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Abstract  
Tenhults Pressgjuteri AB is facing growth in expansion, which results in need of 
bigger premises. The company has bought an adjoining property to overcome this 
problem.  This thesis gives suggestions on how the logistics of these properties should 
be managed, which transport system is most suitable to use, where deliveries will take 
place and how the stock will be set up in the new premises.  
To obtain relevant data and information have a description of the facts, measurements 
and calculations been made. Selections and ratings have been used to develop suitable 
alternative solutions. The payback-method has been used to calculate the investments. 
A specially designed evaluation chart forms the basis of which transport system to be 
used. Lastly, a sensivity analysis has been conducted to determine how reliable the 
results are. Deliveries and inventory have been determined based on the choice of 
transport system.  

The thesis shows that the choice of transport system depends on the volumes that are 
carried, distance and environmental conditions. The market offers both automated 
transport systems and systems that require a driver. The automated transport system 
will not be profitable when the cargo volume is too small since the investment costs 
are significantly higher. However, the operating costs are low which makes it 
profitable with an increased cargo volume.  

Closer analysis of existing production flow could provide a more credible result. What 
also must be taken into account is that the costs is not precise and may differ in 
reality. The costs are assumed to be so lifelike that they do not affect the result more 
than marginally. 
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Sammanfattning 
Tenhults Pressgjuteri AB befinner sig i en expansionsfas och är i behov av större 
lokaler. För att lösa detta har företaget köpt upp en grannfastighet. Denna rapport ger 
förslag på hur logistiken mellan dessa fastigheter skall skötas, vilket transportsystem 
som är lämpligt att använda, var utleveranser skall ske, samt ett förslag på hur lager 
kan ställas upp i den nya fabriken.  

För att erhålla relevant data och information har nulägesbeskrivningar, mätningar och 
beräkningar gjorts. Urval och värderingar har använts för att ta fram lämpliga 
alternativ på lösningar. För att beräkna investeringskostnader har payback-metoden 
använts och ett specialframtaget värderingsschema ligger som grund för valet av 
transportsystem. Slutligen har en känslighetsanalys gjorts för att bestämma hur 
pålitligt resultatet är. Utleverans och lager har bestämts utifrån valet av 
transportsystem för att synkronisera på bästa sätt.   

Arbetet visar att val av transportsystem beror på vilka volymer som fraktas, avstånd 
och miljöförhållanden.  Marknaden erbjuder både automatiserade transportsystem och 
system som kräver chaufför. I detta fall är fraktvolymen för liten för att ett 
automatiserat system skall vara lönsamt eftersom investeringskostnaderna för ett 
sådant system är betydligt högre. Däremot är driftkostnaderna låga för ett 
automatiserat system och vid en större fraktvolym sparas dessa driftkostnader in då 
ingen bemanningskostnad tillkommer. 

Närmare undersökning av befintligt produktionsflöde kunde ge ett mer trovärdigt 
resultat då arbetet baseras på beräkningar från olika portar. Det som också skall tas i 
beaktande är att kostnaderna inte är exakta och kan komma att avvika i verkligheten. 
Kostnaderna antas dock vara så verklighetstrogna att de inte påverkar resultatet mer 
än marginellt.  

Nyckelord:  

• Materialhantering 
• Internlogistik 
• transportflöde  
• transportsystem 
• Materialflöde 
• Lokalplanläggning 
• Lager  
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1 Introduktion 
 
Dagens industrier står inför en stor priskonkurrens, det är därför viktigt att hitta 
kostnadseffektiva lösningar inom produktionen för att ligga i framkant, alltså en 
lönsam produktionsekonomi. Logistiken och materialflödet har med tiden blivit allt 
mer intressant och det är känt att ett fungerande flöde genom fabriken är viktigt för att 
uppnå goda resultat.  

En stor del av produktionsekonomin är materialhantering som innefattar intern 
lagerhållning och transport. Därför skall materialhanteringen effektiviseras så gott det 
går, men det är viktigt att miljön och arbetssäkerhet inte glöms bort. Det är många 
faktorer som avgör hur material ska transporteras genom/till fabriken samt hur 
materialet skall förvaras och det är inte alltid lätt att veta vilket alternativ som är mest 
lämpligt.  

Detta arbete syftar till att lösa just dessa logistikproblem mellan två grannfastigheter.  

1.1 Bakgrund 
 

Bild 1. Flygbild över Tenhults Pressgjuteri AB  
 
Tenhults Pressgjuteri AB (Tepa) är ett pressgjuteri som gjuter samt bearbetar sina 
gods. Idag ligger gjutning och bearbetning i samma lokal och på samma lina. Tepa 
står inför en utmaning då ökad produktion medför ett behov av större lokaler. För att 
lösa expansionsproblemet har företaget köpt upp en grannfastighet där all bearbetning 
ska ske. Grannfastigheten ligger 80m från nuvarande lokal. 
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Att lösa logistiken mellan två fastigheter är inte alltid lätt. Problemet kan jämföras 
med internlogistik men eftersom denna transportsträcka är utomhus blir problemet 
automatiskt svårare att lösa och en rad faktorer att tänka på tillkommer, inte minst 
temperatur och nederbörd.  

Nytt logistiksystem kräver att placering av lager tänks över och eventuellt struktureras 
om. Ny lagerlayout kan även komma att påverka lastning av den externa frakten. Alla 
dessa logistikproblem är beroende av varandra och måste samordnas för att planering 
av logistiken ska kunna ske på bästa sätt. 

1.2 Problembeskrivning 
 
Transportmetoden skall uppfylla vissa krav: 

• Fraktning kommer att ske i hel och halvpall, med max fyra kragar på en pall.  
• Mängd som skall fraktas är i dagsläget 20 helpallar/dygn, en viss volymökning 

skall tas i beaktande. Tepas expansionstakt är för närvarande 15 % per år. 
• Får inte störa lastbilstrafik runt fabrikerna. 
• Måste ha en viss miljöhänsyn och buller för omgivningen får inte överstiga 40 

decibel.  

 
Tepa har redan i förväg tänkt ut några möjliga alternativ på transportmetoder.  

• Med ett fordon och vagnar transportera på befintlig väg. 
• Bygga en ny väg och transportera på samma sätt som ovan 
• Bygga en transportbana av något slag 
• Bygga en linbana 
• Ytterligare förslag 

För nuvarande finns det tre alternativa fraktvägar att beakta A, B, C och även tre 
ingångar D, E, F för godset i Tepa Syd. (Se bilaga 1 och 2). Efter diskussion 
tillsammans med Tepas produktionschef, David Melin valdes port F som ingång och 
D som utleverans för att kunna begränsa antalet beräkningar. Port F och D väljs 
eftersom en rak produktionslina är önskvärd.  

En fråga som måste tas hänsyn till är hur transport av tomemballage från Tepa Syd till 
Tepa Nord skall lösas. Med detta menas att när godsen har fraktats från Tepa Nord till 
Tepa Syd måste emballagen som godset fraktats i tillbaka till Tepa Nord.  

En viktig fråga att beakta är vad som händer om förutsättningarna förändras? Tepa har 
en plan på att i framtiden strukturera om fabriken så att flödet ligger på en rak lina 
genom produktionen. Nuvarande produktionslina inne i Tepa Nord går från syd till 
nord, i framtiden kommer linan istället gå från nord till syd, så att slutskedet i 
produktionen hamnar närmare Tepa Syd. Detta påverkar arbetet eftersom de olika 
riktningarna ger olika utkörningsportar.  

Transportsystem mellan fabrikerna kommer att vara huvuduppgiften men lager och 
externfrakt är också en viktig del i arbetet. Externfrakt avser den lastbilstrafik som 
hämtar gods från Tepa. Alla gjutna gods är inte i behov av bearbetning och kommer 
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därför inte nödvändigtvis behöva fraktas till Tepa Syd. Dock har några kunder order 
på gods som skall bearbetas såväl som icke bearbetade gods. Dessa måste hämtas upp 
från samma lastplats. Hur detta ska lösas är ännu oklart.  

Tidsplanen för denna investering kommer att göras med en kalkyl över 5 år. 

1.3 Syfte  
  
Syftet är att hitta en hållbar lösning för den nya transportsträckan mellan 
fastigheterna, hur lager ska ställas upp för att uppnå störst effektivitet, samt lösa 
hämtning av extern frakt.  

Problemställningarna är följande:  
1. Vilken transportmetod lämpar sig bäst mellan Tepa Nord och Tepa Syd? 
2. Ge förslag på lagerlayout i nya fabriken (Tepa Syd).  
3. Ge förslag på hur externfrakten kan lösas.  

Förslagen ska presenteras ur flera olika aspekter så att Tepa kan välja det mest 
lämpliga alternativet utifrån utförliga beräkningar av insamlad data. Utifrån det 
kommer kalkyler och jämförelser att göras. 
 

