - - 

Tapp B71-76 - - 

Borrhuvud 5 Brotsch - - 

Gänghuvud 6 - - 

 

O
P

2
1

0
 Borrhuvud 2 300 300 

Borrhuvud 3 400 300 

Borrhuvud 1 - - 

Gänghuvud - - 
(OBS de operationerna med saknade 
verktygsbytesintervaller och bytestider byts på 
produktionsstopp.) 
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Bilaga F – Förklaring av Excel-makrot 

I denna bilaga förklaras Excel-makrot som skapades för att på ett enkelt tillvägagångssätt 

kunna lägga ihop de larm som troligtvis inträffar under samma oplanerade stopp.  

För att makrot överhuvudtaget skall fungera behöver en liten justering först genomföras och 

det är att ersätta sekundvisaren i alarmstart och alarmslut med noll, se Figur F-1. Detta 

genomförs med hjälp av Excel-formeln INT. 

Före Efter

 
Figur F-1. Sekundavrundning. 

Nästa steg är att låta makrot summera alarmstarten och alarmsluten som med stor 

sannolikhet inträffar under samma stopp, se Figur F-2. Makrot arbetar övergripande över 

följande steg: 

 Observerar klockslaget för alarmslut. 

 Kontrollerar ifall nästkommande klockslag för alarmstart inträffar under samma minut. 

Ja: sammanfoga tiderna. 

Nej: sammanfoga inte tiderna. 

= 504 s

 Figur F-2. Sammanfogning av larmtider. 
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Bilaga G – Indatamanual 

För att öka användarvänligheten kring simuleringsmodellen skapades en enkel manual till 

integreringsdokumentet, vilken beskrivs nedan. 

Kolumnbeskrivning 

 OP: Namn på operationer, portaler med mera. 

 Cykeltid: Justera cykeltiden. 

 Buffertstorlek: Justera buffertstorlek. 

 Antal_i_buffert: Justera startantalet i buffert när simuleringsmodellen startar. Denna 

används för att undvika att simuleringsmodellen startar i ett tomt läge eller för att kunna 

experimentera med olika uppstartsförhållanden. 

 Verktyg: Verktygsnamn: "Ledig" är experimentverktyg och används ifall användaren vill 

testa med flera verktyg. 

 Frekvens: Justera verktygsbytesfrekvensen 

 Verktygsbytestid: Justera medeltiden det tar att genomföra verktygsbytet. Vill 

användaren ta bort ett verktyg sätts denna tid till 0. 

 MTTR_ST: MTTR-tider för stopp över 10 minuter.  

 Tillgänglighet_ST: Tillgänglighet för stopp över 10 minuter. Tillgänglighetstalet skrivs in i 

procentform mellan 0 och 1. Denna används för att simuleringsprogrammet skall veta hur 

ofta oplanerade stopp inträffar. 

 MTTR_SM: MTTR-tider för stopp under 10 minuter. 

 Tillgänglighet_SM: Tillgänglighet för stopp under 10 minuter. Fungerar på samma sätt 

som Tillgänglighet_ST. 

Övrig kolumnbeskrivning 
Nedan beskrivs kolumner som är viktiga för simuleringsmodellen, men som ej är lika relevanta 

för användaren. 

 Total produktionstid: Den planerade produktionstiden för ett kvartal. Denna används för 

att kunna beräkna tillgänglighet för de små och stora stoppen 

 Totaltid småstopp: Ett kvartals larmloggar från Duga. Denna används för att kunna 

beräkna tillgänglighet för de små stoppen. 

 Totaltid stora stopp: Ett kvartals larmloggar från Duga. Denna används för att kunna 

beräkna tillgänglighet för de stora stoppen. 

 MTTR_Just_ST: Justerar spridningen av de stora stoppen 

 Just_upp_ST: Justerar startvärdet för spridningen av de stora stoppen 

 Sigma_ST: Ett värde som beskriver spridningen av de stora stoppen 

 MTBF_ST: MTBF för de stora stoppen 

 Stream_ST: Slumptalsvärde stora stopp 

 MTTR_Just_SM: Justerar spridningen av de små stoppen 

 Just_upp_SM: Justerar startvärdet för spridningen av de små stoppen 

 Sigma_SM: Ett värde som beskriver spridningen av de små stoppen 

 MTBF_SM: MTBF för de små stoppen 

 Stream_SM: Slumptalsvärde små stopp 

OBS! Ändra ej några namn i dokumentet, utan endast siffror. 

