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Abstract

Abstract
SKF Gothenburg is planning on a restructuring of their production area and sees this
as an excellent opportunity to update and make their internal logistics more efficient.
This thesis suggests how a more efficient internal logistics can be achieved with
higher fill ratios and minimal environmental impact. Also resource savings linked to
the internal material handling will be reviewed.
To carry out properly informed and substantial improvements a field study in form of
surveys, interviews and forms have been completed. The result is a current status
analysis where potential areas of improvement have been clarified. The driving
schedules have carefully been reviewed and modifications have been made to meet
the demands and requirements set by the company.
The study has resulted in updated driving schedules that take account of the
restructured production area whilst meeting the productions daily requirements. A
more efficient transport logistics with better use of resources have been achieved
through increased fill ratios and reduced truck transportation outside, this with a
minimal impact on the environment. The driving schedules, which the project resulted
in, have high flexibility. Due to the constant changes that take place in the production
area the driving schedules should rather be considered as a basis to further develop,
than a finished result.
The low amount of data available at the project's start-up required an own field study
that resulted in own primary data. The reliability of the generated data had benefited if
more time was available, a larger time frame for data collection had led to a broader
and deeper understanding of the internal logistics. Despite the projects short time
frame, the result is considered to be reliable.
The conclusion is that with a good knowledge of how a company's internal transport
flows look; minor changes can lead to big differences in terms of reduced
environmental impact, more efficient internal transports and resource savings.
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Sammanfattning

Sammanfattning
SKF Göteborg planerar en omstrukturering av sitt produktionsområde och ser detta
som ett utmärkt tillfälle att uppdatera och effektivisera sina interntransporter. Denna
rapport ger förslag på hur en effektivare internlogistik kan uppnås med högre
fyllnadsgrader och minimal belastning på miljön. Även resursbesparingar kopplade
till interntransporterna ses över.
För att kunna genomföra ett noggrant och hållbart förbättringsarbete har en fältstudie i
form av mätningar, intervjuer och formulär genomförts. Detta har resulterat i en
trovärdig nulägesanalys där potentiella förbättringsområden åskådliggjorts. Vidare har
körscheman noga setts över och förändringar har genomförts för att möta de krav och
önskemål som företaget ställt.
Studien har resulterat i uppdaterade körscheman som tar hänsyn till det
omstrukturerade produktionsområdet samtidigt som produktionskanalernas dagliga
behov fortsatt tillgodoses. Vidare har en effektivare transportlogistik med bättre
resursutnyttjande uppnåtts genom ökade fyllnadsgrader samt minskad trucktrafik
utomhus, detta med en minimal påverkan på miljön. De körscheman som projektet
resulterat i har hög flexibilitet. Då ständiga förändringar sker på produktionsområdet
anses samtliga körscheman snarare vara en grund att fortsätta utveckla, än ett färdigt
resultat.
Den låga mängd data som fanns tillgänglig vid projektets uppstart tvingade fram en
egen fältstudie som resulterat i egen primärdata. Pålitligheten av den primärdata som
tagits fram hade gagnats om mer tid hade funnits, då en större tidsram för
datainsamling hade medfört en bredare och djupare förståelse av internlogistiken.
Trots arbetets korta tidsram anses resultatet vara tillförlitligt.
Slutsatsen som kan dras är att med goda kunskaper om hur ett företags interna
transportflöden ser ut, kan mindre förändringar leda till stora skillnader i form av
minskad belastning på miljön, effektivare interntransporter samt resursbesparingar.

Nyckelord:
•
•
•
•
•
•
•

Materialhantering
Internlogistik
Transportflöde
Lager
Schemaläggning
Fyllnadsgrader
Miljöpåverkan
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1

Introduktion

Att vara kostnadseffektiv är något alla industrier ständigt strävar efter, då sambandet
mellan företagens resultat och en effektiv produktionslogistik går hand i hand. Det
handlar om att ständigt vilja förbättra varje moment mot en mer kostnadseffektiv
lösning inom produktionen för att kunna ligga i framkant och vara konkurrenskraftig.
Även miljön tas i beaktning, vilket adderar komplexiteten till förbättringar inom
produktionslogistik.
En central del inom produktionslogistik är materialhantering som omfattar transporter
och hantering av material internt. Detta är en viktig del av produktionsprocessen, men
kostnaderna i sig adderar inget värde för produkten och slutkunden. Därför måste
materialhanteringen ses över och effektiviseras så långt det är möjligt med hänsyn till
miljö samt arbetsförhållanden.
Intentionen med detta arbete är att nå en så kostnadseffektiv materialhantering som
möjligt genom förbättring av lastbilstransporter inom det egna produktionsområdet.

1.1 Bakgrund
SKF Göteborg grundades 1907 och är idag en global leverantör av produkter,
lösningar och tjänster inom rullningslager, tätningar, mekatronik, service och
smörjsystem. Verksamheten representeras idag i fler än 130 länder och tillverkningen
sker på över 100 platser världen över.
SKF Logistics Services ingår i SKF-koncernen och erbjuder såväl interna som externa
kunder tjänster som fabrikslogistik, lagerhållning, transporter, tullhantering,
returhantering och informationstekniska lösningar. Företagets huvudsakliga
verksamhet bygger på lagerhållning och distribution av produkter för de tillverkande
enheterna inom organisationen i Göteborg.
SKF Göteborg lagerhåller och tillverkar komponenter samt rullager över ett stort
produktionsområde. För närvarande lagerhålls komponenter, emballage samt färdiga
rullager i sju olika lagerlokaler på området och produktionen sker i fyra
produktionsanläggningar. Detta medför många transporter inom det egna området,
transporter som sker både med lastbil och truck. SKF är väl medvetna om att
transporterna inom produktionsområdet inte utnyttjas optimalt då det finns stora
luckor i chaufförernas scheman samt att många transporter sker med låg fyllnadsgrad.
Detta leder till slöseri med ekonomiska resurser samt onödig påfrestning på miljön.
Dessa körningar måste kartläggas och effektiviseras.
SKF Göteborg kommer inom ett år att flytta delar av sin lagerläggning till nya lokaler.
De fyra produktionsanläggningarna kommer vara oförändrade vid omstruktureringen,
medan de sju lagerlokalerna kommer reduceras till fem. SKF vill därför se över hur
detta kommer att påverka deras interna transportlogistik och miljöpåverkan.
Att kartlägga, analysera och förändra ett stort företags materialhantering kan vara
komplext då flera faktorer dagligen kan variera och därmed påverka logistiken. De
olika fabrikernas efterfrågan samt möjlighet till lagerhållning är exempel på faktorer
som måste tas i beaktning. SKF Göteborg är samtidigt ISO14001 certifierade och bör
därmed ständigt sträva efter minimal påfrestning på miljön, således bör antalet
transporter hållas till så få som möjligt.
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1.2 Problembeskrivning
Omstruktureringen på SKFs produktionsområde ses som ett bra tillfälle att se över
interntransporterna på området för eventuella förbättringar och effektiviseringar.
Det som anses vara problem idag och som måste förbättras är följande:
• Kunskapen om hur lastbilarna kör på området
• Lastbilarnas låga fyllnadsgrader
• Felutnyttjande av truckar
• Omstruktureringen kommer skapa körningar som är mer tidskrävande samt ge
ökade utsläppsnivåer
• Slöseri av resurser i form av dålig utnyttjande grad av lastbilstrafiken
Krav som ställs vid förbättringsarbetet:
•
•

Produktionskanalernas behov ska fortsatt tillfredsställas
Arbeta mot minimal miljöpåverkan

För närvarande har SKF Göteborg bristfällig vetskap om hur lastbilsflödena på
produktionsområdet ser ut. Detta skapar svårigheter vid förbättringsarbetet då man
inte får en klar bild över hur lastbilarna utnyttjas. Utan kontroll över utnyttjandet finns
risk för slöseri av resurser. Vidare går det inte att upprätta ett effektivt körschema som
tar hänsyn till omstruktureringen utan en grundlig förståelse för hur lastbilsflödena ser
ut.
Många transporter på området körs idag med låga fyllnadsgrader, detta är ett tecken
på att man kör oftare än vad som krävs. Onödigt många körningar resulterar i större
förbrukning av drivmedel samt en omotiverad, onödig belastning på miljön.
Idag används även en stor del av truckarna till att transportera gods mellan fastigheter.
SKF har önskemål om att ersätta dessa transporter med lastbil, då transport med truck
utomhus anses vara fel användande och samtidigt är tidskrävande. Utöver detta ska
det gods som truckarna transporterar förflyttas över längre distanser efter
omstruktureringen, vilket truckarna inte klarar av.
Den framtida omstruktureringen kommer generera längre körsträckor, då delar av
lagerhållningen kommer flyttas till Marieholm som ligger 5 kilometer ifrån
produktionsområdet. Dessa transporter kommer öka förbrukningen av drivmedel och
därmed resultera i högre utsläppsnivåer än tidigare. Transporterna kommer även att
kräva längre tidsåtgång på grund av de ökade distanserna.
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1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med arbetet är att skapa ett hållbart lastbilsschema som tar hänsyn till de
framtida omstruktureringarna som planerats på SKFs produktionsområde.
Lastbilarnas fyllnadsgrader ska förbättras och trucktransporter utomhus ska övergå till
lastbilstrafik. Utsläppsnivåerna önskas hållas så låga som möjligt, samtidigt som
produktionskanalernas dagliga behov fortsatt ska tillgodoses. Även resursbesparingar
kopplade till interntransporterna ska ses över.
Därmed är studiens problemställningar:
1. Ge förslag på ett framtida körschema som är hållbart ur implementeringssynpunkt.
2. Ge förslag på hur lastbilarna kan ersätta de truckar som kör utomhus.
3. Ge förslag på resursbesparingar.
De förslag som studien resulterat i kommer att redovisas för SKF, där rimlighet och
eventuella tillägg alternativt ändringar kommer diskuteras. Utifrån detta kommer
uppdaterade beräkningar att göras på utsläppsnivåer samt eventuella
resursbesparingar.

1.4 Avgränsningar
Avgränsningar för detta arbete blir följande:
-

Miljöaspekterna bedöms vara sekundära, således kommer miljön anses vara
relevant vid transportplaneringen men endast enkla före/efter beräkningar
kring utsläpp kommer att utföras.

-

Studien tar endast hänsyn till interna transporter inom SKF
produktionsområde, inga externa flöden kommer att studeras.

-

SKF Göteborg förfogar över fem lastbilar, dock kommer endast fyra av dessa
att studeras vid nulägesanalysen och vid omstruktureringen. Detta då Bil 5
används mer externt och utanför produktionsområdet.

-

Beräkningar kommer endast att göras på lastbilarna som kör dagtid (6-16).