1.4 Omfång och avgränsningar 
 
Detta arbete ses ur ett allmänt tillvägagångssätt och skall kunna tillämpas på likartade 
problem. Avgränsningar har brutits ner till följande:  

1. Miljöaspekterna är relevanta men några ingående beräkningar kommer inte att 
göras.  

2. Då vi värderar systemen bedömer vi även hur väderlekståliga de är och det är 
en förutsättning att systemet skall klara av yttre påverkan (snö och halka). 
Ingående beräkningar kommer inte att göras.  

3. Tiden för transport är uppskattad då klockning inte kunde ske.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   	  
 

4 

2 Metod och genomförande 
I detta kapitel presenteras vilka arbetsmetoder som ligger till grund för arbetet, vilket 
arbetssätt som används för att besvara frågeställningarna samt vilka sorts 
undersökningar som genomförs. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod  

Bild 2. Schematisk bild över koppling mellan frågeställningar och metod. [Anton 
Holmgren, Förhandsvisning Mac, 2015] 

2.2 Teoristudier  
Den första delen av arbetet ägnades åt litteraturstudier och annan research. Litteratur 
valdes utifrån nyckelorden. Valda nyckelord är: Materialhantering, Internlogistik, 
Materialflöde, lokalplanläggning, lager, transportflöde och transportsystem. Vidare 
lästes artiklar och arbeten inom likartade arbeten. Detta gjordes för att få djupare 
förståelse inom området samt en inblick i hur arbetet skulle struktureras. 

2.3 Undersökningar 

2.3.1 Nulägesbeskrivning  
För att kunna utföra arbetet måste all nödvändig data insamlas. I detta fall 
förhållanden i nuläget på Tepa för att kunna analysera och utvärdera de olika 
transportmetoderna. All data som insamlats beskrivs i kapitel 4, Empiri. 

2.3.1.1 Nulägesbeskrivning fabrikslayout  

Den information som togs fram om fabriken och dess system grundar sig på intervjuer 
och rundvandring tillsammans med Tepas verkställande direktör och produktionschef, 
Ronald Bäckeper och David Melin. Rundvandring gjordes i hela fabriken, med fokus 
på nuvarande logistik och produktionslayout. Ur intervjuerna framgick övrig 
nödvändig information gällande fabrikslayouten.  
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2.3.1.2 Nulägesbeskrivning produktionsflöde  

Informationen gällande produktionsflödet togs även här fram genom intervjuer och 
rundvandring tillsammans med Tepas verkställande direktör, Ronald Bäckeper. Av 
undersökningarna framkom bland annat produktionsvolym, materialhantering och 
processbeskrivning.  

2.3.1.3 Nulägesbeskrivning övrigt  

Här samlades övrig data in som krävdes för att kunna utföra arbetet, så som nuvarande 
transportmetod och expansionstakt med mer.  

2.3.2 Undersökning av transportsystem 

2.3.2.1 Urval 1 - Alla tänkbara system  

För att kunna välja det mest lämpliga transportsystemet gjordes en undersökning på 
vilka system marknaden har att erbjuda. Från litteratur, internet, andra företag och 
organisationer skaffades en bredare bild på alternativ. Som mål var att få fram alla 
tänkbara alternativ. 

2.3.2.2 Urval 2 - Vilka alternativ är lämpliga för Tepas förutsättningar  

Vidare valdes de alternativ på transportsystem som skulle kunna tänkas vara lämpliga 
för Tepa. Detta gjordes med hjälp av specifikationerna för Tepas transportsystem och 
transportsystemet i fråga. Matchade inte dessa uteslöts alternativet. Specifikationerna 
hittas som krav i kapitel 1.  

2.3.2.3 Urval 3 - Ytterligare eliminering av system   

Vidare gjordes ännu ett urval. Även om ett system är lämpligt för Tepas 
förutsättningar behöver det inte vara ett bra alternativ. I urval tre undersöktes även hur 
systemet påverkar layouten i framtiden, hur smidigt det är att till exempel flytta 
systemet.  

2.4 Möjliga transportsträckor  
En bedömning på möjliga transportsträckor gjordes utifrån befintliga in-/utgångar och 
miljön runt fabriken, ett flertal förslag togs fram (Se bilaga 1).  

2.5 Lastbilstrafik 
Skisser gjordes över hur lastbilstrafiken kunde lösas med hänsyn till kriteriet att 
trafiken måste kunna gå runt båda fabrikerna (Se bilaga 5-8). 

2.6 Mätningar  

2.6.1 Mätning av möjliga transportsträckor  
För att kunna göra utförliga beräkningar måste mått på sträckor samlas in. Detta 
gjordes med hjälp av satellitverktyget Map Distance Meter. Varför ett satellitverktyg 
valdes är för att väg A och B inte existerar ännu. 
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2.6.2 Mätningar övrigt  

• Arbetstimmar 

• Dieselförbrukning 

• Elförbrukning 

• Tid för av och på lastning för de olika transportsystemen  
 

2.7 Beräkningar  

2.7.1 Kostnadsberäkningar  
För att kunna göra en investeringskalkyl behövs samtliga kostnader och andra utgifter 
som transportmetoden genererar. Detta har gjorts med hjälp av uppställningar i Excel. 
Faktorerna som gav kostnaderna togs fram från nulägesbeskrivningen, mätningar och 
andra insamlade data.  

2.7.1.1 Beräkning av inköpskostnad 

För att beräkna inköpskostnader krävdes offertförfrågningar till leverantörer inom de 
olika branscherna. Detta gjordes huvudsakligen via mail- och telefonkontakt. Därefter 
räknades ett medelvärde ut för att få ett så verkligt värde som möjligt.  

2.7.1.2 Beräkning av driftkostnad 

Driftkostnader för de olika alternativen räknades ut med hjälp av kostnad för 
bemanning och drivmedel. Tiden för bemanning beräknades på hur ofta och hur lång 
tid det tar för transportmetoden att frakta. Dessa värden är ungefärliga eftersom ingen 
klockning kunde ske. Drivmedel, som främst är el eller bensin jämfördes med 
likartade system.  

2.7.1.3 Beräkning av Underhållskostnader 

Eftersom ingen av transportmetoderna finns eller har funnits en längre tid hos Tepa 
var en ungefärlig approximation i samtal med produktionschef på Tepa nödvändig.  

2.7.2 Kalkylering  
Kalkyleringsmetod som användes var Payback-metoden. För att kunna räkna ut antal 
år det tar att betala av investeringen användes grundinvestering, driftkostnad och 
underhållskostnad som beräkningsfaktorer. Grundinvesteringen och driftkostnaden för 
nuvarande fraktmetod fick stå som referens, och de andra alternativen jämfördes 
utifrån denna.  

2.8 Värdering  
För att ytterligare kunna gallra bort transportsystem värderades de olika alternativen i 
relation med de fastställda kraven som ställts på systemet.  Till hjälp används ett 
värderingsschema [24] framtaget efter krav och Tepas önskemål. 
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2.8.1 Värderingsschema 
Värderingsschemat bygger på att olika värderingsfaktorer väljs ut, dessa utgörs av 
kraven. Värderingsfaktorerna viktas med hjälp av två skalor.   

Kraven och därigenom värderingsfaktorerna är: 

• Investeringskostnad  

• Driftkostnad 

• Effektivitet 

• Flexibilitet 

• Miljöhänsyn  

• Arbetsmiljö 

• Livslängd 

• Påverkan av externfrakt 
 

 

 
Bild 3. Värderingschema.  
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Vilken värderingsskala systemet hamnar på bestäms av hur väl systemet uppfyller 
följande:  
Kostnaderna får inte bli för höga och ska helst vara återbetalade i payback hänsyn 
inom 5 år. Systemets effektivitet skall klara av kravet på antal pallar och förutsättning 
för volymökning. Måttet på flexibilitet avgörs av smidigheten att frakta 
tomemballage. Miljöhänsyn beaktar miljöförstöring samt påverkan av närmiljön i 
form av buller. Livslängd syftar på hur länge systemet kan hållas i bruk utan att bytas 
ut. Transportsystemet får inte vara ett hinder för den externa frakten.  
Bilden ovan visar hur värderingsfaktorerna viktas. Viktningen har fastställts efter 
diskussion tillsammans med Tepa.  

2.9 Känslighetsanalys för volymökning 
För att bedöma om resultatet för transportsystemet kommer vara detsamma även om 
fraktvolymen ökar görs en känslighetsanalys.  
Eftersom Tepa har en förväntad expansionsökning med 15 procent per år kommer 
fraktvolymens ökning för enkelhetens skull beräknas med 15 procent. 

Känslighetsanalysen görs endast på driftkostnader och för en sträcka (95m). 
De system som är volymberoende är främst motviktstruck och elbil, därför har endast 
de två analyserats i känslighetsanalysen. De andra systemen förväntas ha ungefär 
liknade driftkostnader som innan.  

