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Abstract 
The following report is an examination performed at Jönköping University and consist of 
15ECTS. The thesis is performed at the Volvo Group Trucks Operations, Powertrain 
Production, (Volvo GTO Volvo GTO Powertrain Production is a global manufacturer of 
engines and transmissions for commercial vehicles, e.g. trucks, buses and construction 
equipment. The thesis is performed at the Skövde site where casting, machining and assembly 
of engines are made. 
 
The requirements on companies linked to the environment and waste management are 
stricter every year. This leads to both threats and opportunities in terms of market 
competition. By working long term and constantly developing the management of the waste 
generated in the production, costs and the negative environmental impact can be reduced. 
 
Volvo GTO in Skövde today has an area called waste box 1. This area have costs associated 
with waste-material being tracked. However it is not known where these residues arises and 
how big the volumes are. Therefore, the following thesis goes on to identify the waste entering 
the waste box 1 and propose process changes so that cost reduction can be achieved. 

To map the residues to waste box 1 the project has primarily used interviews and a frequency 
study. The frequency study is conducted with truck drivers and other personnel who empties 
the waste into the waste box 1. The study took place during a period of 15 days. Truck drivers 
and other personnel documented which container, the amount of waste, the date and hour in 
winch the waste was placed in waste box 1. 

By analyzing the frequency study it showed that two areas accounted for biggest contributors 
of waste to waste box 1. Together, these two areas accounted for 76 % of the total drained 
material. Thus has the work focused on these two and presented solutions that will lead to a 
reduction of waste. 
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Sammanfattning 
Följande rapport är ett examensarbete utfört på Jönköpings Tekniska Högskola omfattande 15 
hp. Examensarbetet är utfört vid Volvo Group Trucks Operations, Powertrain Production, 
(Volvo GTO). Volvo GTO Powertrain Production är en global tillverkare av motorer och 
växellådor till kommersiella fordon, t ex. lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner. 
Examensarbetet är utfört i Skövde där gjutning, bearbetning och montering av motorer sker.    

Det ställs allt hårdare krav på företag kopplat till miljö och hur restprodukter skall hanteras. 
Detta leder både till hot och möjligheter i form av konkurrens på marknaden. Genom att arbeta 
långsiktigt och ständigt utveckla hantering av de restprodukter som bildas vid tillverkningen 
kan kostnader och negativ miljöpåverkan reduceras. 

Volvo GTO i Skövde har idag ett område som kallas avfallsficka 1, ifrån detta område har 
kostnader kopplat till deponi spårats. Däremot syns det inte varifrån dessa restprodukter 
kommer och inte vilka volymer det handlar om. Därför går följande examensarbete ut på att 
kartlägga de restprodukter som hamnar i avfallsficka 1 och föreslå processförändringar så att 
kostnadsreduktion kan uppnås. 
 
För att kartlägga avfallsficka 1 har projektet primärt använt sig av intervjuer och en 
frekvensstudie. Frekvensstudien är utförd tillsammans med truckchaufförer och övrig personal 
som tömmer restprodukter i avfallsficka 1, genom att de under 15 dagar noterade nummer på 
binge, vikt, datum och tidpunkt. 
Genom att i senare steg analysera frekvensstudien visade det sig att två områden stod för den 
största delen i avfallsficka 1. Tillsammans stod dessa två områden för 76 % av det totala tömda 
materialet. Därmed har arbetet fokuserats på dessa och kommit fram till lösningsförslag som 
skall leda till en minskning av restprodukter som går på deponi. Lösningsförslagen syftar till att 
reducera kostnaderna för deponi ifrån avfallsficka 1. 
 
 

Nyckelord 
 
Avfallsficka 1 – Ett område vid Volvo GTO i Skövde där restprodukter töms. Det är avfallsficka 
1 följande rapport till stor del behandlar. 
 
Deponi – Genom att skicka restprodukter på deponi får avsändaren betala pengar till ett externt 
företag som omhändertar dessa restprodukter. 
 
Markutfyllnad – Genom att skicka sand som blir över vid tillverkningen till markutfyllnad 
återanvänds denna sand. 
 
Nummer 60 – Nummer 60 är ett område där restprodukter från gjutning av block hamnar. 
Följande rapport behandlar stor del av nummer 60 för att reducera deponikostnaderna som 
uppstår från detta område. 
 
Nummer 201 – Nummer 201 är ett område där restprodukter från gjutning av block hamnar. 
Följande rapport behandlar stor del av nummer 201 för att reducera deponikostnaderna som 
uppstår från detta område. 
 
Grader – Grader är relativt små järnbitar som framför allt uppstår när gjutgodsen 
rensas/slipas. 
 
Line X – Line X beskrivs ett flertal gånger i följande rapport och är ett tillverkningsområde 
vilket har en separeringsanläggning som är kapabel till att användas.
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 Introduktion 
 
Detta examensarbete är en del av programmet Maskinteknik, Industriell ekonomi och 
Produktionsledning vid Jönköpings Tekniska Högskola. Examensarbetet består av 15 
högskolepoäng och har utförts under sista terminen av utbildningen. 
 
Examensarbetet har genomförts på uppdrag av Volvo Group Trucks Operations, Powertrain 
Production som är belagt i Skövde. Uppgiften är att genomföra en kartläggning av de 
restprodukter som tillkommer i bolagets gjuteri. Dessa restprodukter hanteras i senare steg 
av ett externt bolag verksamt inom restproduktbranchen. Studier av nuvarande situation 
samt studier av litteratur kommer att bidra till olika lösningsförslag på hur kostnader kopplat 
till deponi från avfallsficka 1 skulle kunna reduceras. 

 Bakgrund 
 
Volvo är en global tillverkare av kommersiella fordon inklusive lastbilar, bussar och 
anläggningsmaskiner [1]. Volvo grundades 1927 i Göteborg och är idag ett av Sveriges ledande 
företag sett till omsättning [2]. 

Volvos vision är enligt följande: 

“Att vara världens mest eftertraktade och framgångsrika leverantör av transportlösningar.” 
[3]. 

Volvos olika varumärken för lastbilar är Volvo, UD, Renault, Eicher samt Mack. En av 
anläggningarna för Volvo ligger i Skövde. Denna anläggning hör till Volvo GTO som står för 
Group Trucks Operations. Utöver GTO finns även Group Trucks Sales (GTS) samt Group 
Trucks Technology (GTT) inom Trucks divisionen. 
Skövdes fabrik är den som har flest anställda i Sverige med cirka 2600 på en yta av 265 000 m2 
där tillverkning av motorer sker [4], [5]. 
 
I Skövde gjuts motorblock och cylinderhuvuden i två av Europas modernaste och största 
gjuterier. Det nyaste gjuteriet stod klart 2009 och är helt självförsörjande gällande 
uppvärmningsenergi. Gjuterierna i Skövde har även fått priser för bland annat energi- och 
miljöarbeten [6], [7]. Efter gjutning bearbetas blocken och cylinderhuvudena samt vevaxlar, 
kamaxlar, kugghjul och transmissionsplåt i de tre bearbetningsfabrikerna. 
Efter bearbetning sker montering. Ut kommer färdiga motorer som sedan skickas vidare ut till 
Volvos fabriker i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien. 