Behåll en originalfil av dokumentet för att enkelt kunna gå tillbaka till grundinställningarna. 
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Bilaga H – Simuleringsmanual 

För att försäkra att simuleringsmodellen är användarvänlig skapades en användarmanual. 

Manualen går igenom steg för steg vad som skall genomföras för att starta en simulering och 

därefter kunna analysera resultatet. 

Tillvägagångssättet för att köra simuleringsmodellen är: 

1) Öppna simuleringsmodellen 

2) Klicka på knappen ovanför ”ExperimentManager” 

  

3) Klicka på fliken ”Run” 

    

4) Klicka på knappen ”Reset” 

 

5) Klicka på knappen ”Start” 
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6) Välj Exceldokumentet, exempelvis 

 
7) Simuleringsprogrammet kommer nu att ladda in alla indataparametrar och börja 

simulera, detta tar ca 12 min. Simuleringen efterliknar 150 arbetsdagar för att utdatan 

ska vara genomsnittlig och trovärdig.  

 

8) Simuleringen är nu färdig, klicka på OK 

 
 

9) Stäng ner ”Experimentmanager” 

 

10) Klicka på ”Output values” 

 



 

– 95 – 

 

11) Utdatan kommer nu att visas. 

 

 

Animering och simuleringshastighet 

 

1. Animering 

För att stänga av/sätta på animeringen av portalrörelser med mera under tiden som 

simuleringen körs klicka på: 

  

2. Simuleringshastighet 

För att justera simuleringshastigheten klicka på: 

 

Hastigheten justeras sedan genom att förflytta markören höger (långsammare) eller 

vänster(snabbare) 
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Bilaga I – Portallogik 

I denna bilaga visas programkod från portal 15, motsvarande logik finns i även i övriga 

portaler. Högra halvan visar en visuell beskrivning av vad kodavsnittet gör. 

 (SensorID : integer)   
is 

                 

 temp_part : object; 
do 
------------------ Hämtar block samt åker till nästa specificerade sensor 
                          IfsensorID=1 and (@.destination=In15) 
                           then@.stopped:=true; 
                          waituntil not In15.empty and not OP12.resworking and 
not    
                          OP12.failed prio 1;  
------------------  Får ej hämta block om OP12 arbetar eller har havererat  
 while not In15.empty loop  
  In15.cont.move(@);  
  if @.empty=false then  
   exitloop;  
  end;  
 end;  
 @.startpause(Input["Cykeltid","In15"]); 
  

 

 @.backwards:=false;  
 @.stopped:=false; 

                  

 @.destination:=OP20; 
----------------- Portal byter i OP20  
                                ElseifsensorID=2 and (@.destination=OP20)  
                                then@.stopped:=true; 
 waituntil OP20_ready=true and not OP20.failed and 
not           
                               OP20.setup prio 1; 
 temp_part:=@.cont;  
 OP20.cont.move(@);  
 temp_part.move(OP20);  
 @.backwards:=false;    
 @.stopped:=false; 

  

 @.destination:=Spolning15_1; 
---------------- Stoppar vid spolningen, startpause hämtar tid från tabell 
                                elseifsensorID=4 and (@.destination=Spolning15_1) 
                               then@.stopped:=true; 
 @.startpause(Input["Cykeltid","Spolning15"]);  
 @.backwards:=true; 
 @.stopped:=false; 

                    

 @.destination:=OP30; 
----------------- Portal byter i OP30 
                                 elseifsensorID=3 and (@.destination=OP30)  
                                then@.stopped:=true; 
 waituntil OP30_ready=true and not OP30.failed and 
not   
                                OP30.setup  prio 1; 
 temp_part:=@.cont;    
 OP30.cont.move(@);  
 temp_part.move(OP30);  
 @.backwards:=false;    
 @.stopped:=false;   
 @.destination:=Spolning15_2; 
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---------------- Stoppar vid spolningen, startpause hämtar tid från tabell 
                                elseifsensorID=6 and (@.destination=Spolning15_2)   
                                then@.stopped:=true; 
 @.startpause(Input["Cykeltid","Spolning15"]); 

 @.backwards:=false;  
 @.stopped:=false; 

    