-

Endast de flöden av utetruckar, som på förhand har bestämts ska ersättas av
lastbilstrafik kommer att studeras.
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Teoretiskt ramverk

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori

Internlogis,k

Materialhantering

Transport

Miljöpåverkan

Logis,kkostnader

Eﬀek,visering

2.2 Grunder logistik
Logistik är kunskapen om att leda och kontrollera materialflöden. Det handlar om att
åstadkomma högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att
därigenom kunna tillfredsställa de olika parterna i en flödeskedja. [1] Målsättningen
med logistik är att skapa lönsamhet genom att leverera rätt vara/service, vid rätt
tidpunkt, på rätt plats, i rätt kvantitet, i rätt kvalitet till så låg kostnad som möjligt. [2]
De senaste årtiondenas ökande globaliseringen, utvecklad teknik, ökad
miljömedvetenhet och alltmer krävande kunder har bidragit till att synen på logistik
utvecklats från ett tämligen smalt ämne till att få en allt mer ökad betydelse för
företags konkurrenskraft och effektivitet. [2]
2.2.1

Lean production

Lean produktion härstammar från den japanska filosofin Toyota Production System
(TPS), en filosofi om hur man hanterar resurser. TPS syftar till att urskilja och
eliminera icke värdeskapande faktorer i en produktionsprocess, helt enkelt ”mer värde
för mindre arbete”.
Filosofin började utvecklas efter andra världskriget med avsikten att tillverka
produkter så resurssnålt som möjligt. Systemet bygger på två principer, ”Just in Time”
(JIT) och Jidoka. Just in Time handlar om att rätt komponent ska anlända till
produktionen i rätt tid och med rätt kvantitet. Då produktionen ska hållas slimmad så
beställs aldrig mer material än vad som behövs till produktionen. [3] Jidoka handlar
om total kontroll över kvalitet i alla steg av produktionen. Enligt TPS går det inte att
kompromissa med kvalitet, därför bör alla processer i produktionen vara synliga så att
man kan säkerställa att alla avvikelser synliggörs och kan rättas till. [4]
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Först 1988 blev begreppet lean production internationellt känt och är i mångt och
mycket synonymt med TPS. Målet är kundfokus där produktionen ska matcha
kundens behov. Modellen menar att alla medarbetares bör bidra i ett systematiskt
förbättringsarbete och att kompetenser samt utvecklingsvilja inom företaget ska tas till
vara. [5]
Huvudprincipen inom lean production är att eliminera slöseri. Alla aktiviteter som
genomförs i en verksamhet kategoriseras utifrån om de är värdeadderande eller inte,
d.v.s. om de ökar värdet på produkten eller tjänsten. De aktiviteter som är icke
värdeadderande anses vara slöseri och dessa ska systematiskt elimineras.
Ohno Taiichi, grundaren av just-in-time production (JIT), delar in slöseri i följande
sju kategorier:
1. Överproduktion - tillverka mer eller tidigare än vad som behövs, då detta
skapar lager (se punkt 3)
2. Väntan – på att någonting ska hända
3. Lager - att lagra mer än vad som är nödvändigt
4. Rörelse - onödiga rörelser när medarbetarna utför sina jobb
5. Omarbete - reparationer och omarbete som inte tillför något värde för kund
6. Överarbete - att göra mer arbete än vad kunden kräver
7. Transporter - onödiga transporter
Det har på senare tid lagts till ytterligare en typ av slöseri:
•

Medarbetarnas outnyttjade kreativitet

All eliminering av slöseri leder till bättre produktivitet och lägre
produktionskostnader. Hela teorin bygger på en cirkel där högre kvalitet, lägre priser
och bättre leveransprecision leder till större efterfrågan och därmed ökad lönsamhet.
Med mer resurser kan man skapa större engagemang från arbetstagarna och
produktiviteten ökar återigen. [6]
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2.3 Logistikkostnader
Logistikkostnader är kostnader för logistiska
logistiksystemet. I logistikkostnader ingår följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

aktiviteter

som

påverkar

Miljökostnader
Lagerhållningskostnader
Transport- och hanteringskostnader
Kapacitetsrelaterade kostnader
Administrativa kostnader
Orderkostnader
Brist- och förseningskostnader
Emballeringskostnader

De kostnader som är relevanta för denna rapport är miljökostnader,
lagerhållningskostnader, transport- och hanteringskostnader samt kapacitetsrelaterade
kostnader. Nedan följer en djupare teori om de relaterade kostnaderna. [2]
2.3.1

Miljökostnader

Alla tillverkande företag har någon typ av miljöpåverkan, därav uppstår
miljökostnader. Vid transporter på ett företag kan man identifieras utsläppsskatt,
trängselavgifter och infrastrukturbelastning. Genom att effektivisera användningen av
utrymmet på transporten går det att minska miljöpåverkan. Det kan göras genom att
utforma emballage som ger möjlighet till en högre fyllnadsgrad och att i störta möjliga
mån försöka köra med fullt lastade transporter.
Hur man väljer att tillverka sina produkter och förpackningarna påverkar också miljön
då de efter förbrukning övergår i avfall och avfallshantering kostar. Utformandet
påverkar även genomförandet av transporter vilket i sin tur påverkar miljön genom
utsläpp, buller, slitage och trängsel. Miljökostnader kan vara svåruppskattade
kostnader då effekterna endast är synbara på lång sikt. [2]
2.3.2

Lagerhållningskostnader

Lagerhållningskostnader består av kostnader för att lagerhålla varor. Kostnaden
påverkas av tre komponenter: kapitalkostnad, förvaringskostnad och
osäkerhetskostnad. [2]
2.3.2.1 Kapitalkostnader
Vid lagring av material och produkter binder man kapital, detta bundna kapital
motsvara det avkastningskrav som det tillverkande företaget ställer på det som finns i
lager. Om inte detta kapital hade bundits i lager hade resursen istället kunnat
investeras på annat sätt exempelvis omsättningstillgångar. [2]
2.3.2.2 Förvaringskostnader
Förvarningskostnaden, också kallad den fysiska kostnaden utgörs av alla
lagringsrelaterade kostnader så som lagerlokal, lagrings- och hanteringsutrustning,
lagerpersonal samt all typ av lageradministration. [2]
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2.3.2.3 Osäkerhetskostnad
Vid lagerhållning finns det även risker, dessa risker ökar ju större lagringsvolymen är.
Risker förknippade med lagerhållning av gods kan vara kassationer, då stora
lagringsvolymer kräver ökad hantering av godset. Det kan också vara inkurans då den
ökade liggtiden kan resultera i att produkten eller materialet överskridit hållbarhetstid
eller helt enkelt är tekniskt föråldrad. Dessa enheter kan behöva kasseras eller säljas
till reducerat pris. Andra risker som påverkar osäkerhetskostnaden kan vara felaktiga
leveranser, lagerbrist och försäkringskostnad. [2]
2.3.3

Transport- och hanteringskostnader

Transport- och hanteringskostnaden uppstår vid både interna och externa transporter
av gods. Interna transporter inom ett företag avser plockning, paketering och interna
förflyttningar. Vid hanteringen kan även skador på godset eller emballaget uppstå,
dessa inkluderas också in som hanteringskostnader. [2]
2.3.4

Kapacitetsrelaterade kostnader

Kapacitetsrelaterade kostnader består av kostnader för underhåll, drift av
anläggningen samt avskrivningar. Kapaciteten i ett företag utgörs av anläggningar,
fordon, maskiner och personal. Då Kapacitetsrelaterade kostnader främst består av
fasta kostnader kan kostnaden slås ut på antalet till tillverkade enheter, detta gör att
högre utnyttjandegrad sänker självkostnaden per tillverkad enhet. Om företaget har en
volymvarierande produktion brukar kapacitetskostnaderna vara högre, då
övertidsarbete, skiftgång och ökade transporter oftast tillkommer för att klara av de
ökade variationerna i produktionen. [2]

2.4 Internlogistik
Internlogistik innefattar all hantering av material från det att man mottagit materialet
från leverantör till dess att produkten eller tjänsten man producerar är klar att
levereras till kund. [7]
2.4.1

Lagerhantering

Lager är en plats för förvaring av material och produkter med främsta funktionen att
frikoppla delar av materialflödet. De vanligaste formerna av lager är förråd, produkter
i arbete (PIA), färdigvarulager och säkerhetslager. [2]
2.4.1.1 Förråd
I förråd förvaras inköpta komponenter, råmaterial samt övriga detaljer som används i
produktionen. Förrådet är till för att frikoppla inleverans- och produktionsprocesserna
ifrån varandra. [2]
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2.4.1.2 Produkter i arbete
Produkter i arbete (PIA) syftar till material som bearbetas alternativ befinner sig i
buffert mellan produktionsprocesser. PIA utgör inget problem så länge de är i arbete
och buffertar kan vara nödvändigt för produktionen ska effektivt kunna flyta på. Flera
små buffertar kan dock tillsammans bilda höga lagernivåer och mycket bundet kapital.
Höga PIA nivåer betyder också länga genomloppstider och produktionens flexibilitet
anses låg. [2] Små buffertar i produktion blottar eventuella problem som finns i
produktionen, som därmed tvingas lösas vilket leder till en framtida bättre produktion.
[9]
2.4.1.3 Färdigvarulager
I färdigvarulagret förvaras de slutprodukter som är färdiga för leverans till kund. Att
ha rätt nivåer på lagret är oerhört viktigt då för låga nivåer resulterar i förseningar mot
kund och för höga nivåer ger en onödig ökning av företagets kapitalbindning. [2]
2.4.1.4 Säkerhetslager
Säkerhetslagrets uppgift är att kompensera och täcka upp eventuella variationer som
kan uppstå i efterfrågan under ledtiden. En typ av buffertlager som ska kunna
förbättra företagets leveransförmåga vi oväntade försäljningsökningar. [2] [10]
2.4.1.5 Förvaringssätt
På ett lager kan godset förvaras på många olika sätt, SKF använder sig av fristapling
samt pallställage. Fristapling innebär att man på en lageryta fritt staplar godset på
varandra jämfört med pallställage där man istället staplat pallarna i hyllställ. För- och
nackdelar med respektive metod är att vid fristapling utnyttjas lagerytan mer effektivt
men tillgängligheten för det enskilda godset är mindre, vilket kan resultera i
omfattande hanteringsarbete. Pallställage ger lägre lagerutnyttjande, då stor yta upptas
av transportgångar, men hanteringsarbetet blir mindre omfattande då man fritt kan
komma åt specifika pallar. [2]

Bild 1. Fristapling [2]
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Bild 2. Pallställage [23]
2.4.2