2.10 Tillvägagångssätt för lagerplanering 
Det som analyseras är placering av lager, lagernivån samt typ av förvarningssystem 
(ställage/fristapling). Genom koppling till teorin värderas lagerlayouten.  
Alltså den layout som bäst uppfyller kraven:  

• Linan skall vara rakast möjlig 

• Lager skall placeras nära in- och utkörningsportar 

• Det skall vara smidigt att komma åt godset  

• Lager placeras utifrån högst effektivitet  

• Får inte störa andra funktioner i fabriken 

2.11  Metod för att lösa externfrakt  

2.11.1 Skissa 
Alla tänkbara alternativ på rutter skissades ner (Se bilagor 5-8). 
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2.11.2 Önskemål  
Sedan värderades alla alternativ utifrån önskemål.  
Dessa önskemål är: 

• Minimera lastbilstrafik i anslutning till kontor  

• Relativt enkel rutt på så lite yta som möjligt 

• Smidig pålastning  

• Om möjligt ej påverka transportsystemet mellan fabrikerna 

2.11.3 Urval  
Den skiss/ idé som bäst uppfyller önskemålen väljs ut.  

2.12  Metodernas Trovärdighet 
Metoder har valts utifrån frågeställningar och valda metoder anses ha besvarat 
frågorna. Funderingar kring ytterligare metoder för att stödja resultatet är om fler 
investeringsberäkningar skulle ha gjorts. Utan Tepas önskemål att använda payback 
som beräkningsmetod kanske någon av de andra investeringskalkyleringarna 
(nuvärdemetoden eller annuitetsmetoden) skulle ha valts. Payback-metoden är ändå 
en tillförlitlig beräkningsmetod och resultatet anses trovärdigt.  
Om mer tid skulle ha getts till att beräkna lagerlayouten kunde djupare metoder för att 
beräkna lager tillämpas. Detta är dock den frågeställning som prioriterats lägst.  Till 
exempel kunde Förenklad Systematisk Lokalplanläggning (FSLP) och 
sambandscheman användas för att utvärdera lager och produktionslayout. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel förklaras den teori som står till grund för arbetet. 

3.1 Koppling mellan frågeställning och teori  
 

 
 
Bild 4. Schematisk bild över koppling mellan teorier [ritverktyget förhandsvisning, 
Mac, Anton Holmgren 2015] 
 
Arbetet bygger på teorin om förbättrad internlogistik, att strukturera om flödet i 
fabriken så att lager och transport effektiviseras rationellt och samverkar. 
Vilken transportmetod som skall tillämpas baseras på teorin om transportsystem. 
Vidare undersöks lagerlayouten med hjälp av teorin om lagerhantering.  

3.2 Internlogistik 
Internlogistik handlar om att skapa effektiva materialflöden inom fabriken [2]. 
Internlogistik omfattar all hantering av produkten, från att materialet anländer till 
fabriken tills att produkten skickas ut [1]. 

3.2.1 Lagerhantering  
Material eller komponenter fraktas oftast till och från någon sorts lager. För att ett 
lager skall vara effektivt måste det finnas transportgångar och ett visst tomrum för att 
kunna ta upp variationer i lagringsbehoven. Det är viktigt att lagerlayouten bestäms 
efter vilka processer som ska utföras så att transportsträckor minimeras och 
därigenom kostnader.[2] 

3.2.1.1 Layoutöverväganden  

Lagerlayout kan delas upp i två olika flöden, linjärt flöde respektive U-format flöde. 
Linjärt flöde innebär att godsmottagning och utlastning sker på motsatta sidor av 
anläggning medan U-format sker på samma sida. Fördelar med linjärt flöde är att 
flödena genom anläggningen blir mycket tydliga. Det förenklar användningen av 
automatiserande hanteringssystem och kan vara fördelaktigt då hantering av stora 
volymer av få artiklar sker. Vanligt förekommande är en kombination mellan de båda 
flödena. [2] 
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Bild 5. Exempel på lagerlayout [2]  

3.2.1.2 Förvaringssystem 

Vidare är frågan hur produkterna skall förvaras. Det är skillnad på att fritt stapla 
pallarna på varandra och använda ställagelager. Ställagelager innebär att pallarna 
lagras i en lastbärare. För och nackdelar med dessa metoder är att ett fritt staplat lager 
ger bäst lagerutnyttjande men om en enhet inte är direkt tillgänglig krävs omfattande 
hanteringsarbete. Fördelen med ställagelager blir då att det är lätt att fritt plocka enhet 
men ger lägre lagerutnyttjande, eftersom mycket yta upptas av transportgångar. [2] 

 
Bild 6. Fristapling [2] 



	   	  
 

12 

 
Bild 7. Ställagelager [3] 

3.3 Materialhantering  
Materialhantering behandlar förflyttning och hantering av materialet internt i en 
fabrik. Utformning av materialflödet beror på vilken typ av gods som skall fraktas, 
transportsträckor och hur ofta fraktning sker. Materialhantering och lager hänger ihop 
och är svåra att separera. De måste därför synkronisera tillsammans för att vara 
effektiva. 

3.3.1 Hanteringssystem 
Hanteringssystem avser materialförflyttning. Det vanligaste sättet att förflytta material 
är med hjälp av någon sorts truck eller för stora volymer någon typ av vagn med 
tillhörande fordon [2]. Det finns även andra alternativ såsom linbana och conveyor 
system. 

3.3.1.1 Truck 

Mest förekommande typen av truck är gaffeltruck eftersom den är mycket effektiv för 
att frakta tyngre pallar. Gaffeltruck kräver en chaufför som hanterar godsen. Det finns 
olika plocktruckar för att nå olika pallplatser, de kan förflytta sig i höjd och sidled. [2]  
Inte den mest fördelaktiga tranportmetoden utomhus eftersom trucken allt som oftast 
har små hjul och för liten effekt för att kunna frakta genom svår miljö. Dock finns det 
en typ som kan användas, motviktstruck. Med hänsyn till ljud är denne generellt sett 
inte att föredra. Det finns dock ett utbud av eldrivna motviktstruckar som går tystare.  

 
Bild 8. Truck [12] 
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3.3.1.2 Conveyor system 
Conveyor system innebär att gods fraktas på ett mekaniskt band. Det används främst 
där det sker frekventa materialflöden, fördelaktigt eftersom att ingen mänsklig resurs 
behövs. För utomhusbruk krävs skydd för att produkter inte ska skadas av yttre 
faktorer. Skyddet innebär en markant större kostnad.[7] Se utformning bilaga 10. 
Det finns en mängd olika typer av conveyor system för många olika slags industrier. 
Systemen används för att flytta allt från skruvar till flygplan.[9] Det finns därför en 
stor chans att få ett specialbeställt system till just dina krav och behov. Ett problem 
kan dock vara att om inte flödet är kontinuerligt utsätts bandet för dötid[10]. 
Systemen kan ligga direkt på marken men också upphöjt en bra bit ovanför marknivå. 
Se utformning bilaga 11.  

Olika typer av conveyor system  

Det finns som sagt en mängd olika typer av conveyor system, de tre mest 
förekommande är belt, gravity rollers och live rollers conveyor.  

Belt conveyor 

Belt conveyor eller så kallade bandtransportörer drivs av två eller fler remskivor, med 
en konstant rörelse. Bandet roterar för att flytta produkten framåt. Bandet tål tunga 
gods men inte samma utsträckning som kedjedriven rullbana. Fördelen kan vara att 
det är lätt att ändra riktningen.[11]  

 

 
Bild 9. Belt conveyor [11] 
 

Gravity rollers conveyor 

Gravity rollers conveyor drivs med hjälp av gravitationskraften. För att detta 
transportmedel skall kunna fungera krävs att bandet utsätts för en lutning. 
Transportmetoden bygger på att metallvalsar rullar runt en fast axel med fri 
rörlighet.[9] Fördelar med denna metod är att inget drivmedel behövs, vilket har en 
positiv effekt både på kostnad och miljön.  
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Bild 10. Gravity rollers conveyor [12] 
 

Live rollers conveyor  

Live rollers conveyor (även kallad kedjedriven rullbana) fungerar på samma sätt som 
gravity rollers conveyor men istället för lutning drivs bandet mekaniskt, vanligen med 
hjälp av en kedja och en motor. Fördelar är att man kan transportera större last med 
tungt gods. Går att få reversibla, alltså att riktningen går åt båda hållen. 
Kostnadsbesparingar på grund av att ingen bemanning behövs. Bra att använda för 
längre transportsträckor [3]. Finns en mängd leverantörer och därför ett brett 
sortiment och lätt att få kundanpassade lösningar.  