 @.destination:=Ut15; 
--------------- Lämnar block samt åker tillbaka till sensorid 1 
                                elseifsensorID=5 and (@.destination=Ut15)  
                               then@.stopped:=true; 
 waituntil Ut15.empty prio 1; 
 while Ut15.empty loop 
 @.cont.move(Ut15);   
  if @.empty=true then  
   exitloop;  
  end;  
 end;  
 @.startpause(Input["Cykeltid","Ut15"]); 
  

 

 @.backwards:=true;  
 @.stopped:=false;  
 @.destination:=In15;   
  
 end;  
end;  
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Bilaga J – Vidare arbete av utdata-analys 

Efter slutförd simulering sänds utdata kring operationsutnyttjande direkt till valt Excel-

dokument. Hur utdatan formateras i Excel visas Tabell J-1 och Figur J-1. 

Tabell J-1. Utdata-analys i Excel. 

 
Arbetar Verktygsbyte Väntar Blockerad Larm Aktiv period Inaktiv period 

OP10 71,20 2,16 0,00 24,75 1,89 75,25 24,75 

OP12 22,29 0,00 16,80 58,37 2,53 24,83 75,17 

OP20 58,21 2,43 0,00 34,65 4,72 65,35 34,65 

OP30 47,99 1,42 0,00 45,93 4,67 54,07 45,93 

OP32 55,15 0,56 0,00 44,19 0,11 55,81 44,19 

OP33 56,39 1,23 0,00 40,57 1,81 59,43 40,57 

OP40 64,44 1,86 0,00 32,88 0,81 67,12 32,88 

OP50 44,62 0,34 0,00 50,16 4,89 49,84 50,16 

OP52 60,40 0,00 0,00 38,80 0,80 61,20 38,80 

OP60 62,88 4,64 5,19 15,45 11,84 79,36 20,64 

OP70 61,63 4,31 14,22 12,88 6,96 72,90 27,10 

OP80 56,99 0,33 22,16 17,91 2,61 59,93 40,07 

OP90 38,71 0,94 0,00 58,93 1,42 41,07 58,93 

OP110 55,44 2,78 0,00 39,22 2,56 60,78 39,22 

OP120 53,27 2,78 0,00 41,60 2,34 58,40 41,60 

OP130 48,32 2,78 0,00 44,89 4,01 55,11 44,89 

OP140 38,41 2,78 0,00 56,90 1,92 43,10 56,90 

OP150 41,81 0,82 0,00 54,68 2,69 45,32 54,68 

OP160 61,63 0,13 0,00 35,99 2,25 64,01 35,99 

OP170 62,87 0,69 0,00 32,07 4,38 67,93 32,07 

OP180 46,46 0,14 0,00 52,97 0,44 47,03 52,97 

OP190 59,16 0,31 0,00 35,60 4,94 64,40 35,60 

OP200 52,03 0,00 0,00 45,93 2,04 54,07 45,93 

OP210 53,58 0,27 0,00 44,88 1,27 55,12 44,88 

 

 

Figur J-1. Utnyttjandegrafer i Excel. 
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Bilaga K – Integreringsdokument användbara flikar 

Integreringsdokumentet med all justerbar indata (för till och med OP32) som är relevant för en 

produktionstekniker uppvisas i Tabell K-1 och Tabell K-2 i denna bilaga. Beskrivning av varje 

kolumn finns förövrigt i Bilaga G. 

 

Tabell K-1. Integreringsdokument. 

OP Cykeltid Buffertstorlek Antal_i_buffert Verktyg Frekvens 

OP10 130         

OP10_V1       

Borr T1002 600 

OP10_V2       

Brotch T1003 1080 

OP10_V3       

Korthålsborr 
T1005 

150 

OP10_V4       

2 x Fräs T1006 80 

OP10_V5       Ledig  0 

OP10_V6       Ledig  0 

Buffert12 96 7 0     

OP12 36         

Portal15           

OP20 88         

OP20_V1 

      

Borr Ø19,5 500 

OP20_V2 

      

Brotch Ø20 750 

OP20_V3 

      

Grovfräs Ø355 88 

OP30 55         

OP30_V1 

      

Hålkälsfräs 525 

OP30_V2       Grovfräs 150 

Spolning15 14,3         

In15 11,8         

Ut15 13,4         

Buffert31 420 19 0     

Portal31           

OP32 78         

OP32_V1 

      

Fräsning 
bottenplan 

samt 
ramlagerhalvor 

250 
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Tabell K-2. Fortsättning av Integreringsdokument. 