Materialhantering

Materialhantering omfattar all hantering, lagring samt transport av material mellan
olika processer i en produktion. Att hantera detta vid rätt tillfälle, under rätt
förhållanden och till rätt plats visar sig ha en stor påverkan för reducerade
produktionskostnader samt en förbättrad arbetsmiljö.
Beroende på hur mycket gods som ska transporteras, såväl som transportsträckor och
hur frekvent de ska göras, så gäller det att ha en effektiv utformning av sitt
materialflöde. Ett effektivt materialflöde brukar visa sig då ledtiden är kort. Effektiv
materialhantering ska även kunna anpassas när det kommer till variationer i
konjunkturer och efterfrågan, detta måste kunna hanteras utan större komplikationer.
Förflyttning av material kan utföras på många olika sätt. Vanligt förekommande är
användning utav truckar, lastbilar eller automatiserade hjälpmedel, exempelvis
transportband. [2]
2.4.2.1 Truck
När det kommer till hantering av material så är användning utav truck att föredra.
Med hjälp av en truck kan man enkelt flytta, lasta och lossa gods.
Det finns olika typer av truckar som lämpar sig beroende på mån av plats eller i den
miljö där dem ska användas. Den vanligaste och mest förekommande typen av truck
är gaffeltrucken. Denna typ av truck är väldigt flexibel samtidigt som den är effektiv
vid hantering av tyngre gods.
Vid enklare hantering av gods så finns även lastpallstruckar. Denna typ av truck är
mindre än en gaffeltruck och är väldigt effektiv för snabb förflyttning av pallar. Alla
truckar kräver en chaufför som styr och manövrerar godsen.
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2.4.2.2 Lastbil
Vid transport av större volymer alternativt vid längre körsträckor är användning av
lastbil effektiv. Lastbilar är fordon som framförs på väg och är avsedd för att
transportera gods. Beroende på vikt så delas lastbilar upp i två olika klasser. Ligger
vikten under 3,5 ton så klassas den som en lätt lastbil, och över 3,5 ton som tung. En
lätt lastbil kan ta mellan 18-21 pallplatser på en och samma gång. [11] Detta är
effektivt när mycket gods ska transporteras internt eller externt åt företag.
Lastning kan ske på olika sätt. Mest förekommande är lastning bakifrån där gods körs
in med lastpalltruck. Ett alternativt sätt är att lasta ifrån sidan med truck på lastbilar
som har öppningsbara sidor. Detta sätt möjliggör lastning av långgods och tillför en
mer flexibel på- samt avlastning då gods på flaket är mer tillgängligt.
En nackdel med lastbil är deras negativa belastning på miljön samt höga bullernivå
som uppstår vid användning. Vid lastning samt avlastning kan en ramp vara till hjälp
då man effektiviserar denna procedur.
2.4.3

Genomloppstid

Genomloppstid är den tidsåtgång som krävs för att bearbeta och hantera råmaterial till
färdiga produkter. [se bild 3] Att ha en kort genomloppstid reducerar antal produkter i
arbete, PIA, vilket minskar kapitalbildningen av produkter och kan spara företag stora
summor. Kostnader för personal, administration och lokaler kan också reduceras vid
korta och effektiva flöden.

Bild 3. Genomloppstid - [22]
2.4.4

Transport miljöpåverkan

Sedan EU lagstiftat om hårdare utsläppskrav, infört differentierad fordonsskatt och
höjt bränslepriserna så har utsläppen för lätta lastbilar minskat sedan 2011. Idag står
transportsektorn för en stor andel utav de totala utsläppen och det är därför viktigt att
beakta dessa för att kunna reducera dessa utsläpp i en så stor mån som möjligt. [13]
2.4.4.1 Drivmedel
För fordon som drivs av diesel finns det olika typer av diesel med additiv som kan
användas för att minska påverkan på miljön. Två exempel på dessa additiv är Active
Cleaning Power (ACP) och rapsmetylester (RME).
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I en förbränningsmotors insprutningssystem uppstår det väldigt lätt beläggningar.
Dessa beläggningar har en negativ verkan på motorns effekt samt bränsleförbrukning.
Genom användning av additivet ACP så motverkas dessa beläggningar vilket medför
att snittförbrukningen kan bli upp till 2 % lägre. Även motoreffekten och förbränning
optimeras vilket medför reducerade utsläpp. [14]
Rapsmetylester, RME, är ett förnyelsebart dieseldrivmedel som används främst inom
transportbranschen. Detta bränsle är tillverkat av rapsolja, metanol och
kaliumhydroxid. [15] Nästan all koldioxid tas upp utav rapsen, vilket medför att RME
har en väldigt låg påverkan på växthuseffekten i jämförelse med andra drivmedel.
Störst skillnad ser man på koldioxidutsläppen som är cirka 60 % lägre än vad vanlig
standarddiesel ligger på. [16] Även utsläppen av partiklar är cirka 50 % lägre,
dessutom är dessa partiklar inte lika skadliga för hälsa och miljö som vanlig diesel
förorsakar. [16]
Berörda drivmedel ovan är väldigt temperaturberoende vilket påverkar både
utsläppsnivåerna samt bränsleförbrukningen. Generellt sett så ökar dessa under
vinterförhållanden och RME kräver en del extra additiv för att klara temperaturer ner
till och under -25°C. [15] Under varmare årstid, påfrestas inte dessa drivmedel lika
hårt vilket ger bättre resultat.
2.4.4.2 Utsläpp
Globalt sett så ökar de totala utsläppen för varje år. Detta beror på en ökad befolkning
och konsumtion. [17] Inom EU har ett handelssystem där mål samt direktiv för
utsläppsnivåer satts upp. Mellan åren 2005-2020 så har EU ett gemensamt mål att
reducera utsläppen med 21 procent. [17] Därmed är det viktigt att alla möjliga
substitut som har en mindre påverkan på miljön uppmärksammas.
De flesta transportfordon drivs av diesel och har höga utsläppsnivåer utav koldioxid,
koloxid, partiklar och kväveoxider. Detta är ämnen som är skadliga för både vår hälsa
samt miljön, därför behöver dessa utsläpp beaktas för att kunna reduceras och
eventuellt även elimineras.

2.5 Flödesmätning
Vid uppbyggnad och planering av en fabrik är det viktigt att flödet genom dess
kanaler är väl genomtänkta. En fabrik innehåller ofta många olika avdelningar och
stationer. Dessa måste hamna i en viss ordning och samtidigt kunna samverka för att
nå en effektiv produktivitet. Detta flöde är viktigt att mäta för att kunna få fram den
mest gynnsamma lösningen, både praktiskt samt kostnadsmässigt. Mätning av dessa
flöden kan gå tillväga på olika sätt, därefter har de delats in i två grupper, kvalitativa
samt kvantitativa mätningar. Oftast tillämpas båda mätningar parallellt vid studier av
interna fabriksflöden. [18]

Kvalitativa mätningar
Kvalitativa mätningar används oftast vid fabriker där interna relationer samt
kommunikation är av stor betydelse. Detta då denna typ av mätning koncentrerar sig
på olika stationers behov av närhet till varandra. Kvalitativa mätningar utgörs genom
kartläggning av ett sambandsschema. Detta schema tar upp vilka stationer som har
hög grad av samverkan och ett behov av att stå nära varandra. [18]
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Kvantitativa mätningar
Utförs oftast på större anläggningar där mycket utbyte av information, material samt
människor genomförs mellan stationer och avdelningar. Kvantitativa mätningar
brukar ofta ta till hänsyn till antalet delar som går genom ett flöde per timme eller
antalet förflyttningar utav material per dag.
Denna typ av mätning brukar oftast göras med hjälp av schema som beskriver vart
material åker ifrån och slutligen hamnar. Även vilka stationer som involveras under
varje steg.
Tillsammans kartlägger dessa flödesmätningar en effektiv fabrikslayout som
samverkar produktivt. [18]

2.6 Kundorderpunkt
Företag präglas ständigt av variationer på marknaden gällande utbud och efterfrågan.
Dessutom har leveranstid en betydande roll för eventuell framtida försäljning. En
kundorderpunkt hjälper till att berätta när eller hur mycket som ska tillverkas. Denna
punkt förblir den position i förädlingskedjan som talar om när en produkt kan kopplas
till en specifik order.
Beroende på krävd leveranstid ifrån kund så placeras kundorderpunkten på olika
ställen i förädlingskedjan. Tidigaste punkten är där en produktion styrs efter prognos
och sista placering infaller där produktion styrs utefter kundorder. Ju tidigare
kundorderpunkten placeras, desto säkrare är efterfrågan. [2]
Beroende på vilken typ av tillverkning som planeras så finns det olika
tillvägagångssätt för att möta marknadens behov:
2.6.1

Tillverkning mot lager (Make to stock)

När produkter är standardiserade och ska tillverkas i stora volymer kan man tillverka
mot lager för att kunna förse marknaden med snabba leveranstider. Val av denna
metod kan bero på att marknaden kräver snabb leverans och att genomloppstiden är
för lång. Marknaden är stabil och tillverkningen planläggs mot prognoser. [2]
2.6.2

Montering mot kundorder (Assembly to order)

När efterfrågan finns på olika produktvariationer kan montering ske emot specifika
kundorder. Vid val av denna metod består lagren utav färdiga komponenter,
råmaterial och andra detaljer som snabbt kan monteras ihop efter att order mottagits.
Komponenterna byggs efter prognos, på så sätt erhålls låga leveranstider trots ett mer
anpassningsbart produktsortiment. [2]
2.6.3

Tillverkning mot kundorder (Make to order)

När tillverkning sker mot kundorder så tillverkas produkten först efter att en
kundorder mottagits. Denna tillverkningsmetod lämpas bäst då produktion sker i små
volymer samt att leveranstiden inte har lika stor betydelse. Lagren består till största
del utav råmaterial och färdiga komponenter som kunden inte kan ändra på. [2]
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2.7 Effektiviseringsmetoder
Målet för material- och produktionsplanering är en ökad lönsamhet. Genom att
exempelvis förbättra leveranstider, reducera kapitalbindningen av produkter i arbete,
ha ett högt resursutnyttjande samt öka kvaliteten på hela produktionen i sin helhet så
är möjligheten stor att lönsamheten ökar. Det finns många olika tillvägagångssätt på
hur företag kan nå bättre resultat. [20] Här nedan tas några aspekter upp.
2.7.1

Minimering av transportkostnader

Vid längre transportsträckor ökar ledtiden och produktionen blir ineffektiv. Långa
sträckor tar längre tid och kräver även mer hantering. En bieffekt av detta är höga
transport- och hanteringskostnader som utgör en stor del av företagets totala
logistikkostnader. För att uppnå högre effektivitet och lägre kostnader är det därför
viktigt med korta och effektiva transportsträckor. [21] Att se över varje körning där
antal körningar, fyllnadsgrad och körsträckor beaktas kan reducera företagets
transportkostnader, vilket ger ett positivt resultat för lönsamheten.
2.7.2