 
Bild 11. Live rollers conveyor [12] 
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3.3.1.3 Linbana 

Linbana är en fraktmetod som används för att transportera gods i en 
transportenhet/bärare hängandes i en lina.  Linan har både en bärande och dragande 
kraft som krävs för lite tyngre transporter. Fördelar med linbana som transportmetod 
är att den är flexibel, då man allt som oftast kan transportera i två riktningar. Fler 
fördelar är att eftersom systemet är upphöjt kan verksamhet under förekomma.[12] 

 
Bild 12.  Trolley Conveyor [12] 

3.3.1.4 Dragbil med vagn 

Dragbil innebär ett specifikt fordon utformat för att dra gods med vagn och är en typ 
av vägtransport. I princip kan all godstransport ske via ett vägbundet transportmedel, 
storlek och vikt har mindre betydelse. [2] Fördelen med denna transportmetod är att 
även människor kan använda sig av systemet för att förflytta sig. Ännu en fördel med 
transportmetoden är att om så önskas kan fler vagnar placeras efter varandra.  

 

 
Bild 13. Dragbil med vagn [12] 
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3.3.1.5 AGV (automated guided vehicle)  

AGV är en beteckning för alla fordon som är automatiserade, det vill säga fordon som 
inte är i behov av en chaufför. Fordon med tillhörande vagnar följer en slinga i 
marken och måste därför vara vägbundet. Denna uppfinning är relativt ny, cirka 50 år 
gammal. Det finns en mängd olika AGV system eftersom variationen av 
transportgods varierar kraftigt. Fördel är att bemanningskostnad uteblir samt att 
vagnar kan placeras efter varandra.  

 
Bild 14. AGV system [12] 

3.4 Logistiksystemets miljöpåverkan 
Omfattar materialflödets påverkan på miljön genom utsläpp, buller, däckslitage och så 
vidare. [2] 

3.4.1 Transporters miljöpåverkan 
Transportmetoder som avger utsläpp i form av dieselavgaser består främst av 
kväveoxider, koloxid, koldioxid, svaveloxider, kolväten och partiklar som bidrar till 
miljöhot. Miljöpåverkan som transportmedlet orsakar kan minskas med hjälp av 
alternativa bränslen, ny teknik, design och god planering av transport.[2] 

 
Bild 15.  Transporters miljöpåverkan [2] 



	   	  
 

17 

3.5 Transporter och dess driftkostnader  
Hur stor kostnad en transportmetod genererar är avgörande om den ska tas i bruk eller 
inte. Sådana kostnader är exempelvis bemanning, drivmedel, underhåll, skatter etc. 
Dessa kostnader är viktiga att ta i beaktande eftersom även om inköpskostnaden är låg 
kan inköpet bli en dyr historia om driftkostnaderna är höga.   

3.5.1 Motviktstruck  
Vanliga driftkostnader för motviktstruck är kostnad för el eller diesel beroende på vad 
trucken drivs med. Kostnaden för drivmedel mäts ofta per arbetstimme, detta för att 
trucken utför mycket varierande arbete, såsom plockning, lyft och transport. En truck 
är i behov av en förare, vilket medför en bemanningskostnad. Alla fordon är i behov 
av reparationer och annan typ av underhållsservice. Denna kostnad är dock svår att 
förutse eftersom det inte går att förutspå om ett fordon kommer att gå sönder eller inte 
och inte heller vad som kan komma att skadas. Dock finns det så kallade 
servicekontrakt som tecknas för en fast kostnad per år. Underhåll vid jämna 
mellanrum ingår i dessa kontrakt. 

3.5.2 Elbil och vagn  
Drivmedelskostnaden här är beroende av elpriset och hur ofta fordonet måste laddas. 
Generellt sett är eldrivna fordon mycket billigare i drift än motsvarande 
förbränningsmotorer. Kostnaden för el kan mätas i elkostnad per sträcka, ofta i mil. 
Även här krävs en förare och bemanningskostnaden är oundviklig. Samma gäller för 
underhåll som ovan.  

3.5.3 AGV 
Driftkostnaderna för AGV:s effektbehov kan jämföras med elbil och vagn. Denna 
transportmetod kräver inte någon bemanning. Underhållskostnad fås ut genom 
servicekontrakt, som är kostsam [21]. 

3.5.4 Conveyor system 
Även denna transportmetod är bemanningsfri vilket drar ned driftkostnaderna 
avsevärt. Drivs oftast på el, där elkostnaderna måste beräknas. Elkostnaderna räknas 
utifrån systemets effektbehov. Underhåll är något dyrare eftersom det ofta är 
komplexa utformningar av systemet. Servicekontrakt finns att teckna [23]. 

3.5.5 Linbana  
Bemanningskostnad för linbana existerar inte eftersom systemet är bemanningsfritt. 
Kostnad för drivmedel är el och antas inte vara en väsentlig summa. 
Underhållskostnaden kan bli stor beroende på hur väderlekstålig systemet är.  

3.6  Transportmetodens effektivitet  
Effektivitet i detta avseende menas att utnyttjning av resurserna sker på bästa möjliga 
sätt, att antalet transportsträckor minimeras och antal gods per transport maximeras. 
Även tiden för transporten är av stor betydelse. Samt att alla system som är 
inblandade i transporten samverkar. Med detta menas att på- och avlastning av 
transportfordonet sker smidigt. Effektiva transportsystem sparar pengar!  
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3.7 Transportmetodens flexibilitet  
Flexibilitet anger hur lätt en organisation eller ett system svarar mot förändringar i 
omgivningen. Flexibiliteten hos en transportmetod påverkas av hur lätt det är att ändra 
exempelvis färdrutt eller transportera annat gods än tänkt. Att transportmetoden klarar 
av en viss volymökning är också ett tecken på högre flexibilitet.  

3.8 Transportmetodens påverkan på arbetsmiljön  
Arbetsmiljön för arbetare bestäms av arbetsmiljölagen. Det är viktigt att arbetare har 
en god arbetsmiljö och att arbetet inte ger upphov till skada eller sjukdom.[15] 

3.9 Transportmetodens livslängd 
För att en transportmetod skall vara en effektiv och hållbar lösning är det viktigt att 
den har en relativt lång livslängd relaterat till inköpskostnaden.  

3.10  Investeringsprocessen  
För att bedöma om en investering kommer att vara lönsam eller inte görs olika 
investeringskalkyler. Det finns ett flertal metoder att använda, nedan beskrivs några. 
Vilken metod som skall användas beror på hur stor grundinvesteringen är, 
investeringens ekonomiska livslängd och om hänsyn till ränta skall tas eller inte.  

Nedan beskrivs några alternativ på investeringskalkylering. I detta arbete används 
dock endast payback- metoden efter order från Tepa.  

3.10.1 Payback- metoden 
Payback-metoden används för att beräkna hur snabbt en investering betalar av sig 
självt. Metoden kan användas för att beräkna om en investering lönar sig eller för att 
jämföra olika investeringsalternativ. Som resultat fås återbetalningstiden, oftast angett 
i år. Beslutet om en investering skall göras eller inte grundar sig på om 
återbetalningstiden är mindre än maximalt accepterad återbetalningstid [8]. Metoden 
bortser från kalkylräntan, vilket kan vara negativt[13]. 

3.10.2 Nuvärdemetoden 
Nuvärdemetoden innebär att alla in- och utbetalningar som investeringsalternativet 
ger upphov till jämförs. Vid tidpunkten 0 år (tiden då investeringen görs) är 
nettonuvärdet den negativa grundinvesteringskostnaden. Beslutet om en investering 
skall genomföras eller inte grundar sig på om nettonuvärdet är lika med eller större än 
noll, annars skall investeringsalternativet förkastas. Fördelarna med denna metod är 
att den tar hänsyn till pengarnas tidsvärde. Nackdelarna är att investeringsalternativen 
måste ha samma ekonomiska livslängd. För att beräkna nettonuvärdet används en 
nettonuvärdefaktor som hämtas ur tabell. [8] 

3.10.3 Annuitetsmetoden  
Annuitetsmetoden ger under en viss given tidsperiod det årliga betalningsöverskottet 
eller genomsnittlig årskostnaden. En investering är lönsam att göra om annuiteten är 
större än eller lika med noll. Annuiteten räknas ut med hjälp av en annuitetsfaktor som 
hämtas ur tabell. Denna metod kräver att man har räknat på nettonuvärdet, eftersom 
annuiteten fås då nettonuvärdet multipliceras med annuitetsfaktorn.[8] 
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3.11  Värderingar och värderingschema  
För att kunna välja ut det mest lämpade alternativet av flera alternativ kan de olika 
alternativen värderas och viktas. Faktorer som skall värderas och viktas beror på vilka 
faktorer som anses viktigt. Till exempel i vårt fall är kostnader och prestationer 
faktorer som väger tungt, men i designsyfte skulle kanske utseendet ha en större 
betydelse. En värdering grundar sig på hur stor önskvärdheten hos faktorn är, och 
viktas med hjälp av en siffra i ett värderingschema. Originalet av värderingsschemat 
hittas som bilaga 14 [24].  