OP Verktygsbytestid 
MTTR
_ST 

Tillgänglighet_
ST 

MTTR_
SM 

Tillgänglighet_
SM 

OP10   
1856,

00 0,981 163,9 0,994 

OP10_V1 300         

OP10_V2 300         

OP10_V3 300         

OP10_V4 900         

OP10_V5 0         

OP10_V6 0         

Buffert12           

OP12 
  

4320,
00 0,995 90 0,980 

Portal15 
  

2445,
00 0,973 166,54 0,991 

OP20 
  

2765,
00 0,959 138,3 0,996 

OP20_V1 600         

OP20_V2 600         

OP20_V3 

1200         

OP30 
  

1734,
00 0,960 146,2 0,991 

OP30_V1 600         

OP30_V2 1200         

Spolning1
5           

In15           

Ut15           

Buffert31           

Portal31 
  

2445,
00 0,973 156,5 0,991 

OP32 
  

1801,
00 0,999 196,0 0,999 

OP32_V1 900         
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Bilaga L - Integreringsdokument externa flikar 

I denna bilaga uppvisas övriga integrerande kolumner från indata-dokumentet, se Tabell L-1 

och Tabell L-2. Dessa är viktiga för simuleringsmodellen men ej betydelsefulla för en 

produktionstekniker, på grund av detta har dessa sorterats separat i indatadokumentet. En 

beskrivning av vad varje kolumn innebär är presenterad i Bilaga G. 

 

Tabell L-1. Integreringsdokument externa flikar. 

OP 
Total 
produktionstid 

Totaltid 
småstopp 

Totaltid stora 
stopp MTTR_Just_ST Just_upp_ST 

OP10 6252400 31962 102128 1486,32 400,307499 

OP10_V1           

OP10_V2           

OP10_V3           

OP10_V4           

OP10_V5           

OP10_V6           

Buffert1
2           

OP12 6252400 102955 25560 3920,54 470,739089 

Portal15 6252400 46007 141810 2274,41 595,531733 

OP20 6252400 20188 212918 2293,65 587,198897 

OP20_V1           

OP20_V2           

OP20_V3           

OP30 6252400 48697 209841 1375,37 358,627467 

OP30_V1           

OP30_V2           

Spolning
15           

In15           

Ut15           

Buffert3
1           

Portal31 6252400 46007 141810 2274,41 595,531733 

OP32 6252400 2941 5405 1472,09 358,627467 

OP32_V1         
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Tabell L-2. Integreringsdokument externa flikar fortsättning. 

OP 
Sigma

_ST 
MTBF
_ST 

Stream
_ST 

MTTR_Just
_SM 

Just_upp
_SM 

Sigma
_SM 

MTBF
_SM 

Stream
_SM 

OP10 1600 
93597
,298 1 221,9 2,9998500 

0,7210
5300 

26770,
221 34 

OP10_V1                 

OP10_V2                 

OP10_V3                 

OP10_V4                 

OP10_V5                 

OP10_V6                 

Buffert12                 

OP12 
1622,5 

88340
9,577 2 176,6 0,9310700 

0,5041
1700 

4501,4
82 35 

Portal15 
11740 

88113
,621 3 137,8 5,0140000 

1,2800
0000 

18846,
538 36 

OP20 
6768,1 

65443
,822 4 260,9 1,8559290 

0,5195
5500 

35843,
814 37 

OP20_V1                 

OP20_V2                 

OP20_V3                 

OP30 
1267,8 

41668
,679 5 214,8 0,9999500 

0,6743
2500 

15625,
962 38 

OP30_V1                 

OP30_V2                 

Spolning15                 

In15                 

Ut15                 

Buffert31                 

Portal31 
11740 

88113
,621 6 166,0 0,0000000 

195,93
404500 

17710,
359 39 

OP32 

1267,8 

17483
51,15

5 7 299,9 0,0000000 
0,6252

8300 
34984
4,938 40 

OP32_V1            
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Bilaga M - Optimeringsmall  

Tabell M-1 visar optimeringsmallen, konstruerad med hjälp av produktionstekniker  för 

fastställande av optimeringsparametrar och dess intervall. 

Tabell M-1. Optimeringsmall. 