Identifiering av flaskhalsar

Alla produktionsanläggningar har ofta någon maskin eller station som inte klarar av
att bearbeta samma kapacitet som övriga. På så sätt uppstår en begränsning där den
enhet som inte klarar samma takt styr leveransförmågan. Detta brukar kallas för en
flaskhals. Då en flaskhals bygger upp bundet kapital i form av PIA samt begränsar
produktionen så bör den ses över för att kunna utnyttjas i en så stor uträckning som
möjligt.
För att nå en ökad lönsamhet gäller det att finna dessa flaskhalsar så att produktionen
kan fortgå utan onödigt lång genomloppstid eller hög kapitalbindning. [2]
2.7.3

Sammanslagning av processer

Genom att se över vilka processer som kan samverka och kanske även slås ihop, kan
leda till sparad tid och kostnader i form av transport och hantering. [20] På så sätt
skulle ledtiden förbättras då transport och hantering reduceras och eventuellt även
elimineras. Även planering av tillverkningen förenklas och fokus kan istället läggas
på att öka kvalitén och resursutnyttjandet som medför en ökad lönsamhet. [21]
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Metod

Insamling av data

Produk,onsområde

Behovsbild

Interntransport

Fyllnadsgrad

Miljöpåverkan

Nulägesbeskrivning

Fram,da scenario

Fram,da
Produk,onsområde

Fram,da Behovsbild

Fram,da
Interntransporter

Fram,da
Fyllnadsgrader

Resultat

3.1 Teoristudier
Arbetet inleddes med litteraturstudier samt undersökningar. Den litteratur som
studerats är vald med hjälp av sökningar på facklitteratur inom områden som
transportlogistik, materialhantering och materialflöde. Tidigare skrivna rapporter
inom samma område har även varit till hjälp vid disponering och tillvägagångsätt.
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3.2 Insamling av data
För att kunna utföra arbetet och nå ett hållbart resultat krävs en grundlig förståelse
om hur logistiken och materialflödet ser ut. På grund av brister i tidigare
sekundärdata, har större delen av den information och rådata som används i detta
arbete tagits fram genom fältundersökning på egen hand. Detta med hjälp av olika
datainsamlingsmetoder, intervjuer och egna mätningar. All insamlad data och
information tas upp i kapitel 4, nulägesbeskrivning.

3.3 Nulägesbeskrivning
För att få en bra bild av nuläget och kunna upprätta ett resultat har en
genomgående datainsamling över nuläget genomförts. Produktionsområde samt
behovsbilden ifrån varje fabrik har kartlagts för att se över de befintliga
interntransporterna. Interntransporterna har analyserats och brutits ner i följande
kategorier; körscheman, fyllnadsgrader och miljöpåverkan.
3.3.1

Nulägesbeskrivning produktionsområde

Genom rundvandring samt intervjuer med Camilla Jönsson som är Factory Logistic
Manager på SKF Logistics Services, samlades information om hur
produktionsområdet är strukturerat. Under intervjuerna erhölls även kartor över
rådande område samt information om hur varje byggnad används.
3.3.2

Nulägesbeskrivning behovsbild

Intervjuer med produktionsansvarige ifrån respektive fabrik har genomförts för att
nå en god förståelse av fabrikernas dagliga behov samt vad som styr detta. Under
dessa intervjuer diskuterades även vilka krav som kommer att ställas på framtida
lastbilsflöden.
3.3.3

Nulägesbeskrivning interntransport

För att kunna utföra en kvantitativ flödesmätning och på så sätt få en bra bild över hur
den interna transportlogistiken fungerar, har fältstudier i form av åkturer samt
intervjuer med chaufförerna för respektive lastbil genomförts. Varje chaufför har även
fått fylla i formulär (se bilaga 3) under en period på två veckors tid. Detta har
genomförts för att kunna upprätta ett körschema.

Med hjälp av intervjuer och formulär har den trucktrafik som ska ersättas med
lastbil kunnat kartläggas. (se bilaga 5)
3.3.4

Nulägesbeskrivning fyllnadsgrad

För att få en uppfattning om lastbilarnas fyllnadsgrader per körning har varje
chaufför även fått fylla i ett formulär (se bilaga 4) över en period på två veckors
tid.
Insamlad data ifrån formulären överfördes och sammanställdes sedan i Excel.
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3.3.5

Nulägesbeskrivning miljöpåverkan

Lastbilschaufförerna som kör internt på SKF:s produktionsområde har en skyldighet
att varje månad rapportera data i form av förbrukad diesel samt körsträcka. Denna
information erhölls ifrån Kristina Jansson, Quality & Environmental Coordinator.
Även Maria Hansson, miljö- och kvalitetsansvarig på GLC, kontaktades för att få mer
specifik utsläppsdata.
3.3.6

Nulägesbeskrivning övrigt

För att få fram distanserna över produktionsområdet har rutter kartlagts av
lastbilschaufförerna för att därefter kunnat mätas upp med hjälp av mätverktyg.
Även fabrikernas samt lagerlokalernas last- och lagringsplatser har analyserats.

3.4 Nulägesanalys
Den information som samlats in har ställts upp i Excel och beräknats för att sedan
kopplas till körschemat samt för att kunna göra en bra beskrivning av nuläget. Efter
det har denna information analyserats för möjliga framtida förbättringar.

3.5 Framtida scenario
All data och information om hur det framtida produktionsområdet kommer se ut och
fungera grundar sig på intervjuer med ansvariga för omstruktureringen.
3.5.1

Framtida produktionsområde

Genom intervjuer med Camilla Jönsson, Factory Logistics Manager på SKF Logistics
Services, har all information om hur det framtida produktionsområdet kommer se ut
samt hur varje anläggning på området kommer att användas efter omstruktureringen.
Med hjälp av denna information har en ny karta över produktionsområdets skapats.
3.5.2

Framtida behovsbild

Då behovet idag anses lågt i förhållande till tidigare år, har körschemat utformats med
utrymme för eventuella behovsökningar. Även utrymme för akuta körningar har
analyserats.
3.5.3

Framtida interntransporter

Önskemål att ta i beaktning vid upprättning av nytt körschema:
•

Körschema ska vara uppdaterat efter omstruktureringen av
produktionsområdet.

•

Körschemat ska vara anpassat efter att uppfylla kanalernas dagliga behov.

•

Förbättra fyllnadsgraderna.

•

Hålla nere utsläppsnivåerna.

•

Strukturera schemat så att trucktransporterna mellan RK och HF200 kan
ersättas med transport av lastbil.
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Den information som tagits fram i nulägesanalysen gällande körscheman,
fyllnadsgrader samt fabrikernas behov och krav har legat till grund för det nya
uppdaterade scheman som skapats. Diskussioner med chaufförer och handledare på
företaget har hjälpt till för att kunna förfina schemat mot ett mer verklighetstroget och
genomförbart scenario. Utifrån det nya schemat har eventuella resursbesparingar
kunnat diskuteras i samspråk med Camilla Jönsson.
3.5.4

Framtida fyllnadsgrader

Tillsammans med de fyllnadsgrader ifrån nulägesbeskrivningens och med hänsyn
till de åtgärder som vidtagits gällande lastbilarnas körscheman, har nya
fyllnadsgrader uppskattats.
3.5.5

Framtida miljöpåverkan

Beräkningar på nya utsläppsnivåer baseras på skillnaderna i körda distanser mellan
schemat som tagits fram i nulägesanalysen och det uppdaterade framtida körschemat.

3.6 Värdering
3.6.1

Val av mätetal

För att kunna jämföra och värdera transportlogistiken innan och efter
omstruktureringen har mätetal valts enligt följande:
•

Lastbilarnas fyllnadsgrader uttrycks i procent.

•

Utsläpp utrycks i antal kilo CO2.

•

Resursbesparingar för truckar uttrycks i tidsenheten minuter.

•

Resursbesparingar för lastbilar uttrycks i text då inga kostnader kunde tas
fram.

•

Uppmätta körda distanser anges i kilometer.

3.6.2

Värdering av resultat

Då det framtagna resultatet är baserat på det omstrukturerade produktionsområdet kan
inte en värdering av resultatet utgå ifrån nulägesbeskrivningen. För att kunna
utvärdera och analysera resultatet på ett rättvist sätt har scheman från
nulägesbeskrivningen använts och uppdaterats utefter hur produktionsområdet
kommer att se ut och användas efter omstruktureringen. Resultatet blir ett
approximativt scenario över hur lastbilstrafiken hade sett ut efter omstruktureringen,
utan förbättringar av körscheman. Vidare har skillnaden i distanser och miljöpåverkan
mellan nuläget och dessa scheman beräknats. Fyllnadsgrader anses vara desamma då
inga åtgärder av körscheman vidtagits.
Vad utförda åtgärder skulle resultera i för resursbesparingar har diskuterats och
analyserats tillsammans med chefen över SKF Logistics Services transportavdelning,
Jonas Dahlqvist.
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3.7 Metodens validitet
Med tanke på den låga mängd tillgängliga data som fanns vid arbetets uppstart och
med hänsyn till den korta tidsram som ställts valdes arbetsmetoderna för att på bästa
sätt kunna besvara arbetets frågeställningar. Den begränsade mängden tillgängliga
data som fanns vid arbetets uppstart har medfört att huvuddelen av den information
som arbetet baseras på är primärdata framtagen genom egna fältstudier så som
formulär, intervjuer och diskussioner. Valet av metod anses ha besvarat frågorna och
frambringat ett hållbart samt rättvisande resultat.

3.8 Metodens reliabilitet
Ett större tidsspann vid insamling av data hade medfört en bredare och djupare
förståelse, vilket hade gagnat resultatets pålitlighet. Trots arbetets korta tidsram anses
resultatet vara tillförlitligt.
Då merparten av insamlad data kommer ifrån formulär har informationens reliabilitet
inte kunnat kontrolleras. Med hjälp av regelbundna stickprov i form av intervjuer och
medåkningar har denna information delvis kunnat kontrolleras och anses vara
realistisk.
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4

Nulägesbeskrivning

I detta kapitel hittas all data och information som arbetet baseras på.

4.1 Nulägesbeskrivning produktionsområde
Produktionsområdet inkluderar 10 byggnader där transportsträckorna har mäts upp.
Antal byggnader:

10 stycken

Minsta uppmätta avstånd:

100 meter

Största uppmätta avstånd:

5 000 meter

Lagerlokalen HF200 hyrs av NKC, ett företag som inte tillhör koncernen utan är en
extern leverantör av hållare.