 

Volvo GTO i Skövde har satt upp en utmaning inför 2020 vilket går ut på att reducera 
restprodukter som går på deponi till 0 % samt minskad total mängd avfall med 30 % och 
minskad sandkonsumtion med 30 %. I och med dessa mål skall alla restprodukter återvinnas 
eller återanvändas och slöseriet inom tillverkningen måste reduceras. För att klara detta mål 
har företaget satt igång ett projekt. Detta projekt görs delvis med hjälp av de externa 
samarbetspartners som i dagensläge tar hand om alla restprodukter som går på deponi från 
gjuteriet i Skövde. 

En del av projektet utförs även i form av ett examensarbete där företaget behöver hjälp med att 
kartlägga varifrån alla restprodukter kommer och till vilken mängd. 
Materialgården är den plats vid Volvo Skövde där alla restprodukter från Gamla Gjuteriet (G1) 
hamnar. På materialgården finns olika avfallsfickor där restprodukterna placeras beroende på 
materialsort; förutom en av fickorna, avfallsficka 1. I avfallsficka 1 hamnar restprodukterna 
osorterat, vilket är anledningen till examensarbetet. 
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 Problembeskrivning 
 
Det material som blir över efter tillverkningsprocessen samt monteringen måste enligt lag och 
företagspolicy antingen återvinnas eller återanvändas och hanteras på ett miljövänligt sätt [8]. 
Avfallsverige som är en expertorganisation inom avfallshantering och återvinning definierar 
avfall enligt följande: ”Med avfall menas alla föremål, ämnen eller substanser som innehavaren 
vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med.” [9]. Då inte 100 % av allt ingående 
material kan användas kommer en viss del att bli över. Det blir allt viktigare för företagen att 
klara av att reducera avfall och bli bättre på att återanvända de restprodukter som uppkommer 
[10], [11]. 
Sedan lagen om skatt på avfall infördes år 2000 i Sverige har mängden gjuterisand som 
deponerats halverats från ca 150 000 ton år 2000 till ca 75 000 ton år 2012 [12]. 
Det optimala är att allt avfall som blir över vid tillverkningen omhändertas och återanvänds. 
Många företag saknar dessvärre resurser och kunskap för att klara av detta och blir därför 
tvungna att skicka sina restprodukter på deponi. 
 
Volvo GTO i Skövde har idag ett samarbete med ett externt bolag som tar hand om de 
restprodukter som hamnar i avfallsficka 1, där Volvo debiteras en rörlig avgift kopplad till 
mängden restprodukter. Detta resulterar till höga kostnader varje år. 
Dessa stora kostnader tillkommer på grund av att det idag inte finns en metod för att hantera 
de restprodukter som placeras i avfallsficka 1. Detta bidrar till flera onödiga transporter, 
eftersom det finns antagande om att en del av restprodukterna bör kunna återvinnas eller 
återanvändas. 
För att reducera deponiavfallet till 0 % till 2020 är det därför viktigt att kartlägga vilka 
restprodukter som hamnar i avfallsficka 1 och även var de kommer ifrån. Det är även intressant 
att veta vilken mängd av respektive restprodukt som tillkommer under tillverkningsprocessen. 
 

 
Bild 1 – Bild på Avfallsficka 1 (Fickan till vänster i bild) 
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 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med arbetet är att kartlägga de restprodukter som hamnar i avfallsficka 1, vilket görs 
för att i senare steg föreslå processförändringar och identifiera förbättringsområden. 

 Frågeställning 
 
Följande frågeställningar kommer att besvaras för att kunna utföra en analys och få 
datainsamlingen som projektet kräver: 

1. Vilka restprodukter placeras i avfallsficka 1 och var kommer de ifrån? 
 

2. Vilka processförändringar bör göras för att minska restprodukter och 
därmed kostnader? 

För att kartlägga restprodukterna är det väsentligt att ta reda på dess uppkomst. Detta kommer 
kunna svaras på med hjälp av frågeställning 1. De processförändringar som presenteras är de 
som författarna anser vara de mest effektiva och praktiska lösningar. Målet är att kunna få fram 
alternativa förslag för hantering av restmaterial och minska den årliga kostnaden för deponi. 
 

 Avgränsningar 
 
I rapporten kommer en kartläggning att utföras på de restprodukter som hamnar i avfallsficka 
1 på materialgården. Uppgiften som har presenterats av Volvo handlar om att kartlägga varifrån 
och till vilken mängd restprodukterna kommer. Det vill säga, även om annat material hamnar 
i avfallsficka 1 från andra avdelningar, så kommer rapporten fokusera på restprodukterna från 
endast gjuteri 1 och gjuteri 2. 
 
Arbetet kommer att leda till förslag på förbättringar av restprodukternas hantering. Dessa 
förslag kommer att presenteras för Volvo GTO. Rapporten kommer då inte innehålla någon 
data om ett verkligt implementeringsarbete, utan endast en idégenerering. 
 
Frågeställning 2 syftar inte till att undersöka och förbättra processerna för tillverkning utan 
endast processerna som sker från och med att det bildas restprodukter vid särslagning av 
gjutgodsen tills det hamnar i avfallsficka 1. 
 
Följande arbete fokuserar enbart på de standardiserade tömningarna i avfallsficka 1. Vad 
författarna menar med de standardiserade tömningarna är de tömningar som sker inplanerat. 
Det vill säga dagligen/veckovis. Och ingen hänsyn tas till den mängd som töms slumpmässigt 
då det utgör en obetydlig del av den totala mängden. 
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 Disposition 
Inledningsvis presenteras en bild kring företaget som examensarbetet är utfört hos samt 
bakgrund kring syfte och frågeställningar.     

Metoderna som har använts för att kunna besvara frågeställningarna är främst utförda i form 
av intervjuer och en frekvensstudie. Denna data är sedan presenterad i form av en 
nulägesbeskrivning. Resultatet av datainsamlingen har analyserats för att senare kunna 
presentera lösningsförslag.  

Besparingar och kostnader kopplat till lösningsförslagen presenteras vid avsnitt 4.2 som 
behandlar den andra frågeställningen. 
Lösningsförslagen är presenterade i avsnitt 5 och dessa förslag är de som författarna anser är 
de mest ekonomiska och realistiska.  
Vid avsnittet diskussion diskuteras både kombination av lösningarna samt kostnader 
närmare. I diskussionsavsnittet har även resultat, analys och metodval diskuterats 
tillsammans med reliabilitet och validitet. Rapporten avslutas med slutsatser av författarna 
samt förslag på vidare utredningar och forskning. 

Vissa delar i rapporten är dolda för att skymma siffror som är sekretessbelagda.
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 Teoretiskt ramverk 
 
Under detta kapitel kommer olika teorier och modeller att presenteras. Författarna har valt 
dessa som grund för studien och analysen av resultatet som senare kommer i rapporten. 
 

 Miljöaspekter 

 Myndigheter och miljömål 
 
Kommande generations största utmaning kommer utan tvekan vara att lösa de miljöhot världen 
står inför. Dessa hot kommer att vara klimatförändringarna, uttunning av ozonskiktet, vatten- 
och luftföroreningar och utarmningen av naturresurserna. På grund av de stora oroligheterna 
kring hur alla dessa hot kommer att motverkas så har samarbete mellan länder ökat. Ett 
exempel på det är klimatavtalet i Paris 2015 där världens länder kom överens om att samarbeta 
och bekämpa klimatförändringar och andra miljöbovar. Världens länder enades bland annat 
om att minska utsläppen, sänka energi förbrukning, höja förnybara energikällor samt några 
andra punkter [13]. 