Tillvägagångssätt:  
1. Ta fram alla faktorer som påverkar valet av bästa alternativ. 
2. Viktar faktorerna efter betydelse med hjälp av siffror 
3. Betygsätter systemet efter hur bra eller dåligt systemet uppfyller faktorerna med 
hjälp av bokstäver (som översätts till siffror) 
4. Summera slutligen ner värderingarna för respektive alternativ genom att 
multiplicera viktning och betygsättning. Den högsta poängsumman visar då på det 
bästa alternativet. Resultatet ger ett bra beslutsunderlag för vilket alternativ som bör 
väljas.[24] 

3.12 Känslighetsanalys  
Känslighetsanalys är ett sätt att bedöma hur sant ett resultat är om situationen 
ändras.[25] Analysen är ett bra komplement till investeringskalkyleringen eftersom 
investeringskalkyleringen är beroende av dess variabler och känslighetsanalysen 
analyserar förändring av dessa variabler.[26]  
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4 Empiri 
I detta kapitel hittas all data som studien baseras på. 

4.1 Insamlad data fastigheter 
 
Avstånd mellan fabriker: 80 m 
Takhöjd Tepa Syd: 6 m  
Takhöjd Tepa Nord: 8 meter  
Avstånd fraktvägar:  
A = 192 meter 
B = 95 meter 
C = 260 meter  

4.2 Väg  
Väg C existerar redan och genererar ingen kostnad. 
Om väg A och B skall kunna användas måste tillbygge av väg ske, detta tillbygge 
kommer kosta ungefär 300 000 kr.  
Detta ligger som en investeringskostnad för alla system som kommer vara beläget på 
väg A och B. 

4.3 Insamlad data dragbil med vagn 
Tepa har redan i förväg intresserat sig för en befintlig dragbil med vagn därför har 
beräkningar utifrån den gjorts.  
Modell: TL 500 AC 
Inköpskostnad per vagn: 32 000 kr 
Inköpskostnad per bil: 255 000 kr 
Kapacitet: 4 EUR pallar per vagn  
Drivmedel: El 
Antal vagnar: 2 

4.4 Beräkning av kostnader/offertförfrågning 

4.4.1 Conveyor system  
Prisförfrågningar på markbundet conveyor system uppgick till 1,5 miljoner kr [18]. 
Sedan tillkommer även vägen på 300 tusen kr och skyddstaket 300 tusen kr [19].  
Driftkostnaderna uppskattas till 14 000 kr per år[23]. 

4.4.2 AGV  
Budgetoffert från företaget AGVE på systemet är 2,5 miljoner kr [21]. 
Betongplatta för underlag: 1400 kr/kvm [20].  
Vägen uppskattas bli ungefär 150 meter lång och två meter bred.  
1400 x 150 x 2 = 420 000 kr 
Beträffande driftkostnader finns ett servicekontrakt som kan tecknas för 150 000 kr 
per år innehållande samtliga kostnader för förebyggande underhåll, alla reservdelar 
(inklusive batteri och övriga slitdetaljer) och service dygnet runt.[21] 
Kostnaden för effektbehovet kan försummas eftersom den är så liten i jämförelse med 
siffran ovan.  
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4.5 Beräkning av driftkostnader  

4.5.1 Motviktstruck 
 
1 pall åt gången 
20 pallar åt dagen 
Lastning och avlastning sker direkt och medför inte någon större tidsfördröjning 
Kostnad diesel = 14 kr/l  
Mängd diesel/timme = 8 l/h [17] 
Bemanningskostnad: 350 kr/h  
Antal arbetsdagar/ vecka = 5 
Antal arbetsveckor/ år = 45  

4.5.1.1 Väg A, sträcka 192 m 
  
Färden beräknas ta 10 min  
För 20 pallar blir den totala tiden: 20 x 10 = 3.30 timmar 
Bemanningskostnad: 3.30h x 350kr/h x 5 dagar/v x 45v = 259 875 kr 
Drivmedelskostnad: 3.30h x 8l/h x 14 kr/l x 5 dagar/v x 45v= 83 160 kr  
Underhåll 3000 kr/år 

4.5.1.2 Väg B, sträcka 95 m 
 
Färden beräknas ta 7 min  
För 20 pallar blir den totala tiden: 20 x 7 = 2.30 timmar 
Bemanningskostnad: 2.30h x 350 kr/h x 5 dagar/v x 45v = 181 125 kr  
Drivmedelskostnad: 2.30h x 8l/h x 14 kr/l x 5 x 45 = 57 690 kr 
Underhåll 3000 kr/år 

4.5.1.3 Väg C, sträcka 260 m  
 
Färden beräknas ta 15 min  
För 20 pallar blir den totala tiden: 20 x 15 = 5 timmar 
Bemanningskostnad: 5h x 350kr/h x 5 dagar/v x 45v = 393 750 kr 
Drivmedelskostnad: 5h x 8l/h x 14 kr/l x 5 dagar/v x 45v= 126 000 kr 
Underhåll 3000 kr/år 

4.5.2 TL 500 AC (elbil + 2 vagnar) 
 
8 pallar åt gången 
20 pallar om dagen 
På och avlastning 10 minuter 
Antal färder antas bli 5 stycken  
Kostnad el/mil = 4 kr [22] 
Bemanningskostnad: 350 kr/h  
Antal arbetsdagar/ vecka = 5 
Antal arbetsveckor/ år = 45  
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4.5.2.1 Väg A, sträcka 192 m 
 
Färden beräknas ta 20 min  
För 20 pallar blir den totala tiden 20 minuter x 5 = 1,6 timmar  
Bemanningskostnad: 1.6h x 350 kr/h x 5 dagar/v x 45v = 126 000 kr  
Körsträcka/år: 192 m x 2 x 5 x 5 x 45 = 432 000 m = 43 mil 
Drivmedelskostnad: 43 mil x 4 kr = 172 kr/år  

4.5.2.2 Väg B, sträcka 95 m  
 
Färden beräknas ta 15 minuter  
För 20 pallar blir den totala tiden 15 minuter x 5 = 1,25 timmar  
Bemanningskostnad: 1.25h x 350 kr/h x 5 dagar/v x 45v = 98 438kr  
Körsträcka/år: 95 m x 2 x 5 x 5 x 45 = 21.3 mil 
Drivmedelskostnad: 21.3 mil x 4 kr = 85.2 kr/år  

4.5.2.3 Väg C, sträcka 260 m 
 
Färden beräknas ta 23 minuter  
För 20 pallar blir den totala tiden 23 minuter x 5 = 1,90 timmar  
Bemanningskostnad: 1.90h x 350 kr/h x 5 dagar/v x 45v = 149 625 kr  
Körsträcka/år: 260 m x 2 x 5 x 5 x 45 = 59 mil 
Drivmedelskostnad: 59 mil x 4 kr = 236 kr/år  

4.6 Data angående lagerlayout  
20 pallar kommer att produceras i snitt per dygn och ha ett konstant flöde ut ur Tepa 
Syd. Det kommer även behövas pallplatser för minst 20 pallar för konstant lagring 
(mellanlagring). Det skall finnas plats för 40 pallplatser + 10 platser för 
tillsatsmaterial/emballage.  

4.6.1 Mått EUR-pall  
Area: 800x1200 mm  
höjd: 144 mm  

4.6.2 Mått EUR-krage 
Area: 800x1200 mm 
Höjd: 200m 

4.6.3 Mått för en EUR-pall + fyra EUR-kragar 
Area: 800x1200 mm = 0,96 m2 
Höjd: 144 + (4 x 200) = 944 mm = 0,94 m  

4.6.4 Mått för lagerplats 
 
Lagerplats 1: Mellanlager vilande gods  
Längd stapling mot vägg: 10m 
Pall sätts med kortsidan mot vägg – 10 pallar får plats mot vägg 
Plats för 20 pallar 



	   	  
 

23 

Lagerplats 2: Mellanlager väntande gods 
Längd ställage: 10 m  
Antal pallplatser bredd: 8 stycken 
Antal pallplatser djup: 3 stycken 
Total antal pallplatser: 24 stycken  
Plats för 20 pallar  
Lagerplats 3: Tomemballage  
Uppskattad yta som behövs: 6 m2 

1 m2 för tomemballage pallstapling, 3 m2 för stapling av kragar plus ytterligare yta 2 
m2 
Lagerplats 4: Tillsatsmaterial  
Uppskattad yta som behövs: 12m2  
plats för åtminstone 10 pallar 
 
Lagerplats 5: Slutlager  
Yta för förvaring: 20 m2  

plats för åtminstone 20 pallar 
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5 Analys  
I kapitlet analyseras all data som ligger till grund för resultatet.  