OP CT Min Buffertstorlek Max Tillg_ST Max Tillg_SM Max 

OP10 130 100     0,981 0,990 0,994   

Buffert12 96   
  

7 17         

OP12 36     0,995   0,980 0,99 

Portal15         0,973 0,990 0,991   
  
  

OP20 88   
  
  

    0,959 0,990 0,996 

OP30 55     0,960 0,990 0,991 

Buffert31 220 19 38         

Portal31         0,973 0,990 0,991   
  
  

OP32 78   
  
  

    0,999   
  

0,999 

OP33 82     0,991 0,997 

Buffert35 45 2 2         

Portal35         0,973 0,990 0,991   
  
  

OP40 108 100     0,995   0,997 

OP50 44   
  

    0,957 0,990 0,994 

Buffert55 216 16 32         

Portal55         0,994   
  

0,997   
  OP52 95   

  

    0,997 0,995 

Buffert60 40 3 0         

OP60 103 90     0,892 0,990 0,980 0,99 

Buffert70 22   5 0         

OP70 99 90     0,941 0,990 0,985 0,99 

Buffert80 116   
  
  

14 28          

OP80 84     0,976 0,990 0,994   

Buffert85 45 4 4         

Portal85         0,973 0,990 0,991   
  OP90 25   

  

    0,990   0,998 

Buffert105 36 3 3         

Portal105         0,973 0,990 0,991   
  
  
  
  

OP110 79   
  
  
  
  

    0,979 0,990 0,997 

OP120 72     0,975 0,990 0,996 

OP130 56     0,970 0,990 0,993 

OP140 24     0,979 0,990 1,000 

Buffert145 07 5 72         

Portal145         0,991   0,998   
  OP150 35   

  
  

    0,979 0,990 0,996 

Buffert155 30 5 5         

Buffert155x 0 12 30         

Portal155         0,945 0,990 0,985 0,99 

OP160A 99 79     0,985 0,990 0,996   

OP170 103 83     0,969 0,990 0,988 0,99 

Buffert175 27   2 20         

Portal175         0,964 0,990 0,992   
  OP180 50       0,997   0,999 

OP190 91 71     0,967 0,990 0,983 0,99 

Buffert195 19   1 20         

Portal195         0,973 0,990 0,991   
  
  

OP200 68   
  

    0,983 0,990 0,995 

OP210 73     0,988 0,990 0,996 
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Bilaga N - Optimeringsinställningar 

Optimeringsinställningarna för huvudoptimeringen framställs i Figur N-1. De centrala 

inställningarna i denna optimering är att 10 000 evolutions är planerade att utföras och initial 

solutions är inställd på körning 29898. Förklaring till en initialkörning är för att optimeringen 

skall utgå från ett läge där antalet ändringar är noll. Mutationssannolikheten har även ställts 

in på ett litet värde för att de slutgiltiga lösningarna ej skall avvika för långt ifrån noll antal 

ändringar. 

 

 

Figur N-1. Optimeringsinställningar 
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Bilaga O – Maximal lösning buffertoptimering 

Lösningen med högst ökning av takt per timme från buffertoptimeringen visas i Tabell O-1. 

Övrig information kring denna optimering presenteras i kapitel 6.3.2. 

 

Tabell O-1. Maximal lösning buffertoptimering. 

 

G
am

m
al

t 
vä

rd
e 

N
yt

t 

vä
rd

e 

Buffert12 7 180 

Buffer31 19 73 

Buffert35 2 70 

Buffert55 16 43 

Buffert60 3 80 

Buffert70 5 193 

Buffert80 14 100 

Buffert85 4 93 

Buffert105 3 75 

Buffert145 5 53 

Buffert155 5 75 

Buffert175 2 81 

Buffert195 1 62 

Totalt buffertantal 69 667 

Takt per timme 22,8 28,4 

Ledtid 8 h 33 h 

Genomsnittlig PIA 184 948 

Antal ändringar 0 13 
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Bilaga P – Maximal lösning optimering 99 % tillgänglighet 

Lösningen med högst ökning av takt per timme från optimeringen med 99 % tillgänglighet visas 

i denna bilaga. Övrig information presenteras i kapitel 6.3.3. 