 Europas miljölagstiftning 
 
I EU har man länge velat implementera miljölagar som ska skydda vår värld, men som samtidigt 
kan främja ekonomisk tillväxt [14]. Denna miljöpolitik heter Grön tillväxt och handlar om att 
ha ett hållbart miljöarbete som går över de politiska, rättsliga och geografiska gränserna mellan 
de europeiska länderna. EU:s miljölagstiftning har ändrat fokus från 1970-och 1980 talets 
miljöfrågor, som gått ut på att skydda djur och växtlivet, till en mer systematisk strategi som 
har en mer övergripande syn på olika områden och hur de påverkar varandra. Tanken är att 
förebygga miljöförstöring, istället för att reparera skadorna [14]. Samtliga medlemmar inom 
EU måste följa miljölagstiftningen annars blir det negativa konsekvenser. Utöver 
konsekvenserna ur ett miljöperspektiv, så skulle man också se en försämrad standard kopplat 
till människors hälsa samt gå miste om möjligheten för ökning av jobb och en sänkning av 
nettokostnader [14]. Man får också summera att länder som inte följer miljölagstiftningen 
kommer eventuellt att få böter från EU:s domstol [14]. 

Förutom de två övergripande miljöområdena, resurseffektivitet och biologisk mångfald så 
driver EU mer specifika miljöfrågor. De två frågor som är mest relaterade till denna rapport är 
kemikalie- och avfalls-frågan. Enligt EU-regler så skall alla kemikalier som tillverkas eller 
importeras registreras innan 2018, annars kommer de inte kunna säljas [14]. Företagen får 
själva hantera eventuella risker med användningen av kemikalier och också meddela 
allmänheten om användningen. Visionen EU har angående avfall från tillverkning är att kunna 
reducera avfallet så att ingenting hamnar på soptippen och att allt avfall återanvänds. Idealet 
är att kunna återanvända alla resurser som går till tillverkning av produkter. Därför är det 
viktigt för tillverkande företag i Europa, som Volvo, att ha en strategi för hanteringen av avfall 
och kemikalier. 

 Sveriges miljöstiftning 
 
Sveriges miljöpolitik byggs upp på ett övergripande mål som kallas Generationsmålet, vilket 
har som syfte att överlämna ett samhälle där de stora miljöproblemenen är lösta till kommande 
generationer [15]. Miljömålet är uppbyggd av 16 olika miljökvalitetsmål, som ska uppnås till år 
2020. Dessa kvalitetsmål anger tillståndet för miljön i Sverige och ska följas upp varje år. Efter 
uppföljningen görs en bedömning, som sedan styr vilka åtgärder som bör göras för att nå målen 
år 2020. Uppföljningen ansvaras av myndigheter som vardera kan följa upp ett eller flera mål. 
Naturvårdsverket är den viktigaste myndigheten som ansvarar för sju av målen [16]. 

Länsstyrelserna arbetar då med de regionala miljömål, och har de en övergripande roll i arbetet 
med miljömålen. De ansvarar för att regionala myndigheter i länen ska följa miljökraven. 
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Länsstyrelsen ska även ge kommunerna underlag för att kunna använda nationella och 
regionala miljömål på lokal nivå för att miljömålen ska vara en del av den lokala politiken. 

Miljöarbetet i Sverige är framgångsrikt och många framsteg har gjorts under åren men det finns 
fortfarande stora åtgärder att genomföra. Senaste uppföljningen av satsningen inom dessa mål 
visar att endast 2 av de 16 mål kommer att nås inom den tänkta tidsramen [17]. Därför ser man 
idag att det krävs en samhällsomställning som påskyndar resurseffektivitet och återvinnig. 

 Volvos miljö mål 
 
Många branscher ser miljölagarna som ett hot för deras verksamhet medan vissa ser 
möjligheter för en ökad ekonomisk tillväxt. Svenska företag har överlag däremot visat en positiv 
inställning mot tuffare miljölagar [18]. I en undersökning som Svenska Dagbladet har utfört 
visar det sig att större delen av de svenska företagen tror sig skulle gynnas av dessa miljölagar. 
Detta beror största del på att svenska företag ligger långt fram i sitt miljöarbete jämfört med 
resten av världen, vilket ger dessa företag en möjlighet till ökad konkurrensförmåga. Volvo har 
format sin tillverkning för att möta kraven som myndigheter lägger på tillverkande företag. 
Mycket vikt har lagts på att utveckla ny motorteknik som minskar utsläppen och förbättrar 
luftkvalitén samt att kunna ha en tillverkning med minskad negativ påverkan på miljön [8].  
Volvokoncernen arbetar aktivt med den kemiska lagsstiftning i EU, ”REACH”. Denna 
lagstiftning är en reglering vars syfte är att skydda miljön och människors hälsa från farliga 
kemikalier [19]. Eftersom ”REACH” regleringen gäller för alla kemikalier som kommer från 
industrier och som finns i samhället, så bör Volvo hantera de kemikalier de använder under sin 
produktion på ett ansvarsfullt sätt. 

 ISO 14001 
 
ISO 14001 är en standard som skall hjälpa företag att nå sina miljömål. Standarden är framtaget 
av International Organization for Standardization (ISO), som är en internationellt 
självständig organisation. Miljöstandarden underlättar för företag att utveckla en miljöpolicy 
och sätta upp miljömål för sin verksamhet [20]. Volvo Trucks fabriker är alla certifierade enligt 
ISO 14001, i och med detta skall Volvo aktivt arbeta med att reducera negativa 
miljökonsekvenser [21]. Några av de krav som ställs på den certifierade organisationen är att 
organisationen: 

• ”upprättar en miljöpolicy som är lämplig för organisationens verksamhet; 
• identifierar miljöaspekter som orsakas av organisationens tidigare, nuvarande och 

planerade aktiviteter, produkter och tjänster för att därigenom identifiera vilken 
miljöpåverkan som är betydande; 

• identifierar tillämpliga lagar och andra krav som organisationen berörs av; 
• identifierar prioriteringar och fastställa lämpliga övergripande och detaljerade 

miljömål; 
• upprättar en struktur och program för att införa policyn och för att nå övergripande 

och detaljerade mål; 
• underlättar för planering, styrning, övervakning, förebyggande och korrigerande 

åtgärder, revision och utvärdering för att säkerställa att policyn efterlevs och att 
miljöstandarden är fortsatt lämpligt; 

• kan anpassa sig till förändrade förutsättningar [22].” 

Tanken med ISO 14001 är att standarden skall underlätta för den certifierade organisationen, i 
detta fall Volvo GTO, vid sina miljöarbeten. Detta i och med att standarden ställer krav på att 
upprätta, dokumentera, införa, underhålla och ständigt förbättra sin miljöstandard och på så 
sätt alltid bli bättre [22]. 
I Volvos miljöpolicy nämns det bland annat att de skall rankas som en ledare inom miljöomsorg 
bland världens främsta producenter av transport-relaterade produkter, utrustning och system. 
Juridiska och andra krav som ställs på företaget från bland annat myndigheter skall ses som en 
minimumstandard [23]. 
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 Grön tillverkning 
 
Vid tillverkning av produkter brukar man säga att via input av olika material fås output i form 
av slutlig produkt samt övriga restprodukter. För att agera smart skall dessa restprodukter som 
bildas genom tillverkningsprocessen göras om till input material igen. Detta är återanvändning, 
input => output => input [24]. 
 