5.1 Analys av transportmetod urval  
Av alla sorters conveyor system väljs kedjedriven rullbana eftersom den typen passar 
bäst för de aktuella förutsättningarna. Den klarar av att frakta tunga gods och i svåra 
miljöer. [3] 
Linbana väljs bort efter diskussion med Tepa, då den inte längre anses vara ett 
alternativ.  
Alla andra alternativ analyseras vidare med hjälp av kostnadsberäkningar och 
kalkyler.  
Eftersom port F väljs som transportsystemets ingång väljs port D som utleverans för 
att uppnå en rak lina. [2] 
Conveyor systemen har endast beräknats på väg B.  

5.2 Analys av tranportmetod kostnader  
MVT – motviktstruck 
TL 500 AC – elbil 
CSM – Conveyor system markbundet 
CSL – Conveyor system luftburet 
AGV – Automated Guided Vehicle  

Bild 16. Payback för de olika alternativen under en period på fem år. Excel 2015. 
Av bilden fås vilket alternativ som genererar störst besparing under fem år. Tabellen 
visar att alternativ TL 500 AC väg B genererar störst besparing och CSL minst.  
Parentesen indikerar att väg B kräver att produktionslayouten inne i fabriken läggs om 
och därför måste en sådan kostnad tas i beaktande.  
MVT C har valts som referens eftersom det är den nuvarande transportmetoden. Med 
referens menas att alla alternativ har jämförts i förhållande till den. Alltså har de årliga 
driftkostnaderna sats i relation till MVT C:s driftkostnader och vi får då skillnaden 
som blir de årliga kostnadsbesparingarna.  

När den årliga kostnadsbesparingen övergår till ett positivt värde anses 
grundinvesteringen vara ”återbetalad”.  
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Bild 17. Graf över kostnader transportsystemen genererar under 15 år. Excel 2015. 

För att ta ett beslut på vilket alternativ som är mest kostnadseffektivt måste 
kostnadernas fördelning visas under en längre tid. Även om en grundinvestering är låg 
kan driftkostnaderna under åren uppkomma till väldigt hög. Ur diagrammet fås att 
MVT:s totala driftkostnader ökar i snabb takt och är högst. Även här får TL 500 AC 
väg B bäst utfall.  

5.3 Bedömning av värderingsfaktorer  

5.3.1 Effektivitet  

5.3.1.1 Truck  

Eftersom trucken endast klarar av att frakta en pall åt gången är det inte det mest 
effektiva alternativet [27]. Antalet transporter blir därför många och tidsödande. 
Samverkan mellan systemen antas vara god eftersom av- och pålastning sker smidigt.  

5.3.1.2 Elbil med vagnar  

Bil och vagn kan frakta betydligt fler pallar åt gången än med trucken, upp till 8 
gånger mer [27]. Antal transporter kan minimeras då stort lastutrymme finns, tiden för 
transporten sjunker avsevärt. Denna transportmetod kräver dock skilda på- och 
avlastningslösningar, vilket sänker effektiviteten något. Med detta menas att på- och 
avlastningen måste ske med en truck. Om du däremot kör med truck hela vägen 
används samma fordon hela tiden.  

5.3.1.3 Conveyor system  
Hur många pallar som kan fraktas åt gången beror på hur stor buffertzon som valts. 
Det mest kostnadseffektiva är att ha en buffertzon på 8 pallar [18], vilket ändå är lika 
mycket som bilen och vagnen. Tidsaspekten är relativt irrelevant eftersom pallarna 
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kommer på löpande band. Här krävs skilda på- och avlastningssystem, som kan bli 
osmidigt. Till exempel kan hissar vara nödvändiga att använda, se bilaga 10. 

5.3.1.4 AGV  

AGV systemet kan ta 4 pallar åt gången [21]. Systemet i övrigt med hänsyn till 
effektiviteten är liknande dragbilens.  

5.3.1.5 Linbana  

Transportmetoden kan jämföras med conveyor systemet i effektivitetshänsyn.  

5.3.2 Flexibilitet  
Flexibiliteten på transportsystemet beror av hur bra systemet svarar på 
förändringar. Tepa kommer kanske i framtiden att ändra om sin lina inne i Tepa 
Nord, vilket medför nya utgångar och därigenom förflyttning av transportsystemet. 
Flexibiliteten avgörs också av hur bra systemet svarar på en volymökning och om 
transportsystemet klarar av att frakta tomemballage tillbaka till Tepa Nord.  

5.3.2.1 Truck 

Anses ha relativt hög flexibilitet eftersom frakt av tomemballage kan ske då trucken 
åker tillbaka efter avlastning. Färdvägen är anpassningsbar och systemet klarar av en 
viss volymökning, dock inte allt för stor. Om volymökningen blir mycket större är det 
mycket tidsödande att bara frakta en pall åt gången.  

5.3.2.2 Elbil med vagnar 

Anses ha hög flexibilitet eftersom metoden kan frakta en väsentlig mängd 
tomemballage samtidigt som vägen är anpassningsbar. Systemet klarar av 
volymökning relativt bra.  

5.3.2.3 Conveyor system  

Om systemet är reversibelt är flexibiliteten hög annars låg. Färdvägen är inte 
anpassningsbar eftersom flyttning av systemet är omständigt. Systemet klarar 
volymändringar olika bra beroende på hur stor buffertzon som väljs. Stor buffertzon 
medför att fler pallar kan vänta på bandet [18]. 

5.3.2.4 AGV  

Systemet är flexibelt med avseende på fraktning av tomemballage men även här är 
förflyttning av systemet tids- och resurskrävande. Systemet klarar bra av ändringar i 
produktionsvolymen.  

5.3.2.5 Linbana  

Systemet är reversibelt och därför löses fraktning av tomemballage smidigt. Hur bra 
systemet mottar ändringar i volym beror av hur många korgar linbanan är försedd 
med. Att förflytta detta system är inte heller att föredra.  
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5.3.3 Bedömning av miljöhänsyn  

5.3.3.1 Truck 

Trucken har diesel som drivmedel. Diesel har en större miljöpåverkan än ett el-drivet 
fordon. Dieselmotorer släpper ut skadliga partiklar i form av avgaser [2]. Det mest 
skadliga utsläppet är koldioxiden som är skadligt för människan och naturen [2]. Ur 
bullerperspektivet är truck inte det mest fördelaktiga eftersom motorn avger högt ljud.  

5.3.3.2 Elbil med vagnar  

El är i generellt mycket miljövänligare än diesel men då elen produceras och 
transporteras ger det indirekt upphov till miljöpåverkan på negativt sätt. Denna 
påverkan är svår att mäta. I denna rapport anses ändå el vara miljövänligare än diesel. 
Elbilen avger ett relativt svagt ljud.  

5.3.3.3 Conveyor system  

Systemet drivs allt som oftast med el. Om conveyor systemets elförbrukning sätts i 
relation till elbilens är conveyor systemets förbrukning högre. Buller är klart högre än 
elbilen, dock tystare än trucken. [18] 

5.3.3.4 AGV  

Samma miljöpåverkan som elbilen med vagnar, se ovan.  

5.3.3.5 Linbana  

Eldrivet system. 

5.3.4 Bedömning av arbetsmiljö  

5.3.4.1 Truck 

Föraren sitter relativt bekvämt, arbetet medför inte några fysiska påfrestningar. 
Ljudnivån och den nära kontakten med avgaser försämrar arbetsmiljön, därför borde 
helst hörselskydd användas. Dessutom blir det många transporter som bidrar till sämre 
arbetsmiljö.  

5.3.4.2 Elbil med vagnar  

Ingen större mänsklig skada kan ske eftersom fordonet går tyst med små utsläpp. 
Ljudnivån är låg och påverkar inte föraren nämnvärt.  

5.3.4.3 Automatiserade transportsystem 
 
Automatiserade transportsystemen är conveyor systemet, AGV och linbanan. Dessa 
beräknas inte ha någon påverkan på arbetsmiljön då människan inte är i direkt kontakt 
med systemen. 

5.3.5 Bedömning av livslängd  
Alla system beräknas ha en teknisk livslängd på ungefär samma antal år. 
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5.3.6 Systemets påverkan av extern frakt  

5.3.6.1 Truck  

Ingen påverkan eftersom systemet inte kommer att vara i vägen för någon 
lastbilstrafik. Trucken rör sig fritt och åker på samma väg som lastbilarna utan att 
störa trafiken i allmänhet. Lastbilstrafiken måste inte anpassas efter systemet.  

5.3.6.2 Elbil med vagnar  

Samma som ovan.  