Tabell P-1. Maximal lösning 99 % tillgänglighet. 
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OP10 130 101 98 99 99 99  Buffert12 7 11 

OP12  99 99 98 99 Buffer31 19 34 

OP20 96 99 99 99 Buffert55 16 32 

OP30 96 99 99 99 Buffert80 14 58 

OP32 99 99 99 99 Buffert145 5 52 

OP33 99 99 99 99 Buffert155 5 20 

OP40 108 100 99 99 99 99 Buffert175 2 19 

OP50  95 99 99 99 Buffert195 1 4 

OP60 103 90 89 99 98 99     

OP70 99 90 94 99 98 99    

OP80  97 99 99 99  

 

 

 G
am

m
al

t 
vä

rd
e 

 N
yt

t 
vä

rd
e 

OP90 99 99 99 99  

OP110 97 99 99 99  

OP120 97 99 99 99  

OP130 97 99 99 99  

OP140 98 99 99 99  

OP150 98 99 99 99   

OP160 99 79 98 99 99 99  

OP170 103 83 97 99 98 99  

OP180  99 99 99 99 Takt per timme 22,8 31,6 

OP190 91 71 97 99 98 99 Ledtid 8 h 7 h 

OP200  98 99 99 99 Genomsnittlig PIA 184 228 

OP210 98 99 99 99 Antal ändringar 0 14 
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Bilaga Q – Vidare jämförelse före/efter förbättring 

Nedan i Figur Q-1, följer en vidare beskrivning med exakta värden i procent utifrån Figur 7-3 

och Figur 7-4. 

Tabell Q-1. Vidare resultat av slutförslag. 

 
Väntan Blockerad Ockuperad Väntan Blockerad Ockuperad 

OP10 0 20,55 
 

0 19,12 
 

Buffert12 
  

52,39 
  

56,96 

OP12 19,26 54,99 

 

14,48 57,15 

 

Portal15 86,86 0 85,81 0 

OP20 0 31,84 0 24,76 

OP30 0 43,47 0 37,67 

Buffert31 
  

71,34 
  

65,72 

Portal31 89,14 0 

 

88,38 0 

 
OP32 0 41,57 0 35,01 

OP33 0 38,27 0 31,47 

Buffert35 
  

83,79 
  

81,91 

Portal35 88,89 0 

 

88,01 0 

 
OP40 0 29,76 0 21,96 

OP50 0 48,44 0 43,15 

Buffert55 
  

73,98 
  

52,55 

Portal55 97,58 0 

 

97,37 0 

 OP52 0 35,97 0 28,86 

Buffert60 
  

91,22 
  

82,33 

OP60 4,4 12,94 
 

6,79 9,78 
 

Buffert70 
  

46,16 
  

44,5 

OP70 14,26 10,14 
 

9,92 10 
 

Buffert80 
  

30,9 
  

52,63 

OP80 20,96 16,54 
 

6,88 23,85 
 

Buffert85 
  

38,05 
  

61,22 

Portal85 93,34 0 

 

93,11 0 

 OP90 0 57,25 0 52,57 

Buffert105 
  

53,17 
  

79,4 

Portal105 89,58 0 

 

88,89 0 

 

OP110 0 36,81 0 29,94 

OP120 0 38,44 0 31,75 

OP130 0 42,86 0 36,82 

OP140 0 54,45 0 49,49 

Buffert145 
  

28,81 
  

43,71 

Portal145 96,61 0 

 

96,34 0 

 OP150 0 52,84 0 47,8 

Buffert155 

  

35,33 

 
 

81,08 

Buffert155x 58,27 
 

59,74 

Portal155 85,99 0 

 

85,13 0 

 
OP160 0 33,37 0 26,1 

OP170 0 29,15 0 21,68 

Buffert175 
  

25,62 
  

29,79 

Portal175 86,72 0 

 

85,87 0 

 
OP180 0 50,91 0 45,42 

OP190 0 32,74 0 25,75 

Buffert195 
  

13,98 
  

15,36 

Portal195 88,08 0 

 

87,21 0 

 
OP200 0 43,17 0 37,02 

OP210 0 41,96 0 35,61 
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Bilaga R – Tidsplan 

I inledningsfasen  skapades ett Gantt-shema med en preleminär plannering i microsoft project, 

se Figur R-1.  Tidsplanen har varit ett viktigt styrinstrument och tillika stöd för arbetsformen 

som tillämpats.  

Tidsplanen är uppdelad i fyra huvudblock:  

 Modellbyggande:  Alla viktiga deadlines är inplanerade som gäller själva 

simuleringsmodellens uppbyggnad. 