4.1.1

Beskrivning byggnader

Produktionsanläggningar:
•
•
•
•

E-fabriken
D-fabriken
RK
Solutions Factory

Lagerhållning:
•
•
•
•
•
•
•

Centrallagret (Terminal 9:1 och 9:2) – Ankommande och avgående gods.
Terminal 10 – Lagerhållning av emballage.
HF200 – Godsmottagning samt lagerhållning av komponenter.
RK – Lagerhållning av hållare.
C-fabriken – Lagerhållning av komponenter, låg användningsgrad.
Marieholm – Lagerhållning av komponenter, låg användningsgrad.
Flexlink - Lagerhållning av komponenter, låg användningsgrad.
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Bild 6. SKF:s produktionsområde före omstruktureringen

4.2

Nulägesbeskrivning behovsbild

Produktionsanläggningarna tillverkar efter olika tillvägagångssätt för att möta
marknadens behov:
•

•

•

E-fabriken tillverkar direkt mot kund (make to order). Fabriken har ett 24timmars lager där avrop för nästkommande dag görs klockan 09:00. Innan
klockan 13:30 behöver allt gods vara fabriken tillhanda.
D-fabriken tillverkar mot lager (make to stock). Fabriken har ett 48-timmars
lager där avrop görs dagligen 07:30. Fasta schemalagda tider för när
lastbilarna kommer önskas, detta för att kunna planera det gods som dagligen
ska lämna fabriken.
RK tillverkar mot lager (make to stock) och deras behov förses av en extern
leverantör.

4.3 Nulägesbeskrivning interntransporter
4.3.1

Lastbilar

Information om lastbilarna på produktionsområdet:
Antal lastbilar:

4 stycken (dagtid, 6-16)
1 styck (kvällstid, 16-20)
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Antal pallplatser/lastbil:

21 pallplatser

Bränsle:

Diesel (ACP)

Samtliga lastbilar som kör på produktionsområdet är inhyrda från GLC (Göteborgs
Lastbilscentral). Enligt kontrakt betalar SKF en fast daglig avgift för lastbilarna.
4.3.2

Truckar

Den trucktrafik på produktionsområdet som SKF önskar övergå till lastbilstrafik är
transporter av rullar mellan RK och HF200. Detta på grund av att truckarna är
överbelastade och behövs inomhus.
Data över transporterna mellan RK och HF200:
Sträcka: 100 meter
Antal truckar: 1 styck
Antal pallar per körning: cirka 6 halvpallar (motsvarar 1 pallplats)
Antal halvpallar som dagligen transporteras: cirka 200-250 (snitt antas till 225)
Antal transporter per dag: 225/6 ≈ 38
Tidsåtgång: 5-10 minuter per körning à 38 körningar * 7,5 minuter = 285 minuter
(4,5-5 timmar)

4.4 Nulägesbeskrivning enskild lastbil
4.4.1
Bil 1
Bil 1 förser i första hand E-fabriken och Solutions Factory. Bilens körschema kan
variera från dag till dag då den cirkulerar på området utefter fabrikernas behov, dock
finns vissa fasta tider som kartlagts.
Varje måndag, tisdag och fredag används bil 1 som kvällsbil.
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4.4.1.1

Nulägesbeskrivning körschema
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4.4.1.2

Nulägesbeskrivning fyllnadsgrad

Översta tabellen visar antalet upptagna pallplatser per körning och dag. Understa
tabellen visar procentuell fyllnadsgrad.

4.4.1.3
Nulägesbeskrivning miljöpåverkan
Information om lastbil:
Modell:

Scania P320

Euroklass:

Euro 5

Data – körd distans och förbrukat bränsle
Körda km (2015):

9 923 km

Förbrukat bränsle (2015): 3 852 liter
Dieselförbrukning:

0,39 liter/km

För fullständig tabell, se bilaga 2.
Miljöpåverkan
Koldioxidutsläppet är kopplat till förbränt bränsle, där utsläpp per bränsleenhet är
säsongsbaserat enligt följande:
Diesel ACP – Sommar (april - sept):

2,09 kg CO2/liter [24]

Diesel ACP – Vinter (okt - mars):

2,72 kg CO2/liter [24]

Totalt utsläpp av CO2 (2015): 9 218 kg
Beräkning enligt följande: (liter ACP) * (Säsongskvalitet) = Utsläpp CO2 i kg
Exempel beräkning i mars: 297 liter * 2,72 = 807,84 kg CO2
För fullständig tabell, se bilaga 2.

29

Nulägesbeskrivning
4.4.2

Bil 2

Bil 2:s primära uppgift är att leverera samt distribuera gods till och ifrån D-fabriken
och bilen följer fasta schemalagda tider. Körningen kallas för ”D-Linjen”.
Denna bil används inte som kvällsbil.
4.4.2.1

Nulägesbeskrivning körschema
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4.4.2.2

Nulägesbeskrivning fyllnadsgrad

Översta tabellen visar antalet upptagna pallplatser per körning och dag. Understa
tabellen visar procentuell fyllnadsgrad.

4.4.2.3

Nulägesbeskrivning miljöpåverkan

Information om lastbil:
Modell:

Scania R420

Euroklass:

Euro 4

Data – körd distans och förbrukat bränsle
Körda km (2015):

3 610 km

Förbrukat bränsle (2015): 1 917 liter
Dieselförbrukning:

0,53 liter/km

För fullständig tabell, se bilaga 2.
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Miljöpåverkan
Koldioxidutsläppet är kopplat till förbränt bränsle, där utsläpp per bränsleenhet är
säsongsbaserat enligt följande:
Diesel ACP – Sommar (april - sept):

2,09 kg CO2/liter [24]

Diesel ACP – Vinter (okt - mars):

2,72 kg CO2/liter [24]

Totalt utsläpp av CO2 (2015): 4 647 kg

Beräkning enligt följande: (liter ACP) * (Säsongskvalitet) = Utsläpp CO2 i kg
Exempel beräkning i mars: 180 liter * 2,72 = 490 kg CO2

För fullständig tabell, se bilaga 2.
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4.4.3

Bil 3

Bil 3 har ett tydligt och fast körschema och är den bil som har den enskilt längsta
körningen inom produktionsområdet, Marieholm, 5 kilometer. Denna bil har störst
luckor i sitt schema.
Varje onsdag och torsdag används bil 3 som kvällsbil.
4.4.3.1

Nulägesbeskrivning körschema

Från

Till

Anmärkning

5,00
5,15
5,30
5,45
6,00 E-fab

Terminal 9:1, 9:2

6,15
6,30
6,45
7,00
7,15
7,30
7,45
8,00
8,15
8,30 E-fab

Flexlink

Returer - LT2

Marieholm

Styrringar

8,45
9,00 HF 200
9,15
9,30 Term 9:2

D-Fab

9,45
10,00 Exopar (D-fab)
10,15

Terminal 10

10,30
10,45
11,00
11,15
11,30
11,45
12,00
12,15
12,30
12,45
13,00 C-Fab

Terminal 9:2

Avg. gods

13,15
13,30
13,45
14,00
14,15
14,30
14,45

SLUT FÖR DAGEN - KVÄLLSBIL ONSDAG & TORSDAG

15,00
15,15
15,30
15,45
16,00 C-Fab

Terminal 9:2

Avg. gods

E-Fab

Emballage

D-Fab (exopar)

Komponenter

Terminal 9:2

Avg. gods

HF 200

Returer

16,15
16,30
16,45
17,00
17,15
17,30
17,45
18,00 Terminal 10
18,15
18,30 HF 200
18,45
19,00 E-fab
19,15
19,30 E-fab
19,45
20,00

SLUT FÖR DAGEN
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4.4.3.2

Nulägesbeskrivning fyllnadsgrad

Översta tabellen visar antalet upptagna pallplatser per körning och dag. Understa
tabellen visar procentuell fyllnadsgrad.

4.4.3.3

Nulägesbeskrivning miljöpåverkan

Information om lastbil
Modell:

Mercedes 930.20

Euroklass:

Euro 5

Data – körd distans och förbrukat bränsle
Körda km (2015):

16 834 km (används även privat – 30 km/dag)

Förbrukat bränsle (2015): 7 112 liter
Dieselförbrukning:

0,42 liter/km

För fullständig tabell, se bilaga 2.
Miljöpåverkan
Koldioxidutsläppet är kopplat till förbränt bränsle, där utsläpp per bränsleenhet är
säsongsbaserat enligt följande:
Diesel ACP – Sommar (april - sept):

2,09 kg CO2/liter [24]

Diesel ACP – Vinter (okt - mars):

2,72 kg CO2/liter [24]

Totalt utsläpp av CO2 (2015): 17 163 kg
Beräkning enligt följande: (liter ACP) * (Säsongskvalitet) = Utsläpp CO2 i kg
Exempel beräkning i mars: 720 liter * 2,72 = 1 958,4 kg CO2
För fullständig tabell, se bilaga 2.
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4.4.4

Bil 4

Bil 4 har endast en fast körning till Alingsås, vilket har medfört att bilen dagligen
används till varierande tjänster på produktionsområdet. Därför har varken
fyllnadsgrader eller miljöpåverkan beräknats. Bil 4 kommer endast att användas vid
schemaläggning.
4.4.4.1

Nulägesbeskrivning körschema
Från

Till

Anmärkning

5,00
5,15
5,30
5,45
6,00
6,15
6,30
6,45
7,00
7,15
7,30
7,45
8,00
8,15
8,30
8,45
9,00
9,15
9,30
9,45
10,00
10,15
10,30
10,45
11,00
11,15
11,30
11,45
12,00
12,15
12,30
12,45
13,00 Huben

Alingsås Momentum

13,15
13,30
13,45
14,00
14,15
14,30
14,45

SLUT FÖR DAGEN
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4.5 Framtidsbeskrivning
4.5.1

Framtidsbeskriving produktionsområde

Omstruktureringen kommer att resultera i ett förändrat framtida produktionsområde.
Det som tidigare lagerhållits på Flexlink, C-fabriken och HF200 kommer efter
omstruktureringen att lagerhållas på Norden, en byggnad som tidigare inte använts.
Flexlink och C-fabriken kommer inte längre tillhöra SKF och HF200 kommer att
övertas helt av NKC. Vidare kommer de hållare som lagerhållits i RK att flyttas till
Marieholm tillsammans med E-fabrikens returer.
Antal byggnader:

8 stycken

Minsta uppmätta avstånd:

100 meter

Största uppmätta avstånd:

5 000 meter

För att kunna utvärdera och analysera resultatet på ett rättvist sätt har scheman från
nulägesbeskrivningen använts och uppdaterats utefter hur produktionsområdet
kommer att se ut och användas efter omstruktureringen. Resultatet visar att de totala
körsträckorna kommer att bli längre om nulägesbeskrivningens körscheman fortsatt
skulle användas och inga förbättringar gjordes.