5.3.6.3 Conveyor system 

Ett markbundet system påverkar den externa frakten och lastbilstrafiken i allra högsta 
grad. Lastbilstrafiken måste noga ses över och planeras om markbundet system skall 
tas i bruk. Ett luftburet system påverkar dock inte lastbilstrafiken avsevärt. 
Omplacering av systemet är inte att föredra.  

5.3.6.4 AGV  

Systemets påverkan beror på hur systemet är utformat. Med detta menas om AGV:n 
kan stanna för att släppa förbi lastbil eller tvärtom, samt hur känslig slingan i marken 
är mot annan trafik [21].  

5.3.6.5 Linbana 

Systemet är beläget ovanför mark och ska med fördel sättas så att lastbilstrafik kan 
ske under. Då skall inte någon påverkan av extern frakt ske. Se bilaga 11.  

5.4 Analys av externfrakt  
Analysen av vilken lösning på externfrakt som lämpar sig bäst gjordes genom att 
värdera vilket alternativ som bäst uppfyllde önskemålen: 

• Minimera lastbilstrafik i anslutning till kontor  

• Relativt enkel rutt på så lite yta som möjligt 

• Smidig pålastning  

• Om möjligt ej påverka transportsystemet mellan fabrikerna 

5.4.1 Kommentarer alternativ rutt 1  
Se bilaga 5.  

Lastbilstrafik runt Tepa Syd består av bilar som ska lasta på vid Tepa Syd men även 
Tepa Nord. Detta medför att lastbilar som skall till Tepa Nord måste vänta bakom 
lastbilen som står vid Tepa Syd och lastar. Detta anses osmidigt eftersom chaufförerna 
är tvungna att vänta och det är något som inte uppskattas.  

Annars anses allt annat vara problemfritt. 
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5.4.2 Kommentarer alternativ rutt 2 
Se bilaga 6 och 8. 
Lastbilstrafik runt Tepa Syd består av bilar som ska lasta på vid Tepa Syd men även 
Tepa Nord. Detta medför att lastbilar som skall till Tepa Nord måste vänta bakom 
lastbilen som står vid Tepa Syd och lastar. Detta alternativ medför att lastbilen som 
stannar vid Tepa Syd även måste åka igenom Tepa Nord vilket inte är önskvärt.  

5.4.3 Kommentarer alternativ rutt 3 
Se bilaga 7. 

Lastbilstrafik runt Tepa Syd och Tepa Nord är helt avskilt och påverkar inte varandra. 
Detta alternativ medför att trafik sker i anslutning till kontor, som inte är önskvärt.  

5.4.4 Kommentarer alternativ rutt 4 
Se bilaga 9.  

Lastbilstrafik runt Tepa Syd och Tepa Nord är helt avskilt och påverkar inte varandra. 
Detta alternativ medför också att ingen lastbilstrafik sker i anslutning till kontor.  

5.5 Analys av lagerlayout  
Placeringen av godsmottagning, utleverans och produktion är redan fastställt vilket 
gör att planering av lager blir begränsad. Analys av mellanlagret gjordes utifrån 
avstånd till godsmottagning och produktion. Vidare om lagret skulle placeras på höger 
eller vänster sida om godsmottagningen. Vänstersida betyder att lagret är närmare 
produktionen. Höger sida är betydligt mindre och lagret hamnar längre ifrån 
produktionen.  

Tomemballagelagret skall ligga nära mellanlagret på grund av att det är där systemet 
lastar på och av.  
 
Tillsatsmateriallagret analyserades med avseende på att det skulle placeras 
lättillgängligt för produktionen men ändå vara avskilt på grund av ej frekvent 
användning av materialet.  

Slutlagret skall vara beläget vid utleverans, vidare är frågan på höger- eller 
vänstersida om porten. Detta bestäms i mån av utrymme. Vänstersida har betydligt 
mer utrymme tillgängligt.  
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5.6 Värdering av transportalternativ 
Här väljs en värderingsfaktor utifrån punktade kommentarer.  
A – Absolut perfekt lösning 
E – Effektiv lösning  
I – Intressant lösning 
M – Medelmåttig lösning 
B – Bristfällig lösning  
X – Ej önskvärd lösning  

 
 

M
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Värderingsfaktorer Skala Kommentarer 

Investeringskostnad M Låga investeringskostnader.  
Relativt goda besparingar under fem år. 
Bristfälliga besparingar under femton år. 

Driftskostnad B Höga driftkostnader. 

Effektivitet B Klarar av att frakta endast en pall åt gången. 
På- och avlastning sker dock smidigt. 

Flexibilitet I Lätt att ändra färdväg. 
Lätt att frakta tomemballage, dock inga stora 
volymer.  
Vid stor volymökning ökar antalet transporter 
avsevärt. 

Miljöhänsyn X Skadliga miljöutsläpp. 
Dieseldriven.                                                  
Ger upphov till buller.  
Antal transporter många.  

Arbetsmiljö M Föraren sitter bekvämt och ergonomiskt. 
Avgaser och buller försämrar 
arbetsförhållandena. 

Livslängd M Alla alternativ bedöms ha en livslängd på 
samma antal år, som antas vara medelmåttig. 
Därför får alla alternativ en likvärdig 
värdering. 

Påverkan av 
externfrakt 

A Påverkar inte externfrakt. 
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Värderingsfaktorer Skala Kommentarer       

Investeringskostnad I Medelhög grundinvestering.  
Ingen önskvärd besparing under fem år. 
Däremot bra besparing under femton år. 

Driftskostnad A Låga driftkostnader. 

Effektivitet E Klarar av stor last. 
Inte helt felfri på- och avlastningslösning. 

Flexibilitet B Lätt att frakta tomemballage om systemet är 
reversibelt. 
Resurskrävande att flytta systemet. 

Miljöhänsyn I Buller.  
Eldriven. 

Arbetsmiljö A Inget fysiskt arbete krävs 

Livslängd M Alla alternativ bedöms ha en livslängd på 
samma antal år, som antas vara medelmåttig. 
Därför får alla alternativ en likvärdig 
värdering. 

Påverkan av 
externfrakt 

X Systemet är markbelagt vilket medför att 
lastbilstrafiken måste dirigeras om.  
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Värderingsfaktorer Skala Kommentarer       

Investeringskostnad B Hög grundinvestering. 
Ej någon besparing under fem år. 
Inte heller en önskvärd besparing under 
femton år. 

Driftskostnad A Låga driftkostnader 

Effektivitet I Klarar av stor last. 
Kräver hiss och truck för på- och avlastning. 

Flexibilitet B Lätt att frakta tomemballage om systemet är 
reversibelt. 
Resurskrävande att flytta systemet. 

Miljöhänsyn I Buller.  
Eldriven. 

Arbetsmiljö A Inget fysiskt arbete krävs 

Livslängd M Alla alternativ bedöms ha en livslängd på 
samma antal år, som antas vara medelmåttig. 
Därför får alla alternativ en likvärdig 
värdering. 

Påverkan av 
externfrakt 

M Lastbilstrafik kan ske under systemet men blir 
begränsad. 
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Värderingsfaktorer Skala Kommentarer 

Investeringskostnad E Låga grundinvesteringar.  
Goda besparingar både under fem och femton 
år. 

Driftskostnad E Relativt låga driftkostnader. 

Effektivitet E Klarar åtta pallar, vilket ses som optimalt. 
Skild på- och avlastningslösning. 

Flexibilitet A Lätt att ändra färdväg.  
Nästan perfekt frakt av tomemballage. 
Klarar volymökning bra.  

Miljöhänsyn E Ger inte ifrån sig buller eller andra störande 
ljud.    
Eldriven. 

Arbetsmiljö E Mänsklig kontakt, dock under goda 
förutsättningar. 

Livslängd M Alla alternativ bedöms ha en livslängd på 
samma antal år, som antas vara medelmåttig. 
Därför får alla alternativ en likvärdig 
värdering. 

Påverkan av 
externfrakt 

A Påverkar inte alls externfrakt 
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Värderingsfaktorer Skala Kommentarer       

Investeringskostnad B Höga grundinvesteringar. 
Låga besparingar både under fem och femton 
år. 

Driftskostnad I Relativt låga driftkostnader men högre än TL 
500 AC. 

Effektivitet I Klarar fyra pallar. 
Skild på- och avlastningslösning. 

Flexibilitet M Resurskrävande att flytta systemet.  
Relativt bra på att frakta tomemballage.  

Miljöhänsyn E Ger inte ifrån sig buller eller andra störande 
ljud. 
Eldriven. 

Arbetsmiljö A Inget fysiskt arbete krävs 

Livslängd M Alla alternativ bedöms ha en livslängd på 
samma antal år, som antas vara medelmåttig. 
Därför får alla alternativ en likvärdig 
värdering. 

Påverkan av 
externfrakt 

I Lastbilstrafik och systemet kan samverka bra, 
krävs dock mer uppsyn. 
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5.7 Resultat av värderingsschema  
 

 

 
Bild 18. Ifyllt värderingsschema.  