 Avstämningsmöten:  Alla avstämningsmöten som från början var planerade att utföras 

är inplanerade, dessa avstämningsmöten har under arbetets gång blivit fler 

allteftersom intresset på Volvo ökat. 

 Rapport:  Allt som rör rapportens färdigställande och viktiga datum för denna finns 

med. 

 Dagbok: Denna har under arbetets gång uppdatterats vecka för vecka för att lättare 

hålla reda på vad som har avklarats. 

Tidsplanen har justerats allteftersom arbetet fortskridigt när nya viktiga aspekter av arbetet 

dykt upp som inte var inplannerade från början. 

 

Figur R-1. Tidsplan.  
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Bilaga S – Vid överlämning av modell 

Vid överlämningen av modellen har en kravspecifikation efterfrågats av referensgrupp, denna 

samt övriga upplysningar till produktionsteknikerna på Volvo finns nedan. 

Kravspecifikation 

1. Dator med något operativsystem från Windows samt med Plant Simulation 9 

installerat. 

2. Licens för Plant Simulation 9 lägst av typen Runtime (Runtime lämpar sig väl): 

 Kostnad i dagsläget (2013-05-22): Engångskostnad av ca 25000 kr, dessutom 

tillkommer en årlig serviceavgift om 5000kr. 

 Licenstyp: Flytande. 

3. Att Excel-filen döpt till CB13_GD1_OP placeras i en nyskapad mapp vid namn och plats 

C:/temp/. 

Övriga upplysningar 

 Simuleringsmodellen är sparad med en Research-licens vilket innebär att modellen kan 

öppnas med samtliga Plant Simulations olika licenstyper. 

 Simuleringsmodellen samt integreringsdokumentet har vardera 2 stycken 

säkerhetskopior placerade i mappen ”säkerhetskopierat”. 

 Var noga med att inte klicka på sparaknappen om inte en kopia av ursprungsfilerna 

redan skapats, detta för att säkerställa att ursprungsfilerna aldrig ändras. 

 Simuleringsmanual finns i en flik i integreringsdokumentet. 

 Olika typer av flytande licenser samt vad dessa innebär finns att beskåda i mappen 

”Plant Simulation licenser”(med en flytande licens innebär att licensen kan användas 

på vilken dator som helst inom företaget med villkoret att licensen ej för tillfället 

används av någon annan). Alla priser är angivna först med engångskostnad samt sedan 

den årliga serviceavgiften. För Volvo Powertrain gäller generellt att 50 % av de angivna 

bruttopriserna dras av 

 



 

– 110 – 

 

Bilaga T – Överlämnad handlingsplan 

Anpassningen av handlingsplanen specifik för just Volvo Powertrain beskrivs i denna bilaga tillsammans med en specifik kombineringsmatris, se Tabell T-1 och Tabell T-2. 

Tabell T-1. Handlingsplan Volvo. 

Nr Område Åtgärd Handlingsplan 
Investerings-

kostnader (kr)***  
Ökning/ 
timme** 

Årliga 
intäkter (kr)* 

1 OP10 
Cykeltidssänkning från 130 

till 110 sekunder. 

1. Integrera verktygsbrottskontrollen med övriga arbetsmoment. 
2. Optimera vridningsmoment, ladda/lossa och matningshastigheter. 
3. Utvärdera resultat, 

- 
Ingen 

ökning 
0 

2 OP60 
Tillgänglighetsökning 

oplanerade stopp från 89,2  
till 97 % 

Större fokus på underhållsarbete under torsdagsstoppen. - + 0,432 19 353 600 

3 OP70 
Tillgänglighetsökning 

oplanerade stopp från 94,1 
till 99 % 

1. Fokusera UH-åtgärder på transportering till inbana samt fastspänning fixtur. 
2. Utvärdera, följ upp resultat och identifiera nya förbättrringsåtgärder. 

- + 0,196 8 780 800 

4 OP60, OP70 Samtidiga verktygsbyten 

1. Justera bytesfrekvensen i OP70 från 108 till 90. 50 000 årligen 

+ 0,215 9 632 000 
2. Skapa gemensamt med operatörer standardiserade instruktioner kring hur ett verktygsbyte skall utföras, 
tillse även att enklare förbättringar kring uppläggningsytor utförs. 
3. Skapa ett samspel mellan operatören i OP60 och OP70. 
4. Följ upp om operatörerna följer det fastsällda standardiserade arbetsättet samt utvärdera. 