I en rapport som utförts av Bureau of International Recycling visar resultatet att vid återvinning 
av järnmetaller kan en reducering runt 58 % av CO2 utsläpp uppnås, istället för att framställa 
nytt material från första producent i kedjan [25]. 
Järnindustrin är även en av de industrier som använder sig utav mest energi vid tillverkning. 
Tillsammans med stålindustrin utgör de 5 % av världens totala energianvändning [26].  
 
Med ordet grön tillverkning menar Ahmed M. Deif i Journal of Cleaner Production att 
industrier skall satsa på att bli mer eco-effektiva. Det vill säga ta fram tillverkningssystem som 
inte kräver lika mycket material och energi, och aktivt ersätta de insatsmaterial som inte är 
återvinnings- och återanvändningsbara [24]. 
 
Företagsledare och investerare diskuterar mycket om värdet av att satsa strategiskt på 
miljöteknologi och miljöanpassningar. Ahmed M. Deif påpekar att genom satsning på 
miljöprojekt bildas en win-win situation där företagen kan reducera miljöpåverkan samtidigt 
som ekonomisk tillväxt kan uppnås. Något som det reflekteras kring är ROI (Return On 
Investment) gällande dessa miljösatsningar. Genom att satsa på att reducera de slöserier som 
sker kommer pengarna så småningom att betalas tillbaka då outputen i form av restprodukter 
minskas [24]. 

 Spagettidiagram 
 
Med hjälp av spagettidiagram kan en arbetsprocess kartläggas med avseende sträckmätningar 
och rörelser bland operatörer. Med användning av fabrikslayout markeras alla rörelser ut. 
Dessa rörelser kan även ritas med olika färger för att visualisera när exempelvis en truck kör 
med material på gafflarna eller när olika typer av material fraktas. Detta för att kategorisera 
enligt värde-adderande eller icke-värde-adderande arbete [27]. 

 Layout 
 
Layout är benämningen på hur industrifaciliteter kan vara utformade för att kunna få det 
önskvärda produktionssystemet [28]. Vid bestämning av layout bör man tänka på att optimera 
arbetsmiljön för medarbetarna samt att utformningen skall leda till effektivisering av 
produktionen. Vilken typ av produkt, dess varianter samt i vilken volym avgör till största delen 
produktionslayouten. Inom produktionsindustrin används oftast fem olika typer av 
produktionslayouter [28]. 
 

• Fast position 

• Funktionell verkstad 

• Flödesgrupper 

• Kontinuerlig tillverkning 

• Förädlingsline. 
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 Kontinuerlig tillverkning 
 
Det är en processutformning för verksamheter vars tillverkning är av stora volymer men med 
få varianter. Kärnverksamheten utgörs av maskiner samtidigt som arbetarna övervakar 
tillverkningen. Denna typ av layout är vanligt bland metall-, pappersbruk- och 
bryggeriindustrier [28]. 
 

 Flödesgrupp 
 
Tillverkning metodiken som möjliggör produktion med stora och få varianter. Alla resurser som 
behövs för tillverkningen så som personal, maskiner och material organiseras på ett sätt att 
flödet av olika processer sker smidigt. För att kunna minska omställningstiden med 
flödesgrupplayout så brukar tillverkning av flera produkter åt gången ske [28]. 
 

 Funktionell verkstad 
 
Funktionell verkstad innebär att man placerar maskiner efter funktion. Det medför att en viss 
typ av operation utgörs på en begränsad yta. Detta är vanligt när flera detaljer blandas i samma 
verksamhet. Genomloppstiden brukar bli lång och materialhanteringen blir svår vilket leder till 
hög kapitalbindning i PIA (Produkt i arbete). Fördelen med funktionell verkstad är då att man 
har hög flexibilitet då flera produkter kan tillverkas samtidigt [28]. 
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 Gjutning 
 
Gjutning är en tillverkningsmetod som utvecklats mycket de senaste åren och börjar bli en 
alltmer högteknologisk metod. Med hjälp av gjutning ges stor frihet vid formgivning. Stora 
satsningar har utförts på senare tid inom bland annat miljöförhållanden. Då gäller det både inre 
miljöförhållanden samt yttre miljöförhållanden. Detta görs för att behålla konkurrensförmåga 
på marknaden samt för att kunna möta myndigheternas och personalens stigande krav på 
miljön [29]. 
 
Några exempel på inre miljöaspekter: 

• Damm 
• Gaser 
• Buller 
• Värme 

 
Några exempel på yttre miljöaspekter: 

• Stoftutsläpp 
• Luktande utsläpp 
• Deponering av avfall [29]. 

 

 Gjutmetoder 
 
Den gjutform som används kan vara antingen en permanent- eller en engångs-form. 
Engångsgjutning kan ske genom bland annat gjutning i sandform och permanent gjutning 
exempelvis genom kokillgjutning [29]. 
 

 Gjuterisand - Råsand 
 
Den vanligaste formmassan som används är råsand. Råsand används främst vid långseriegods. 
Denna sand består av sandkorn, fukt i form av vatten, sot och bentonit [29]. 
 

 Bindemedel 
 
I den sand som används i de formar och kärnorna ingår olika typer av bindemedel vilket bidrar 
till att sanden blir kompakt och formbar. På grund av dessa bindemedel och övriga ämnen 
uppstår komplikationer när sanden skall återanvändas. I och med att sanden bör frigöras från 
vissa ämnen [12]. Bentonit är det vanligaste bindemedlet som används inom gjutning. Vid 
gjutning i råsandsformar används cirka 5 % - 6 % bentonit. Bentonit är uppbyggt främst genom 
mineralet montmorillonit vilket bidrar till den elektromagnetiska bindningskraften bentoniten 
ger [29]. Vid gjutning när bentoniten kommer i kontakt med värme förlorar bentoniten sin 
bindningsförmåga och faller isär [29]. 
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 Metod 
 
I del tre beskrivs vilka metoder som använts för att utföra arbetets syfte och besvara dess 
frågeställningar. De metoder som använts i detta arbete beskrivs mer djupgående nedan. 

 Nulägesanalys 
 
Nulägesanalysen av avfallsficka 1 genomfördes genom användningen av informations-
insamling från intervjuer, observationer samt frekvensstudie. Målet med nulägesanalysen var 
att samla in information från gjuteriet för att sedan kartlägga restprodukterna till mängd och 
varifrån de kommer. Nulägesanalysen presenteras i form av spagettidiagram, sträckmätningar, 
frekvensmätningar, vikt och volym. 

 Kartläggning av avfallsficka 1 
 
Författarna fick tillgång till en layout som visade alla bingar som finns i gjuteriet. Alla dessa 
bingar går däremot inte till avfallsficka 1 och layouten med bingarna var delvis utdaterad. Totalt 
sett fanns det över 110 bingar. Därför var första steget att ta reda på vilka av alla de bingar som 
ständigt töms i avfallsficka 1. 

3.1.1.1 Intervjuer 
 
I arbetet har intervjuer med berörd personal skett för att komma närmare den fakta som sökes 
för att få en klar bild kring dagens hantering av restprodukter. Samtliga intervjuer har skett 
med låg grad av standardisering och låg grad av strukturering, på så sett har den intervjuade 
personen styrt och mer diskussion har förekommit. 
Målet med dessa intervjuer har varit att komma fram till varifrån restprodukterna kommer 
innan de hamnar i avfallsficka 1, det vill säga vilka bingar som töms i avfallsficka 1. 
Eftersom bingarna är placerade på olika avdelningar och hanteras av flera olika parter fick 
författarna kontakta flera medarbetare, och på så sätt få en övergripande bild. 
Efter att en övergripande bild över hanteringen av restprodukter skapats gavs svaren på 
varifrån restprodukterna kommer innan de hamnar i avfallsficka 1. Detta var en kritisk faktor 
för att i senare steg kunna starta en frekvensstudie gällande dessa restprodukter. 