4.5.1.1

Beskrivning byggnader

Produktionsanläggningarna förblir oförändrade:
•
•
•
•

E-fabriken
D-fabriken
RK
Solutions Factory

Lagerläggningen kommer att struktureras om enligt följande:
•
•
•
•
•

Centrallagret (Terminal 9:1 och 9:2) – Ankommande och avgående gods.
Terminal 10 – Lagerhållning av emballage.
Norden – Lagerhållning av det som tidigare funnits i HF200, Flexlink och Cfabriken.
RK – Lagerhållning av färdiga lager.
Marieholm – Lagerhållning av komponenter, returer och hållare.
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Bild 7. SKF:s produktionsområde efter omstruktureringen.

4.5.2

Framtidsbeskrivning behovsbild

Omstruktureringen kommer inte att förändra produktionskanalernas
behovsbild.
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5

Åtgärder och resultat

I detta kapitel kan läsaren se vilka åtgärder som vidtagits samt studiens resultat.

5.1 Åtgärder
Samtliga körscheman är uppdaterade utefter hur produktionsområdet kommer att se ut
och användas efter omstruktureringen.
Miljöpåverkan är direkt kopplat till körda distanser. Då omstruktureringen kommer
resultera i längre körningar krävs en minskning av antalet körningar för att hålla
miljöpåverkan så låg som möjligt.
Då inga godsvolymer ökat kan endast fyllnadsgrader öka på tre olika sätt:
1. Sammanslagning av körningar.
2. Nya körningar.
3. En lastbil tar över en annan lastbils körning. Detta påverkar ena
lastbilens fyllnadsgrader positivt medan den andra lastbilens
fyllnadsgrader påverkas negativt.
Med hjälp av nuläges- och framtidsbeskrivningen har följande åtgärder vidtagits för
att på bästa sätt kunna tillfredsställa de krav och önskemål som ställts.

5.1.1

Åtgärder trucktransporter

Trucktransporterna utomhus kommer att ersättas av transport med lastbil.
Enligt nulägesbeskrivningen transporteras cirka 38 pallplatser med truck
mellan HF200 och RK. Detta motsvarar två fulla transporter med lastbil. För att
dessa körningar ska vara så effektiva som möjligt kommer ena transporten att
gå under förmiddagen och den andra under eftermiddagen. Kvällsbilen kommer
även att ha utrymme för en eventuell tredje körning.

5.1.2

Åtgärder bil 1

Åtgärder och uppdateringar:
• 08:45 – Tidigare HF200, uppdaterat till Norden.
Kommentar: Körsträckan ökar med 400 meter.
• 10:00 och 12:30 – Returer från E-fabriken ska istället köras till
Marieholm. Denna körning flyttas därför till Bil 3.
Kommentar: Bil 3 har regelbundna schemalagda körningar till
Marieholm. Båda körningar motsvarar 200 meter var vilket ger en total
minskad körsträcka på 400 meter.
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• 10:45, 13:00 och 14:00 – Ersätts av en körning 12:45. Denna körning
kommer att köras ifrån Norden istället för HF200.
Kommentar: En körning räcker då Bil 3 istället kommer att kör alla
hållare till E-fabriken. De körningar som togs bort motsvarar 200 meter
per styck (totalt 600 meter). Ersätts av en körning på 800 meter då
körningen istället kommer att gå E-fabriken à Norden à E-fabriken.
• Kvällsbilen (måndag, tisdag och fredag) – Flyttas till Bil 4.

5.1.3

Åtgärder bil 2

Åtgärder och uppdateringar:
• 08:00 och 13:15 – Ny körning (de körningar som ersätter tidigare
trucktransporter mellan RK – HF200). Denna körning kommer att gå
mellan RK – Norden.
Kommentar: Båda körningar motsvarar 400 meter styck (totalt 800
meter).
• 09:00 och 10:15 – Upphämtning kommer att ske från samma plats men
byggnadens namn ändras till NKC.
•

10:45 - Tidigare HF200, uppdaterat till Norden.
Kommentar: Körsträckan utökas med 200 meter.

• 12:30 – Körs istället 12:00. Tidigare HF200, uppdaterat till Norden.
Kommentar: Flyttas för att göra tidsutrymme för nyplanerad körning
13:15. Körsträckan utökas med 200 meter.
• 13:30 och 14:30 – Dessa körningar har slagits ihop och kommer istället
att köras 14:15. Tidigare HF200, uppdaterat till Norden.
Kommentar: Tas bort på grund av dåliga fyllnadsgrader. Borttagna
körningar motsvarar en minimering av körsträcka på 2,4 kilometer. Den
nya körningen 14:15 utgår nu ifrån Norden och körningen blir 1,4
kilometer.
• 14:00 – Flyttas till 15:30 för en mer naturlig körsträcka. Tidigare
HF200, uppdaterat till Norden.
Kommentar: Körsträckan utökas med 200 meter.
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5.1.4

Åtgärder bil 3

Åtgärder och uppdateringar:
• 08:30 – Körs istället 09:30. Det som tidigare kördes ifrån E-fabriken till
Flexlink ska nu till Marieholm.
Kommentar: tidigare kördes E-fabàFlexlinkàHF200àMarieholm.
Nu kommer bilen istället köra E-fabàNordenàMarieholm, detta
kommer resultera i en minskning på 1,6 kilometer.
Körningen flyttas till fram 1h då man på tillbakavägen ifrån Marieholm
ska lämna gods på centrallagret, detta gods måste lämnas mellan 10:3011:00 (enligt önskemål från SKF).
• 09:00 – Körs istället 10:00. Det som plockats upp 09:30 på E-fabriken
körs tillsammans med denna transport till Marieholm. Tidigare HF200,
uppdaterat till Norden.
Kommentar: Körningen flyttas till fram 1h då man på tillbakavägen
ifrån Marieholm ska lämna gods på centrallagret, detta gods måste
lämnas mellan 10:30-11:00 (enligt önskemål från SKF).
• 09:30 – Körs istället 08:30 (Term 9:2 – D-fab)
Kommentar: Körningen flyttas tillbaka 1h för att göra utrymme för den
körning till Marieholm som tidigare beskrivits (se kommentar 08:30 &
09:00).
• 10:00 – Körs istället 09:00 (Exopar – Term 10)
Kommentar: Körningen flyttas tillbaka 1h för att göra utrymme för den
körning till Marieholm som tidigare beskrivits (se kommentar 08:30 &
09:00).
• 10:30 – Ny körning ifrån Marieholm till Centrallagret och E-fabriken.
Kommentar: Tidigare har körningen tillbaka från Marieholm gjorts
med tom bil, men nu ska gods lämnas på centrallagret, detta gods måste
lämnas mellan 10:30-11:00 (enligt önskemål från SKF). Även en andel
av de hållare som E-fab gjort avrop på (09:00 samma dag) ska hämtas på
Marieholm. Detta ökar fyllnadsgraderna men körsträckan förblir den
samma, då körningen funnits tidigare.
• 12:15 – Ny körning från E-fabriken till Marieholm.
Kommentar: De returer som tidigare körts av Bil 1 körs till Marieholm.
Ökad körsträcka 5,0 kilometer.
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• 12:45 - Ny körning ifrån Marieholm till E-fabriken.
Kommentar: Resterande andel av de hållare som E-fab gjort avrop på
(09:00 samma dag) hämtas på Marieholm. Enligt krav från E-fabriken
ska godset levereras senast 13:30. Ökad körsträcka 5,0 kilometer.
• 12:15 – Körs istället 13:30. Tidigare C-fabriken, uppdaterat till Norden.
Kommentar: Framflyttad för att ge utrymme åt nya körningen (12:45).
Ger ökad körsträcka 0,7 kilometer.
• Kvällsbilen (onsdag och torsdag) – Flyttas till Bil 4.

5.1.5

Åtgärder bil 4

Åtgärder och uppdateringar:
•

Ny körning. På tillbakavägen ifrån Alingsås ska Bil 4 köra inom Edge (extern
leverantör av renoverade emballage i Alingsås)

•

Bil 4 kommer att användas som kvällsbil måndag till fredag.
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5.2 Resultat
Med hjälp av vidtagna åtgärder har följande resultat erhållits.
5.2.1
5.2.1.1

Körscheman
Bil 1
Från

Till

Anmärkning

Blandat

Blandat

5,00
5,15
5,30
5,45
6,00 E-Fab
6,15
6,30

(Alltid en pall till solution)

6,45
7,00
7,15
7,30
7,45
8,00
8,15
8,30
8,45 Norden

E-Fab
Solution
Terminal 9:1 9:2
Terminal 10
E-Fab

Komponenter + paket

Blandat
E-Fab

Blandat

12,45 Norden
13,00

E-Fab

Rullar

13,15 E-Fab

Solution
Terminal 9:1 9:2

Paket från HF200

9,00 E-Fab
9,15 Solution
9,30 Terminal 9:1
9,45 Terminal 10

Paket
Emballage
Tomma lådor

10,00
10,15
10,30
10,45
11,00
11,15
11,30
11,45
12,00 E-Fab
12,15 Terminal 10
12,30

13,30 Solution

Tomma lådor

13,45
14,00
14,15 E-Fab
14,30
14,45

Terminal 9:1 9:2 & HF 200
SLUT FÖR DAGEN
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5.2.1.2

Bil 2
Från

Till

Anmärkning

7,00 Term 9:2

D-fab/K77

Styrringar

7,15
7,30 D-Fab

RK

Rullar

Norden

Rullar

D-fab/K77

Hållare

RK rampen

Rullar

D-fab

Hållare

Norden

Returer

5,00
5,15
5,30
5,45
6,00
6,15
6,30
6,45

7,45
8,00 RK ramp
8,15
8,30
8,45
9,00 NKC
9,15
9,30 D-fab
9,45
10,00
10,15 NKC
10,30
10,45 D-Fab
11,00
11,15
11,30
11,45
12,00 Norden

D-fab/K77

12,15
12,30
12,45
13,00
13,15 RK ramp

Norden

Rullar

D-fab/K77

Styrringar
D-Linje

14,45
15,00 D-fab

E-fab

Carbringar

15,15
15,30

Norden

13,30
13,45
14,00
14,15 Norden
14,30

15,45

D-Linje

SLUT FÖR DAGEN
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5.2.1.3

Bil 3
Från

Till

Anmärkning

5,00
5,15
5,30
5,45
6,00 E-fab

Terminal 9:1, 9:2

6,15
6,30
6,45
7,00 NKC

Marieholm

7,15
7,30 OM INTE NKC KAN LEVERARA HÅLLARE TILL MARIEHOLM
7,45
8,00
8,15
8,30 Term 9:2

D-Fab

8,45
9,00 Exopar (D-fab)