- 

5 Buffert80 
Ökning av rullbana från 14 

till 30 platser 

1. Undersök vilken typ av vridbord som är lämplig att köpa mellan OP290 och 292 för att kunna tillgodose 
funktionen att mata ut cylinderblock till kontrollstation. 
2. Köp in vridbord. 

100 000 

+ 0,191 8 556 800 

3. Byt ut skyttel till vridbord. 
4. Förflytta kontrollstationen närmare. 
5. Programmera logik: mätpalett står och väntar på kontrollplats, när mätning skall ske matas palett ut till 
vridbord som vrider sig till rätt position, portalrobot placerar cylinderblock på mätpalett, vridning av 
vridbord, utmatning till kontrollstation sker, när cylinderblock är kontrollerat matas detta tillbaka till 
vridbordet som vrids till rätt läge och portalrobot lyfter av block från mätpalett, vridning av vridbord, 
mätpalett matas ut till kontrollstation, vridning av vridbord, portalrobot lyfter ned cylinderblock på 
vridbordet. 

150 000 

6. Dela Buffert80 före den manuella avlyften, förflytta skyttel till Buffert80, förflytta extern buffertbana, 
installera och programmera ny skyttel och buffertbana. 
7. Försäkra att den manuella av och på lyften används vid behov. 

100 000 

8. Utvärdera resultat 
Totalt: 

 350 000  

6 
 

Buffert80 
Vidare ökning av rullbana 

från  
30 till 58 platser 

9. Vid behov utöka buffert 2 000 000 

+ 0,382 17 113 600 
10. Utvärdera resultat 

Totalt: 
 2 350 000 
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Tabell T-2. Kombineringsmatris specifik för Volvo. 

 
 
 Intressanta kombinationer 

Teoretisk ökning av 
 takt per timme**** Interaktionseffekt***** Investeringskostnader (kr) Årliga intäkter (kr) 

7 1 + 4 + 5 + 0,406 + 0,441 350 000 19 756 800 

8 4 + 5 + 0,406 + 0,521 350 000 23 340 800 

9 4 + 6 + 0,597 + 0,577 2 350 000 25 849 600 

10 2 + 3 + 0,628 + 0,633 - 28 358 400 

11 1 + 2 + 3 + 5 + 0,819 + 1,009 350 000 45 203 200 

12 1 + 4 + 6 + 0,597 + 1,017 2 350 000 45 561 600 

13 2 + 3 + 4 + 5 + 1,034 + 1,038 400 000 46 502 400 

14 2 + 3 + 4 + 6 + 1,225 + 1,175 2 400 000 52 640 000 

15 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1,034 + 1,271 400 000 56 940 800 

16 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 1,225 + 1,342 2 400 000 60 121 600 

Investeringskostnaderna med kombination 2 och 3 skall tolkas översiktligt pga. svår mätbarhet av kostnad av ökning av tillgänglighet i OP60 och OP70 

 

* Intäkterna är baserade på bruttointäkter med jämförelser mellan ursprunglig takt per timme (från sista kvartalet 2012) och den teoretiska ökningen av takt per timme. 

   Följande aspekter användes i beräkningen: 

 Årlig produktionstid cirka: 7200h 

 Ursprunglig takt per timme: 22,8 

 Uppskattat värde på cylinderblock: 17 000 kr 

** Ökningen av takt per timme är baserat på data från sista kvartalet 2012. Eftersom tillgängligheten varierar är ökningen ej exakt med dagens takt per timme.  

*** Saknade investeringskostnader beror på svår mätbarhet. Övriga investeringskostnader är framtagna i samråd med Ann-Sophie Frej och Tomas Schyberg. 

**** Den teoretiska ökningen av takt per timme är framtagen genom att summera de enskilda förslagens ökning av takt. 

***** Med interaktionseffekt menas att en kombination av flera lösningar tillsammans kan ge ett större utfall än vad lösningarna i sig kan åstadkomma. 

Den rekommenderade lösningen är: Nummer 16 utifrån den datan som simuleringsmodellen är baserad på, dock rekommenderas att lösning nummer 15 först utförs för att 

sedan utvärdera om de extra platserna samt investeringskostnad som detta förslag innebär fortfarande är relevant. 