3.1.1.2 Frekvensstudie 
 
En metod för att samla ihop data har genomförts genom samarbete med framför allt 
materialhanteringspersonalen. Insamling av data har utförts i form av en frekvensstudie vilket 
bidrar till fakta från verkligheten och besvarar hur ofta och hur mycket truckchaufförerna 
tömmer från respektive binge i avfallsficka 1. Frekvensstudien har pågått under en 
tvåveckorsperiod och är ifylld av all personal som tömmer material i avfallsficka 1, denna studie 
skall vara representativ för hela året.  
Vad som samlas in genom denna studie är vikten när bingen töms samt vikten då bingen är 
tom. Med denna data går det senare beräkna mellanskillnaden, vilket kommer vara samma som 
vikten på det material som tömts. Utöver vikt noteras även de tidpunkter och de datum 
truckchauffören tömmer respektive binge. Detta kan vara intressant då det går utläsa om vissa 
mönster kan ses. (Datainsamlingsmallen finns som bilaga 1) 

 Processförändringar 
 
”Vilka processförändringar bör göras för att reducera restprodukter och därmed kostnader?” 
Detta är projektets andra frågeställning och för att besvara denna utgår författarna från 
frekvensstudien som tidigare utförts och presenterats i stycket ovanför. Utifrån de 
restprodukter som kostar företaget mest pengar presenteras åtgärdsförslag som företaget skulle 
kunna implementera för att kostnaderna för restprodukterna från avfallsficka 1 skall minskas.
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 Nulägesbeskrivning 
 
I detta kapitel kommer resultatet redovisas utefter de metoder som använts samt visa hur 
datainsamlingen kan besvara frågeställningarna som ställts. Därmed kommer kapitlet delas 
upp i två delar för att besvara på respektive fråga. Vissa delar i detta stycke innehåller siffror 
som är dolda, detta i och med att de är sekretessbelagda. 

Frågeställning 1: ”Vilka restprodukter förvaras i avfallsficka 1 och var kommer de ifrån?”. 
Denna fråga kommer delvis bli besvarad med hjälp att frekvensstudien som utförts under en 
tvåveckorsperiod samt en layout över de olika upphämtningsplatserna. Det kommer beskriva 
innehållet som töms i avfallsficka 1 samt varifrån det kommer. 

Frågeställning 2: ”Vilka processförändringar bör göras för att minska restprodukter och 
därmed kostnader?”. Denna frågeställning kommer att besvaras genom att visa hur de största 
bidragsgivarna skapas och hur dessa skulle kunna hanteras så de inte hamnar i avfallsficka 1 
och skickas till deponi. 

 Resultat kring frågeställning 1 
 
Ursprunget till materialet som hamnar avfallsficka 1 är de olika områdena som är markerade i 
Bilaga 2 och Bilaga 3. Från dessa delar av gjuteriet kommer restprodukterna från de 
standardiserade tömningarna och det är dessa som fyller mesta delen av innehållet i avfallsficka 
1. 

De bingar som töms i avfallsficka 1 är 18 stycken. I den frekvensstudie som utförts har alla 18 
bingar varit med i undersökningen. Var dessa bingar kommer ifrån är främst renseriet för 
cylinderhuvud och block samt Line 4 där gjutning av block sker.  
Dessa bingar har olika tömningsfrekvens, det vill säga vissa bingar töms oftare än andra. Även 
transportlängderna varierar och det är renseriets bingar som står för de längsta sträckorna. För 
att titta närmare på transportlängder för de olika bingarna och områdena hänvisar författarna 
till bilaga 2,3 och 4. 

De flesta bingar transporteras med hjälp av truck förutom de som är numrerade enligt 60, 200, 
201 och 204. Nummer 60 och 201 omhändertas med hjälp av hjullastare, nummer 200 samlas 
ihop i speciella påsar och nummer 204 levereras med hjälp av en extern transportör där de 
transporterar materialet i container. 

 Statistiskanalys av frekvensstudien 
 
I och med frekvensstudien som utförts kan det urskiljas varifrån de största mängderna 
restprodukter kommer ifrån. Detta presenteras i form av ett stapeldiagram nedanför. 
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Bild 2: Andel tömt i avfallsficka 1 – Angivet i procent 

Som diagrammet visar är det nummer 60 och 201 Mageldibandet (som vidare i rapporten 
förkortas 201), som ihop utgör 76 % av den totala vikten som tippas i avfallsficka 1. Från 
nummer 60 tömdes cirka X ton under denna två veckorsperiod och från 201 tömdes cirka X ton 
under samma period. Resterande 16 ursprungskällor levererade cirka X ton. Frekvensen på 
tömningarna skiljer sig också, det totala genomsnittliga tömningarna som utförts visade sig 
vara i snitt 1,2 tömningar per dygn. Nummer 60 kördes i snitt nio gånger per dygn och 
transporter från 201 kördes i snitt 2,2 gånger per dygn. Transportlängden från nummer 60 och 
201 är däremot kortare jämförelsevis med många av de andra bingarna. Transportlängderna 
från Nummer 60 och 201 är 25 meter respektive 19 meter. Nummer 60 har däremot ytterligare 
en transportsträcka innan den hamnar i avfallsficka 1. Detta beskrivs närmare i nästa kapitel 
under rubriken 4.2.2 Nummer 60. 

Nedan presenteras diagram som visar hur pass stor andel av den totala vikten som kom från 
nummer 60 respektive 201. I diagrammet presenteras alla de 15 dagar som studien fördes. 
Första dagen av studien, tisdagen den 12 april, uppmättes en totalvikt från alla 18 bingar i 
studien på X ton. Vikten från nummer 60 samma dag var X ton och nummer 201 uppmättes till 
X ton, vilket tillsammans motsvarar 89,7 % under den 12e april.  
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Bild 3: Dag för dag, Total tömningsvikt, resp. vikt från nummer 60 och 201 

Vid granskning av diagrammet syns det tydligt att nummer 60 utgör den största delen till 
avfallsficka 1. Det går också urskilja att nummer 60 tillsammans 201 utger den största delen 
jämfört med de andra 16 bingarna. Några undantag är lördag den 16e april då totalvikten var X 
ton och söndagen den 24e april då totalvikten uppmättes till X ton. Detta kan bero på att ingen 
produktion sker under lördagar och därmed behöver inte bingarna tömmas. Utöver dessa två 
dagar (16e och 24e) är däremot vikten från 60 och 201 som minst 52 % av den totala vikten per 
dag.  

I diagrammet nedan kan det tydligare urskiljas att 60 och 201 tillsammans utgör den största 
delen som går till avfallsficka 1.  
Under fredagen den 22e april bör det också noteras att det inte skett någon produktion. 
 

 
Bild 4: Total tömningsvikt (100 %) och 60 & 201 i hopslagna 
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 Resultat kring frågeställning 2 
 
För att besvara frågeställning 2: ”Vilka processförändringar bör göras för att minska 
restprodukter och därmed kostnader?”, bör det förtydligas vad som menas med 
processförändringar. De förändringar som presenteras i rapporten kommer inte vara direkt 
relaterade till tillverkningsmetoden för produkterna, utan författarna har valt att analysera 
hanteringen som sker från särslagning till det att restprodukterna hamnar i avfallsficka 1. 