Terminal 10

9,15
9,30 E-fab
9,45
10,00 Norden

Returer LT2
Marieholm

Styrringar

10,15
10,30 Marieholm

Centrallagret

10,45
11,00

E-fab

1/2 AV HÅLLARE LARGE TILL E-FAB

12,15 E-fab
12,30

Marieholm

Hämta ev returer

12,45 Marieholm
13,00

E-fab

HÅLLARE LARGE RESTERANDE

Terminal 9:2

Avg. gods

11,15
11,30
11,45
12,00

13,15
13,30 Norden
13,45
14,00
14,15
14,30
14,45

SLUT FÖR DAGEN
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5.2.1.4

Bil 4

11,45
12,00
12,15
12,30
12,45
13,00
13,15
13,30 ARENDAL Huben

Alingsås Momentum

13,45
14,00
14,15 Alingsås Edge
14,30
14,45
15,00
15,15
15,30
15,45
16,00 C-Fab

Terminal 9:2

Avg. gods

Norden

Rullar

E-Fab

Emballage

D-Fab (exopar)

Komponenter

Terminal 9:2

Avg. gods

Marieholm

Returer

16,15
16,30
16,45
17,00 RK ramp
17,15
17,30
17,45
18,00 Terminal 10
18,15
18,30 Norden
18,45
19,00 E-fab
19,15
19,30 E-fab
19,45
20,00

SLUT FÖR DAGEN
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5.2.2

Uppskattade fyllnadsgrader

Efter vidtagna åtgärder är fyllnadsgraderna uppskattade enligt följande.
5.2.2.1

Bil 1

5.2.2.2

Bil 2
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5.2.2.3

5.2.3

Bil 3

Miljöpåverkan

Efter vidtagna åtgärder har distanser samt miljöpåverkan beräknats enligt följande.
Nya distanser och utsläpp per bil
BIL 1 (SCANIA P320)
Körda Km vid nytt schema
Förbr. ACP [Liter]
L/Km
CO2 (koldioxid) [Kg]
BIL 2 (SCANIA R420)
Körda Km
Förbr. ACP [Liter]
L/Km
CO2 (koldioxid) [Kg]
BIL 3 (Mercedes 930.20)
Körda Km
Förbr. ACP [Liter]
L/Km
CO2 (koldioxid) [Kg]

DAGLIG MINSKNING / ÖKNING VID NYTT SCHEMA
TOT ÅRLIG MINSKNING / ÖKNING VID NYTT SCHEMA
0,20
50,60
0,08
19,64
0,00
0,00
0,19
47,17
DAGLIG MINSKNING / ÖKNING VID NYTT SCHEMA
TOT ÅRLIG MINSKNING / ÖKNING VID NYTT SCHEMA
0,40
101,20
0,21
53,64
0,00
0,00
0,51
128,79
DAGLIG MINSKNING / ÖKNING VID NYTT SCHEMA
TOT ÅRLIG MINSKNING / ÖKNING VID NYTT SCHEMA
9,10
2302,30
3,82
966,97
0,00
0,00
9,18
2321,94

Totala distanser och utsläpp
Total årlig differens - alla bilar
Körda Km vid nytt schema
Förbr. ACP [Liter]
CO2 (koldioxid) [Kg]

5.2.4

2454,10
1040,24
2497,90

Resultat trucktransporter

Trucktransporterna som ska ersättas av lastbil mellan RK och Norden har fåtts
med i Bil 2:s körschema. Om en tredje körning behövs, har utrymme i Bil 4:s
körschema gjorts. Dessa körningar har markerats i en ljus orange färg i nämnda
körscheman för dessa bilar.
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6

Analys

I detta kapitel analyseras huruvida resultatet besvarat studiens problemställningar.

6.1 Framtida körscheman
De körscheman som studien resulterat i anses ha välgrundade förbättringar och
samtidigt skapade så att de kan implementeras omgående. De krav som ställts av
produktionsanläggningarna samt produktionskanalernas behov kommer fortsatt
att tillgodoses.
6.1.1

Bil 1

Bil 1 kommer fortsatt att cirkulera på området. Då Bil 2 och Bil 3 har fasta linjer
anses detta som en bra lösning då flexibiliteten för att transportera gods på
produktionsområdet ökar. Bil 3 kommer att kunna köra akuta gods och förse de
produktionskanaler och lagerhållningsplatser med material när det behövs. Detta
resulterar i en effektivare materialhantering och kan fortsatt hålla nere
genomloppstiderna då variationer i efterfrågan samt komplikationer lätt kan
åtgärdas. [2] De luckor som fanns i tidigare schema har inte kunnat fyllas då
mängden gods inte ökat under studiens gång.
Kvällsbilen som körts måndag, tisdag och fredag har flyttats över till Bil 4 då den
bilens utnyttjandegrad var minimal. Då kvällsbilen läggs in i ett normalt schema
för en redan befintlig bil på området, anses detta som en resursbesparing.

6.1.2

Bil 2

Bil 2 kommer fortsatt att ha som primär uppgift att förse D-fabrikens dagliga
behov. De trucktransporter som skulle ersättas med lastbil har lagts till i
körschemat. Då det fanns luckor i tidigare körschema har dessa körningar lagts till
utan att påverka tidigare åtaganden.
I och med det nya körschemat kommer bilen endast att anlända till D-fabriken
fem gånger istället för sex. Detta kommer inte att påverka fabrikens lagerhantering
då tillverkning sker mot lager (make to stock) vilket medför att risken för akuta
körningar är minimal. Även ett buffertlager på 48 timmar är etablerat vilket stärker
åtgärdens genomförbarhet.[2] D-fabriken behöver endast planera om det gods
som ska skickas ifrån fabriken på ett effektivare sätt.
De sammanslagningar av körningar som gjorts kan spara både tid och kostnader i
form av transporter och lagerhantering. Även utrymme för andra körningar har
kunnat läggas till, vilket ökat resursutnyttjandet av lastbilen. [6, 20, 21]
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6.1.3

Bil 3

Utnyttjandegraden för denna bil har ökat då de luckor som tidigare funnits har
fyllts. Detta beror främst på att omstruktureringen medfört att lageranläggningen
på Marieholm kommer att används i en större grad. Då avståndet till Marieholm är
långt krävs noga planering för att nå så effektiva körningar som möjligt, det är
viktigt att varje transport både dit och tillbaka blir av värde. Detta då längre
sträckor resulterar i ökade ledtider och en mindre effektiv produktion. Även
transport- och hanteringskostnaderna ökar vilket i sin tur leder till ökade
logistikkostnader för företaget. [21]
Trots att E-fabrikens avrop är 09:00, har en körning från Marieholm planerats
redan 10:30 vilket är möjligt då godset kommer att vara sorterat i pallställage.
Tidigare har godset varit fristaplat vilket medfört att hantering varit svår och varit
mer tidskrävande.
Då det inte är klarlagt ifall NKC ska leverera hållarna själva till Marieholm, har en
körning lagts in preliminärt i schemat. Efter kontroller under en tre veckor lång
period av hur mycket gods NKC ställt fram, har det konstaterats att det räcker
med en daglig körning. (se bilaga 6)
Precis som Bil 1, har kvällsbilen som körts onsdagar och torsdagar flyttats över till
Bil 4.

6.1.4

Bil 4

Bil 4 kör fortsatt sin körning till Alingsås, en körning som effektiviserats då även
en hämtning på tillbakavägen har lagts in vilket medför att bilen inte körs
tomlastad på vägen hem.
Trots Bil 4:s låga utnyttjandegrad kan inte denna bil tas bort, då körningen till
Alingsås är för tidskrävande för att kunna ingå i någon annan lastbils körschema.
Användandet av lastbilen har istället ökat genom att ta över de körningar som
legat på kvällsbilen, tidigare körd av Bil 1 och Bil 3. Att minimering slöseri med
resurser leder till lägre produktionskostnader och därmed ökad lönsamhet för
företaget. [6]
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6.2 Fyllnadsgrader
För att få en bra överblick och kunna analysera åtgärdernas inverkan på
fyllnadsgraderna har före/efter-tabeller skapats för varje bil.
6.2.1

Bil 1

Fyllnadsgraderna har blivit lägre. Detta beror främst på att Bil 3 tagit över alla
körningar av returer från E-fabriken samt hållare till E-fabriken. Den
sammanslagning av tre körningar som gjordes har resulterat i att fyllnadsgraderna
inte minskat speciellt mycket.
0,70

Fyllnadsgrad i %

0,60
0,50
0,40

Före

0,30

EPer

0,20
0,10
0,00
måndag

6.2.2

,sdag

onsdag

torsdag

fredag

Bil 2

Den uppskattade ökningen beror på den sammanslagning av två körningar som
gjorts. Vidare har även två nya körningar lagts till som båda uppskattas fylla
lastbilen.
0,50
0,45

Fyllnadsgrad i %

0,40
0,35
0,30
Före

0,25

EPer

0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
måndag

,sdag

onsdag
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torsdag
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6.2.3

Bil 3

Den uppskattade ökningen är ett resultat av de körningar som tagits över från Bil
1. (Körningar av returer från E-fabriken samt hållare till E-fabriken)
0,45
0,40

Fyllnadsgrad i %

0,35
0,30
0,25

Före

0,20

EPer

0,15
0,10
0,05
0,00
måndag

,sdag

onsdag

torsdag

fredag

De nya körscheman som upprättats har resulterat i ökade fyllnadsgrader för två av tre
lastbilar. Genom att effektivisera användningen av lastbilarnas utrymme kan färre
körningar behöva göras och således en reducering av miljöpåverkan. Detta kan även
resultera i en ökning av lönsamheten, genom minskning av miljökostnader i form av
drivmedel, slitage, utsläppsskatter etc. [2]
Resultatets fyllnadsgrader kan anses låga, men för att inte missgynna
materialhanteringens flexibilitet är det viktigt att inte ha för högt planerade
fyllnadsgrader. Med högt planerade fyllnadsgrader minskas möjligheten att smidigt
kunna ta sig an oförutsägbara ökningar i behov och det skapas lätt komplikationer
som kan resultera i extra körningar med lägre fyllnadsgrader. [2]
De uppskattade fyllnadsgraderna bör inte ses som fakta, utan mer som en
fingervisning av vad de åtgärder och förbättringar som gjorts i samtliga scheman
skulle kunna resultera i.
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6.3 Miljöpåverkan
De nya framtida körscheman som studien resulterat i har medfört totalt längre
körsträckor av samtliga lastbilar enligt följande.

Körscheman från nulägesbeskrivningen har använts och uppdaterats utefter hur
produktionsområdet kommer att se ut och användas efter omstruktureringen,
vilket resulterade i följande körsträckor.