Av schemat framgår att alternativ TL 500 AC är det mest lämpliga alternativet att 
välja för Tepas transportproblem.  I dagsläget används väg C (se bilaga 1). I framtiden 
diskuteras att lägga om linan inne i Tepa Nord och väg B tas i bruk.  
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5.8 Känslighetsanalys 
15 procents volymökning ger följande volymer och driftkostnader (DK):  
 
År Antal pallar  DK MVT   DK TL 500 AC  
1  20  242 085 kr   101 523 kr  

2 23  281 586 kr  101 523 kr  

3 27  330 442 kr   121 227 kr  

4 31  379 299 kr   121 227 kr  

5 35  427 116 kr   140 932 kr  

 

 
Bild 19.   
Bilden visar att MVT:s och TL 500 AC:s kurva inte är linjär längre, detta på grund av 
volymökningen på 15 procent per år. Resultatet under fem år är dock oförändrat. 
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Bild 20. 

Biden visar efter hur många år TL 500 AC:s totalkostnad blir större än CSM:s med en 
15 procents volymökning. Efter ca 10,5 år uppstår den kritiska punkten. 
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6 Resultat och slutsatser  
I detta kapitel framgår studiens resultat. Efter erhållet resultat på transportsystem 
kunde förslag på externfrakt och lagerlayout ges. 

6.1 Resultat av transportsystem 
Ur värderingschemat fås att elbilen TL 500 AC är det mest lämpade alternativet. 
Vidare granskning av resultatet genom en känslighetsanalys visar också på att elbilen 
är det vinnande systemet. Även om en ännu större volymökning än vad som tagits i 
beaktande skulle ske är TL 500 AC ett bra alternativ då det finns vagnar att köpa till 
som kan fästas efter vagn ett.  

6.2 Lösning av externfrakt  

 
Bild 21. Lastbilstrafik runt Tepa Nord och Tepa Syd. [Julia Karlsson, Floorplanner, 
2015] 

För att lösa det problem att en kunds lastbil endast kan hämta på ett ställe har två 
utleveranser valts. En vid Tepa Syd och en vid Tepa Nord. De kunder som både skall 
hämta gods från Tepa Syd och Tepa Nord slipper stanna vid båda utleveranserna då 
även deras gods som inte skall bearbetas också skickas upp till Tepa Syd för 
utleverans. Volymen som ska skickas upp till Tepa Syd utan att bearbetas är så pass 
liten att den inte påverkar transportsystemet. De kunder som endast har order på gjutet 
gods hämtar som vanligt sitt gods vid Tepa Nord.  
Rutt 4:a är enligt kommentarerna det mest lämpade alternativet och anses uppfylla 
alla önskemål.  
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Detta koncept innebär att ingen trafik är belägen vid kontoret, samt att ingen lastbil 
kommer att behöva vänta. Samt att om alternativet för transportsystemet blir TL 500 
AC kommer både denna lösning på lastbilstrafiken och elbilen samverka.  

6.3 Lösning av lagerlayout  

 

 
Bild 22,23. Lagerlayout i Tepa Syd.[Floorplanner, Julia Karlsson, 2015] 

1. Mellanlager, ställage, vilande gods 
2. Mellanlager, fristapling, väntande gods 
3. Lager för tomemballage  
4. Lager för tillsatsmaterial 
5. Slutlager, fristapling, gods för utleverans 
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D - Utleverans 
F - Godsmottagning  
 

Mellanlagret skall vara lättillgängligt för produktionen samtidigt som det skall vara 
lätt att lasta in utan att TL 500 AC måste köra en alltför lång sträcka in i fabriken. 
Därför placeras mellanlagret på vänster sida om godsmottagningen. Mellanlagret 
delas upp i två sektioner beroende på när godset skall bearbetas. Gången mellan har 
den bredd så att en truck kan köra och plocka pall.  

Slutlagret skall placeras så att det är beläget nära utleveransen samtidigt som det skall 
vara smidigt att transportera från produktion. Därför placeras lagret i anslutning till 
utleverans till vänster.  

Tomemballagelager skall placeras så att TL 500 AC lätt hämtar emballaget då den 
lastar av ankommande gods. Om lagret placeras vid godsmottagningen på höger sida 
blir dessa krav uppfyllda.  

Tillsatsmateriallagret skall vara beläget så att det är lätt tillgängligt för produktionen 
och inte i vägen för någon annan funktion.  
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7 Diskussioner och kommentarer  

7.1 Slutsatser och rekommendationer  
Vi kan konstatera att TL 500 AC är det mest lämpade transportalternativet utifrån 
beräkningar och värderingar, både frakt på väg B och C.  
Kostnaderna är inte exakta och kan komma att avvika men inte så mycket att det 
förändrar resultatet.  
Huvuduppgiften, val av transportsystem har bra underlag för att bedömas och 
uppgiftens mål anses vara uppfyllt.  
I den föreslagna lagerlayouten finns det utrymme för en viss volymökning och 
layouten anses vara användbar under några år.  

Lösningen av externfrakten bygger på att volymen för godset som levereras till kund 
oarbetat är mindre än det gods som skall bearbetas.  Om det obearbetade godset som 
skall fraktas till Tepa Syd får en sådan volymökning att det belastar transportsystemet 
allt för mycket (Om volymen är större än det gods som faktiskt skall fraktas för 
bearbetning, det vill säga mer än 20 pallar). Får allt gods levereras från utleveransen i 
Tepa Nord. Alltså att istället för att frakta det oarbetade godset till Tepa Syd för 
utleverans fraktas det bearbetade godset tillbaks till Tepa Nord för utleverans och det 
blir då endast en utleverans, belägen i Tepa Nord.  

7.2 Ytterligare diskussioner  
Om detta ses ur ett bredare perspektiv och om resultatet skall kunna tillämpas på 
liknande problem visar arbetet att val av transportsystem är beroende av 
transportvolymen i allra högsta grad.  

Med högre volymer ökar både frakttiden och transportsträckan, därigenom 
bemanningskostnad och driftkostnad. I detta fall är volymen så pass liten att ett 
automatiserat system inte är kostnadseffektivt. I andra fall där volymen är betydligt 
högre kan ett automatiserat system komma att bli ett bättre alternativ.  

Det som också måste tas i beaktande är att Tepa levererar till fordonsindustrin och att 
branschen är oförutsägbar. Försäljningsförhållanden kan ändra mycket snabbt och 
därmed Tepas produktion. Därför skall man inte helt lita på diagrammen och 
kommentarerna som visar kostnaderna över 15 år. Med en minskande produktion kan 
en hög investering vara förödande.  

7.3 Implikationer och begräsningar  
Kortaste fraktvägen från Tepa Nord till Tepa Syd är väg B. Om denna väg skall 
användas för transportsystemet kommer linan inne i fabriken vara tvungen att ändra 
riktning vilket i sig medför stora kostnader. På lång sikt kanske dessa kostnader är 
obetydliga men detta kan inte erhållas förens en undersökning görs. 
Två utleveranser har valts och den externa frakten kommer att skötas från två olika 
ställen detta kan komma att bli rörigt och lastbilsförarna förvirrade. Om detta fungerar 
som det är tänkt och tillräcklig information skickas ut tros detta vara en bra och 
effektiv lösning. 
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En viss volymökning har tagits i beaktande på transportsystemet. Lagernivån är 
beräknad utifrån nuvarande mängd och finns ytterligare utrymme för några extra 
pallar men en större ökning har inte tagits i beaktande. En markant volymökning kan 
medföra att ett av de automatiserade systemen är lämpligare då volymökningen 
innebär en stor prishöjning för arbetskostnader för de system som kräver en chaufför. 

7.4 Vidare arbete  
Arbete som ytterligare skulle kunna ses över är produktionsplaneringen inne i Tepa 
Syd och därigenom en utförligare lagerlayoutplanering, av studenter eller företaget 
själva. Dessutom skulle beräkning och planering av Tepa Nords produktionsflöde vara 
nödvändigt.  

Ytterligare undersökning skulle kunna göras på systemet genom en riskanalys.  
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9 BILAGOR  
 
1. Möjliga transportvägar mellan Tepa Nord och Tepa Syd  

2. Möjliga ingångar/utgångar till Tepa Syd  

3. Översikt Tepa Nord  

4. Översikt Tepa Nord och Tepa Syd  

5. Skiss lastbilstrafik  

6. Skiss lastbilstrafik  

7. Skiss lastbilstrafik  

8. Skiss lastbilstrafik  

9. Skiss lastbilstrafik 

10. Skiss skyddstak 

11. Skiss CSL  

12. Payback metoden, investeringskalkylering  

13. Omgjort Värderingsschema  

14. Värderingschema  
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     Bilaga 14.  