Dessa förändringar kommer vara mestadels relaterade till logistiken bakom 
materialhanteringen och hur bingarna som innehåller restprodukterna kan hanteras. 

Resultatet av den genomförda studien visade tydligt vilka bidragsgivare som utgör största delen 
av den totala mängden. Dessa är Städfickan (nummer 60) samt Mageldibandet (nummer 201). 
Dessa två utgör ca 76 % av restmaterialet som töms i avfallsficka 1 och därför är det endast dessa 
två områdenas innehåll samt ursprung som kommer att analyseras närmare. 

 

 
Bild 5: Beskrivning av flödet innan avfallet hamnar i nummer 60 och 201 

Bilden ovan beskriver flödet som sker innan sand, sandkärnor, ingjut och grader hamnar i 
nummer 60 och nummer 201. Dessa två, nummer 60 och 201, kommer ifrån en och samma 
tillverkningsområde, där gjutning utav block sker. Befuktningen är där sanden bör 
transporteras till innan den åker till markutfyllnad.  
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 Beskrivning av nummer 201  
 
Nummer 201 är lokaliserad intill avfallsficka 1 och materialet åker ut på materialgården från ett 
transportband och omhändertas sedan med hjullastare. Det är meningen att endast ingjut och 
grader skall hamna inom detta område för att senare krossas, smältas och återanvändas. Något 
som sker är däremot att viss bränd sand, sandkärnor och formsand följer med ingjuten. Detta 
sker på grund av att det idag inte finns något som förhindrar sanden från att följa med ingjuten. 
Sanden som hamnar vid 201 skulle kunna användas för markutfyllnad som stor del av den 
övriga sanden gör eller återanvändas i tillverkningsprocessen igen. Däremot finns det heller 
inte idag något system för att föra in sanden från 201 till varken befuktningen som behövs innan 
den skickas på markutfyllnad eller något sätt att föra tillbaka sanden in i tillverkningsprocessen. 

 
Bild 6: Beskrivning av nummer 201 

 Beskrivning av nummer 60  
 
Nummer 60 är lokaliserad intill avfallsficka 1 på materialgården och innehållet är grader, skrot, 
sandkärnor och sand. Innehållet kommer ifrån gjutning och rensning av block. Dessa grader, 
skrot, sandkärnor och sand transporteras i två omgångar innan det hamnar i avfallsficka 1. 
Först transporteras allt material till container nummer 60 ifrån en mindre binge som står efter 
rensningen av block vid det som kallas sothuset. Därefter transporteras sanden och 
sandkärnorna till avfallsficka 1. Detta medför att hela transportsträckan blir totalt 58 meter. 
Innan materialet hamnar i bingen vid sothuset går det igenom ett vibrationsbord där viss del 
av sanden separeras och transporteras automatiskt till befuktningen. 

 
Bild 7: Beskrivning av nummer 60 
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Komplikationer förekommer på grund av att en del av sanden följer oavsiktligt med övriga 
materialet efter vibrationsbordet och hamnar i containern. Sanden och kärnorna från 
containern töms i slutändan i avfallsficka 1 och leder till extra kostnader för deponihanteringen. 
Den andelen av sand bör istället skickas till befuktning eller återanvändas. 
De grader och skrot som bildas rensas bort från containern (nummer 60) med hjälp av en 
magnet för att smältas om och återanvänds. 

 Reducering av kostnader 

Utifrån frekvensstudien som genomförts är den årliga kostnaden för avfallsficka 1 känd. 
Genom att implementera kombinationslösningen som presenteras i avsnitt 6.4.1 kommer 
restprodukterna från nummer 60 och nummer 201 styras om från deponi till markutfyllnad. 
Kostnaden för markutfyllnad är cirka 1/10 av kostnaden för att skicka restprodukterna på 
deponi. Genom att ta hänsyn till det ovanför förväntas kombinationslösningen att bidra till en 
kostnadsbesparing på cirka 67 % per år från avfallsficka 1.  
Vid beräkning av 67 % ingår inte kostnaden för de investeringar som krävs utan endast 
kostnaderna som kopplas direkt till restprodukterna.  
De investeringskostnader som krävs är relativt små men beskrivs mer i avsnittet 6.4.
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 Lösningsförslag 
 
Nedan beskrivs de lösningsförslag författarna kommit fram till. Om dessa förslag 
implementeras i verkligheten skall det bidra till att deponikostnaden reduceras. I och med att 
både nummer 60 och 201 har liknande brister skulle de lösningsförslag som presenteras 
kunna implementeras både för container nummer 60 och Mageldibandet 201. 
För att en lösning skall vara värd måste implementationskostnaden vara mindre än 
deponikostnaden per år för nummer 60 och 201. 

 Lösningsförslag 1 
 
Återföring av sand till befuktningssystemet 

En alternativ lösning skulle vara att få tillbaka sanden och kärnorna till befuktningssystemet. 
Vid befuktningen rengörs sanden och förbereds för att skickas till markutfyllnad. Vad som 
skulle krävas för detta förslag är ett system som skjuter upp sanden till befuktningen från en 
container. Det skulle också krävas manuellt arbete i form av en truckförare/lastbilsförare som 
förflyttar sanden till uppskjutningsplatsen. När sanden transporteras till befuktningen får inget 
järn/grader finnas i sanden. Därför skulle en funktion som separerar sand mot järn krävas 
innan sanden transporteras vidare. Vid befuktningen måste sandkärnorna vara rena från 
oönskade kemikalier därför måste de gå igenom en kornsepareringsmaskin innan de skjuts upp 
till befuktningen. Kornsepareringsmaskinen separerar och krossar sandkärnor så att 
kemikalier avskiljs från sanden. 

I och med att det i nuläget på Volvo finns en anläggning där kärnor tidigare tillverkats är 
avstängd och ser ut att hållas stängd en längre tid framöver, skulle denna befintliga anläggning 
kunna användas för att krossa och transportera sanden till befuktningen. (Anläggning kommer 
vidare i rapporten att betecknas ”Line X”).  
Line X har även en inbyggd separeringsförmåga mellan sand och järn samt en 
kornsepareringsmaskin. Anläggning har tidigare omhändertagit sanden som blivit över vid 
kärntillverkningen; där en viss del av sanden transporteras till en annan tillverkningsline och 
återanvänds medan resterande sand transporteras vidare till befuktningen för att rengöras och 
åka vidare till markutfyllnad. Anläggningen är komplett och har kapaciteten att hantera 
restprodukterna från både nummer 60 och 201. 

 Lösningsförslag 2 
 
Förbättrad separeringsförmåga – Nummer 60 

Detta lösningsförslag är kopplat till nummer 60 och går ut på att förbättra separeringsförmågan 
mellan järn och sand vid vibrationsbordet. I och med att de järnbitar som kommer såhär långt 
i flödet är små skulle en magnet kunna ta upp dessa redan innan de hamnar i container nummer 
60. Eftersom att det handlar om mindre järnbitar/grader väljs inte en allt för kraftig magnet på 
grund av praktiska och ekonomiska skäl. På så sett skulle även sanden och sandkärnorna 
separeras från järnet innan de transporteras till en kornsepareringsmaskin och sedan till 
befuktningen. I dagsläget finns ingen kornsepareringsmaskin och därför är detta en investering 
som skulle krävas. Det positiva med detta lösningsförslag är att transporten till befuktningen 
redan är inbyggd. 