Resultatet visar hur körsträckorna påverkats av omstruktureringen om
nulägesbeskrivningens körscheman fortsatt används och inga förbättringar gjorts.
Tabellerna visar att de nya, förbättrade körscheman som skapats motsvarar en
förbättring på 3 264 kilometer jämfört med det gamla omgjorda schemat. Detta
medför en besparing på 1 330 liter diesel och ett minskat utsläpp på 3 194 kilo CO2.
Dock resulterar omstruktureringen i att den totala miljöpåverkan ökar. Detta då
körsträckorna blir längre vilket beror på att användandet av lastbilarna ökar och att
dem tar över annan verksamhet som delar av trucktrafiken utomhus.
SKF är ISO14001 certifierade, men det finns fler anledningar än så för att ständigt
sträva efter en minimal påfrestning på miljön. Dels hålls miljö- och transportkostnader
på sitt minimum då utsläppsskatter, drivmedel etc. hålls låga vilket gynnar företagets
resultat. Det finns fler fördelar men som är svåra att värdera. Exempel på dessa är
buller, trängsel och slitage.
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6.4 Ersättning av trucktrafik
Som tidigare nämnt kommer trucktransporterna utomhus mellan HF200 och RK
rampen att ersättas av lastbilstrafik.
Elimineringen av dessa körningar resulterar i mätbar resursbesparing i form av tid, då
truckkörningarna tog mellan 4-5h jämfört med lastbilarnas ca 1h. Den som ansvarat
för dessa körningar kommer nu istället kunna avlasta och hjälpa de truckar som
tidigare varit överbelastade inne på RK.
Det finns även förbättringar som är svårare att mäta. Dels minskas slitaget på trucken,
som inte är gjord för utomhusbruk. Dessutom kommer inte lika mycket smuts dras in i
lagerlokalen, då truckarna endast kommer att köra inomhus.

6.5 Resursbesparingar
6.5.1
Lastbilar
De resursbesparingar gällande lastbilarna som studien resulterat i bygger på det nya
användandet av Bil 4. Då Bil 1 och Bil 3:s tidigare kvällskörningar lagts över på en
redan befintlig bil på området, kan antaganden göras att en bil resursmässigt tagits
bort. Detta resulterar i en resursbesparing i form av en minskad kostnad. På grund av
kontraktssekretess redovisas inga siffror över kostnadsreduceringen.
6.5.2
Truckar
Resursbesparandet av truckar har beräknats i tid och inte pengar. Även om den
sparade tiden kan resultera i kapitalbesparingar finns det ingen information eller data
att bygga en sådan beräkning på.

Resursbesparandet har räknats ut enligt följande:
Trucktransporterna mellan RK och HF200:
Sträcka: 100 meter
Antal truckar: 1 styck
Antal pallar per körning: cirka 6 halvpallar (motsvarar 1 pallplats)
Antal halvpallar som dagligen transporteras: cirka 200-250 (snitt antas till 225)
Antal transporter per dag: 225/6 ≈ 38
Tidsåtgång: 5-10 minuter per körning à 38 körningar * 7,5 minuter = 285 minuter
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Data över framtida lastbilstransporter mellan RK och Norden:
Sträcka: 200 meter
Antal pallar per körning: 120 halvpallar (20 pallplatser)
Antal halvpallar som dagligen transporteras: Fortsatt cirka 200-250 (snitt antas till
225)
Antal transporter per dag: 225/120 ≈ 2
Tidsåtgång: 30 minuter per körning à 2 * 30 minuter = 60 min

Resursbesparing i form av tid:
285 minuter – 60 minuter = 225 minuter ≈ 3h 45min
Efter vidtagna åtgärder dras nödvändiga transporter bort med totalt 3 timmar och 45
minuter. Truckarna i RK kommer att dras ner med 4 timmar och 45 minuter dagligen
där de istället kan användas till andra interna transporter vilket är bra då belastningen
redan var för hög.

54

Diskussion och kommentarer

7

Diskussion och kommentarer

7.1 Slutsats
Huvuduppgiften, att skapa hållbara lastbilsscheman som tar hänsyn till
produktionsområdets omstrukturering har nåtts. Dessa körscheman anses vara
välgrundade och direkt implementerbara. Trots att omstruktureringen resulterar i
längre transportsträckor och att delar av tidigare trucktransporter ersatts av
lastbilstrafik, har miljöpåverkan hållit till ett minimum.
Vidare har de önskemål om ett effektivare utnyttjande av lastbilarna tillgodosetts då
fyllnadsgrader förbättrats samt att de hålrum som fanns i tidigare körschema minskats.
Samtliga körscheman har även utrymme för en eventuell volymökning samt plats för
extra framtida körningar.
Studien har även resulterat i en del resursbesparingar i form av både tid och kostnader.

7.2 Generell tillämpning
Om man lyfter blicken och ser arbetet ur ett bredare perspektiv anses arbetets
tillvägagångsätt vara generellt och skulle kunna användas på liknande problem i andra
organisationer. För att förbättra internlogistiken på ett företag krävs först en bra
nulägesbeskrivning som redogör för hur transporter, byggnader samt behovsbilden
används och ser ut. Därefter beroende på vilken information som erhålls kan
eventuella förbättringar studeras och genomföras.
Metoden är således generell i det stora perspektivet men åtgärderna blir individuella
beroende på vilka problem man finner i sin internlogistik.

7.3 Arbetets begränsningar
Då det framtida användandet av lokaler på produktionsområdet redan var
förutbestämt, begränsades förbättringsarbetet. Målet med arbetet var att resultatet
skulle vara direkt implementerbart, därför har förbättringar och åtgärder
begränsats och speglats utifrån de spelregler som redan fanns på
produktionsområdet.
Om projektet varit flexiblare gällande användandet av produktionsområdets
lokaler samt tid för fabrikernas avrop tror vi att studien kunnat nå ett bättre
resultat.
För att få fram en så korrekt och trovärdig nulägesbeskrivning som möjligt krävs
mer tid än vad som funnits. Därav har den korta tidsramen varit en begränsning
för arbetet som kan ha hämmat resultatets pålitlighet.
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7.4 Vidare arbete och rekommendationer
Samtliga körscheman kommer med jämna mellanrum att behöva ses över då ändringar
och nya körningar emellanåt uppkommer. I de körscheman som upprättats finns även
utrymme för detta.
Endast de trucktransporter som skulle ersättas av lastbilstrafik analyserades då detta
var ett krav från företaget. Övrig trucktrafik utomhus har därför inte setts över.
Den övriga trucktrafik som kör utomhus på området och som i framtiden
rekommenderas att se över består av två orsaker.
Dels akuta körningar som uppstår när fabrikerna behöver ett specifikt gods inom 30
minuter. Då det endast är truckchaufförer som kontaktas när akuta fall uppkommer,
måste rutinerna ses över för att kunna ändra på detta. En stor del av dessa akuta
körningar skulle istället kunna gå med lastbilar som oftast är i närheten. Därmed
skulle ytterligare utnyttjandegraden av lastbilarna öka, samtidigt som det skulle gynna
användandet av truckar inomhus i samtliga fabriker och lagerhållningsbyggnader.
Den andra orsaken till körningar med truck utomhus är transporter av långgods som
inte lastbilarna på området kan frakta. Detta problem skulle kunna lösas genom inköp
av lastbilar med öppningsbara sidor. Öppningsbar sida skulle även bidra till en mer
flexibel på- samt avlastning, då hela lastutrymmet blir mer åtkomligt. SKF kommer
inom ett år att behöva ersätta två lastbilar på området, då de inte längre uppfyller
krävda miljöstandarder. Därför är det ett bra tillfälle att se över och analysera vad
lastbilar med öppningsbara sidor skulle kunna innebära för företaget.
Att eliminera trucktrafiken utomhus skulle kunna resultera i resursbesparingar i form
av både tid och pengar. Dessa rekommendationer har framförts till SKF.
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59

Bilagor
Bilaga 1. Avståndstabell

Bilaga 2. Distans- och miljöberäkningar
60

61

CO2/ACP (vinter) =
CO2/ACP (sommar) =

BIL 1 (SCANIA P320)
Körda Km
Förbr. ACP [Liter]
L/Km
CO2 (koldioxid) [Kg]
BIL 2 (SCANIA R420)
Körda Km
Förbr. ACP [Liter]
L/Km
CO2 (koldioxid) [Kg]
BIL 3 (Mercedes 930.20)
Körda Km
Förbr. ACP [Liter]
L/Km
CO2 (koldioxid) [Kg]

Jan
431
303
0,70
824,16
Jan
300
177
0,59
481,44
Jan
1746
698
0,40
1898,56

Rapporterade avstånd 2015

2,72kg/l
2,09kg/l

Feb
1190
306
0,26
832,32
Feb
410
230
0,56
625,60
Feb
1657
716
0,43
1947,52

Mar
652
297
0,46
807,84
Mar
300
180
0,60
489,60
Mar
1831
720
0,39
1958,40

Apr
693
315
0,45
658,35
Apr
340
170
0,50
355,30
Apr
1786
731
0,41
1527,79

Maj
525
287
0,55
599,83
Maj
320
160
0,50
334,40
Maj
1476
747
0,51
1561,23

Jun
698
318
0,46
664,62
Jun
320
155
0,48
323,95
Jun
1124
487
0,43
1017,83

Jul
2269
522
0,23
1090,98
Jul
180
85
0,47
177,65
Jul
481
243
0,51
507,87

Aug
643
239
0,37
499,51
Aug
300
146
0,49
305,14
Aug
1487
750
0,50
1567,50

Sep
622
318
0,51
664,62
Sep
330
185
0,56
386,65
Sep
1074
505
0,47
1055,45

Okt
1100
292
0,27
794,24
Okt
290
152
0,52
413,44
Okt
1460
505
0,35
1373,60

Nov
772
333
0,43
905,76
Nov
280
145
0,52
394,40
Nov
1396
499
0,36
1357,28

Dec
328
322
0,98
875,84
Dec
240
132
0,55
359,04
Dec
1316
511
0,39
1389,92

TOT
9923
3852
0,39
9218,07
TOT
3610
1917
0,53
4646,61
TOT
16834
7112
0,42
17162,95
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Bilaga 3. Formulär 1 – Körscheman

Bilagor

Tid (start-klar)

Antal pallplatser

Typ av gods
(ex. styrringar )

Långgods –
Ja/Nej

-

Ja ☐ Nej ☐

-

Ja ☐ Nej ☐

-

Ja ☐ Nej ☐

-

Ja ☐ Nej ☐

-

Ja ☐ Nej ☐

-

Ja ☐ Nej ☐

Extra körning med
truck? Om ja,
varför?

Bilaga 4. Formulär 2 – Fyllnadsgrader
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Tid (start-klar)

Upptagna pallplatser

HÄMTADES - LÄMNADES

-

-

-

-

-

-

-

-

Bilaga 5. Formulär 3 – Trucktransport
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ANTAL PALLPLATSER MELLAN RK-HF200

FÖRE LUNCH

EFTER LUNCH

16/2

16/2

17/2

17/2

18/2

18/2

19/2

19/2

Bilaga 6. Tabell – Antal pallplatser NKC
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