I undantagsfall kan det förekomma att svänghjul går så långt som till vibrationsbordet. En 
svagare magnet kan då inte ta upp dessa, därför rekommenderas att ett galler ska installeras 
med vinkel mot vibrationsbordet för att leda svänghjulen och tyngre järnbitar in i bingen där 
allt järn hamnar.  
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 Lösningsförslag 3 
Förbättrad hantering innan markutfyllnad – Nummer 201 

Lösningsförslag 3 går ut på att separera ingjuten mot sanden för att i senare steg kunna 
transportera sanden till befuktningen för att sedan gå till markutfyllnad. I dagsläget finns det 
ingenting som separerar ingjut mot sanden och allting hamnar på samma plats.  
Med hjälp av skenor som monteras i slutet av mageldibandet skulle ingjut kunna separeras mot 
sanden. Då skulle sanden falla mellan skenorna och ingjuten åker vidare på skenorna.  
Sanden skulle även kunna samlas ihop i en binge som står under skenorna för att i senare steg 
underlätta transport samt hantering av sanden. Det kan hända att den sand som hamnar i 
bingen kan innehålla grader av järn, därför måste denna sand först rensas på grader innan den 
går till befuktningen. 

 
Bild 6: Förbättrad hantering innan markutfyllnad – Nummer 201 

Den övre bilden visar lösningen ovanifrån och den undre bilden visar lösningen från sidan. De 
svarta pilarna indikerar i vilken riktning ingjuten och sanden åker.
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 Diskussion 

 Metodval, Validitet & Reliabilitet 
 
Den metod arbetet främst är uppbyggt med är nulägesanalysen som i sin tur är framtagen i 
form av ett flertal intervjuer med berörd personal samt en frekvensstudie. Personalen som 
intervjuats har flera olika ansvarsområden och därför har det bidragit till en bred bild kring 
problematiken runt om avfallsficka 1. Den intervjuade personalen har arbetat som 
truckchaufförer, skiftesledare, avdelningschef, projektansvarig samt personal med god 
erfarenhet kring verksamheten. Dessa intervjuer bidrog främst till att få en bild kring vad som 
töms i avfallsficka 1 och vilka bingar som frekvensstudien bör behandla. Den personal som 
författarna varit i kontakt med verkar alla eniga och inte förvånade över vad resultatet visade. 
Trots att ingen tidigare studie gjorts kring varifrån restprodukterna kommer från så hade 
personalen en föraning kring varifrån det mesta troligtvis skulle komma ifrån. Detta kan ha 
bidragit till resultatets utfall. Däremot har intervjuerna ingen påverkan av utfallet från 
frekvensstudien, utan endast vilka bingar som skulle undersökas. 

Den frekvensstudie som arbetet bygger på är utförd under 15 dagar, (tisdagen den 12:e april-
tisdagen den 26:e april). Dessa 15 dagar innehåller fyra helgdagar och en produktionslös dag, 
vilket medför att studien utförts under 10 dagar som varit mer aktiva. I och med resultatet 
som studien visade kopplat till de intervjuer som skett tror författarna ändå att resultatet är 
generaliserbart under ett år. 

I studien som utförts är det många olika parter som medverkar och därför är det viktigt att 
information kring frekvensstudien går fram till dessa. Detta har i fem av sex fall skett genom 
en andra hand. Det vill säga att författarna kommunicerade med en ledare och som i sin tur 
meddelade medarbetarna. På så vis kan det uppstå ”luckor” i informationsflödet. I början av 
undersökningen uppstod vissa frågor som författarna fick besvara. Dessa frågor handlade 
främst om vad studien gick ut på och hur vågen som skulle användas fungerade. 

 Truckdatasystem 
 
En liknande studie skulle kunna genomföras med hjälp av truckdatasystem. Ett 
truckdatasystem kan notera vilka bingar trucken transporterar kopplat till vikt och tid. Där av 
fås exakta tider, dagar och vikter för det som töms. För att ett sådant system skall fungera 
optimalt är det viktigt att använda standardiserade tömningar. Annars kommer inte 
informationen kring hur mycket som töms i exempelvis avfallsficka 1 vara korrekt. 

En fördel med ett sådant system är att tömningarna ständigt noteras och där av fås exakt data. 
Med hjälp av detta kan även avvikelser och tendenser noteras. Detta pågår dagligen och 
truckchaufförerna behöver inte lägga ned någon extra energi på att notera och väga bingarna 
manuellt. 

 

  



Diskussion 

20 

 Resultat av frekvensstudien 
 
I den frekvensstudie som utförts gavs resultatet enligt diagrammet nedan. Rapporten har 
främst fokuserat på avfallet från nummer 60 och 201 då de utgör den största delen. Nedan ges 
ytterligare kommentarer kring frekvensstudien som utförts. 

 
Bild 7 – Förtydligande av nummer 66, 112 och 202 

Ur diagrammet utläses att 60 och 201 tillsammans utgör 76 % av de totala tömningarna i 
avfallsficka 1. Nummer 201 däremot utgör 20 %, nästan lika mycket som 66 (5 %), 112 (5 %) 
och 202 (7 %) tillsammans. I och med att både 112 och 202 innehåller sand skulle vidare 
undersökning kunna kolla på om denna sand också skulle kunna tippas vid Line X:s inbana. 
På så sett skulle ytterligare 12 % reduceras. Nummer 66 innehåller däremot stybb och 
kalkstensrester, därför skulle dessa restprodukter kräva en bredare utredning. Och då det 
handlar om 5 % anser författarna att fokus bör riktas mot den sand som i dagsläget skickas på 
deponi. 

  

56%
20%

202. Deponisand -
Rimab; 7%

112. Sothuset; 5%

66. Materialgården; 5%
Andel tömt i avfallsficka 1
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66. Materialgården
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204. Hagvallstransporter
203. G2
85
91
162. Takstäd/Stora bingen
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200. ATM stoftbehållare
5. Handformningen
86
89
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 Lösningsförslagen 
De lösningar som presenterats har framkommit genom att först analysera den data som samlats 
in angående tömningarna samt nuläget. Dessa lösningar har sedan diskuterats med personalen 
och det har visat sig att dessa är genomförbara och ekonomiska. Det bör noteras att författarna 
haft fler idéer kring hur problemen skulle kunna lösas. Men eftersom författarna haft som 
prioritet att ta fram de mest praktiska och ekonomiska lösningar så valdes de tre som 
presenterats i rapporten. Efter att de valda lösningar har analyseras närmare så har författarna 
velat komma fram med ett förslag som anses vara lämpligt. Med tanke på att både binge 
nummer 60 och 201 har sand som störst innehåll ges verksamheten möjlighet att kombinera 
förslagen på ett sätt som gör åtgärderna effektivare. 

 Kombination av lösningar 
Det skulle vara möjligt att kombinera de tre lösningsförslag som presenteras. Då förslag ett går 
ut på att ta hand om sanden på ett bättre sätt. Istället för att skicka detta på deponi finns 
möjligheter att istället få sanden att gå till befuktningen. Som nämnt i lösningsförslaget finns 
det goda möjligheter att utnyttja Line X. Vid Line X finns allt som behövs för att krossa och 
rensa sanden, få bort resterande grader och sedan skicka en del av sanden till en annan line där 
sanden återanvänds och resterande del går till befuktningen för att sedan gå till markutfyllnad.  

För att underlätta hantering och transport av sanden till Line X skulle lösningsförslag 2 och 3 
kunna implementeras. Det som skulle krävas från förslag nummer två är gallret som skall leda 
bort större järnbitar. De mindre järnbitarna/graderna klarar magnetbandet att ta upp vid Line 
X.  

Med hjälp av förslag 3 skulle hanteringen från 201 bli förenklad i och med att sanden skulle 
landa direkt i en binge som en truck kan transportera till Line X. Detta skulle även underlätta 
för personalen när de skall omhänderta och krossa ingjuten som hamnar vid 201 i och med att 
de hamnar separerade mot sanden. 

I och med att det även kommer sand från flera källor än endast 60 och 201 skulle även denna 
sand kunna tippas vid Line X:s inbana. 

 Kostnader 
 
Frågeställning 2 är ”Vilka processförändringar bör göras för att minska restprodukter och 
därmed kostnader?”, där restprodukter syftar till de avfallsprodukter som hamnar på deponi. 
De lösningsförslagen som har presenterats ger en alternativ användning av avfallsprodukterna. 
För att kunna genomföra förändringar som beskrivs så kommer Volvo behöva genomföra en 
del investeringar. 

Line X som är en befintlig anläggning vid gjuteriet som inte används i dagsläget. Genom att ha 
igång denna lina kommer det leda till högre elkostnader.  
För Nummer 60 har det förslagits att förbättra separeringsförmågan vid vibrationsbordet. Det 
kommer att behövas en magnet och ett galler för uppdelningen av sand och järnbitar. Detta 
leder då till att investera i en extra binge, där järnet kan samlas, samt en ny körning från 
nummer 60 till Line X. 

För lösningförslaget kopplat till nummer 201 tillkommer kostnader i form av skenor och en ny 
sandbinge. I dagsläget finns det en vägg bredvid nummer 201 som bör rivas för att underlätta 
transport och åtkomst av sandbingen. En ny körning kommer därför att tillkomma mellan 201 
vid materialgården till Line X, vilket leder till extra transportkostnader. 

Line X:s anläggning har som sagt alla de resurser som krävs och därför behövs inga 
investeringar göras. Genom att sammanställa alla de investeringar som krävs kommer dessa 
inte överstiga den årliga deponikostnaden för nummer 60 och 201.  

Något som bör undersökas närmare är om den kapacitet som finns idag vid Line X är tillräcklig 
för att klara av att frakta sanden till befuktningen. Om inte kapaciteten finns bör Volvo investera 
i en sandsilo för att på så sett klara av detta. En sandsilo skulle vara en stor investering jämfört 
med tidigare nämnda, men för att se detta långsiktigt skulle det vara lönsamt då 
kostnadsbesparingen hamnar kring 67 % av dagens kostnader från avfallsficka 1.
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 Slutsatser 
 
Det arbete som genomförts har beskrivit vikten av kunskap kring lagar och målsättningar 
kopplat till miljön. Genom att fokusera kring miljöaspekter och ligga i framkant kan företag 
bidra med konkurrens på marknaden. Genom att även ha kunskap inom forskning och teknik 
inom miljö och återanvändning finns goda möjligheter att investera så att besparingar kan 
göras. Där av skapas konkurrenskraft genom att både fokusera kring miljöaspekterna och 
samt att bilda kapitalbesparingsmöjligheter. 

De lösningsförslag som presenterats i rapporten utgår från dagens situation i fabriken där 
examensarbetet utförts. För att arbeta som mest effektivt bör företag redan innan anläggningar 
byggs lägga stor vikt åt att analysera och reflektera kring hur restprodukter skall omhändertas 
och framför allt vad för restprodukter som skapas under de processer som uppstår under 
tillverkning. Att bygga om anläggningar efteråt skapar svårigheter och kostnaderna kommer att 
öka.  
En förutsättning är att så tidigt som möjligt vid tillverkningen är att separera de olika 
restprodukterna mot varandra. På så sätt förenklas hanteringen inför återvinning av 
materialen.  

Företaget, Volvo, bör utreda om sand från fler områden också kan omhändertas vid Line X. 
Framför allt nummer 202 Deponisand som i frekvensstudien stod för 7 % samt  
112 Materialgården som stod för 5 %.  
Om möjligheten att tömma sand vid Line X försvinner bör en helt ny anläggning byggas. Denna 
anläggning rekommenderas att byggas mer flexibel på så sett att mer manuella tömningar kan 
ske. Där av skulle komplikationer som idag uppstår försvinna. Idag uppstår svårigheter att få 
in sanden i systemet eftersom alla anläggningar som renar sanden är inbyggda i de olika 
tillverknings-linorna.  
Författarna vill även påpeka att Volvo bör utreda kapaciteten som finns vid Line X med 
avseende på hur mycket sand som systemet klarar av ifall Line X skulle starta upp en fullskalig 
produktion. Kommer Line X i det fallet klara av att hantera restprodukterna från nummer 60 
och 201?  

Genom att implementera kombinationslösningen som presenterades vid diskussionen 
förväntas detta ge den största kostnadsbesparingen. Detta i och med att relativt små 
investeringar behöver göras i och med att allt som krävs för markutfyllnad redan är byggt. Volvo 
bör så snabbt som möjligt planera hur en framtida anläggning, som tar hand om restprodukter 
i form av sand, skall byggas. Detta för att arbeta långsiktigt och minimera riskerna med att vara 
beroende av Line X. 

De lösningsförslag som presenterats i denna rapport syftar primärt till att omhänderta de 
restprodukter som redan bildats. I framtida arbete och ny bebyggelse bör även Volvo fokusera 
på varför dessa restprodukter skapas och istället lösa grundorsaken till problemet.  
Som presenterat i teoriavsnittet Gjutning tappar bentoniten sin sammanhållningsförmåga när 
temperaturen ökar. Skulle det vara möjligt att öka temperaturen under gjutning eller efter 
gjutning för att förhindra att sandkärnor bildas? I så fall skulle mer sand automatiskt kunna 
silas ned vid transportbanden som finns idag eller i framtida anläggningar. 
De flesta sandkärnor kommer från de partier där smält järn inte kommer intill. Går det använda 
sig av mindre bentonit just vid dessa partier så att bindningen blir svagare? Där av skulle 
sanden enklare falla isär vilket bidrar till att detta blir mer ekonomiskt då mindre 
bildningsmedel i form av bentonit skulle krävas.  

Förutom återanvändning av sand som markutfyllnad finns det även möjligheter att samarbeta 
med betongframställare som finns på marknaden. Gjuterisand används redan idag när 
framställning av betong sker. Därför skulle vidare utredning kunna fokusera djupare inom detta 
område för att finna nya möjligheter och alternativa lösningar.
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Bilagor 
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 

Bilaga 1 Datainsamlingsmallen som truckchaufförerna fyllt i när de tömt material i 
avfallsficka 1. 

Bilaga 2 Visar en layout över fabriksplanet och ett spaghettidiagram över de bingar som 
varit med i frekvensstudien. Skala 1:250 (Sekretessbelagd) 

Bilaga 3 Visar en layout över gjuteriplanet och ett spaghettidiagram över de bingar som 
varit med i frekvensstudien. Skala 1:200 (Sekretessbelagd) 

Bilaga 4 Visar en sammanställning över de olika bingarna som varit med i studien. 
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