
1 
 

 

 

Nulägesbeskrivning  av EBH-stationen i produktions-

linjen för limträ, vid Martinsons Trä AB 

2017 
 

 

Micael Öhman 

Alirio Garzon Gamboa, Marie Hartwig, Yun Liu, Faksawat Poohphaja 

  



2 
 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning .................................................................................................................................. 3 

Mål ....................................................................................................................................................... 5 

Problembeskrivning ............................................................................................................................. 5 

Resultat-Nulägesanalys ....................................................................................................................... 6 

Mätningar och observationer på traversens utnyttjande. .............................................................. 9 

Spagettidiagram över förflyttning av operatör och travers vid transport av balk ........................ 11 

Buffertlager ................................................................................................................................... 11 

Hantering av lång balk. .................................................................................................................. 12 

Fel i ritningsunderlag ..................................................................................................................... 12 

Förändringsförslag ............................................................................................................................. 14 

Logistikansvarig ............................................................................................................................. 14 

Utmaningar. ................................................................................................................................... 15 

Metod och Genomförande ................................................................................................................ 18 

Genomförandets arbetsgång: ....................................................................................................... 18 

Viktiga koncept och begrepp som genomförandet grundas på .................................................... 19 

Genomförare ..................................................................................................................................... 21 

 

  



3 
 

 

Sammanfattning 
Denna nulägesanalys är inriktad på att identifiera åtgärder som möjliggör att produktionen i EBH-

stationen klaras av under ett 8h skift. 

För att lyckas med detta måste arbetscykel för EBH-stationen bli 33% effektivare, baserat på 6 

operatörer under dagtid. 

Största utmaningen är traversen, dess beläggning är redan i dag så pass hög, 77%, att det uppstår 

betydande kapacitetsförluster i EBH-stationerna i form av väntan på att traversen ska bli ledig. 

Observationer gjorda visade att väntetiden i form av mantimmar var 4 gånger högre än den faktiska 

transporttiden mellan buffertlager och EBH-stationerna. 

Vid en omställning till en-skift kommer traversens beläggning att öka ytterligare och enligt 

principerna för köteorin är risken stor att väntetiden ökar exponentiellt, vilket är helt ohållbart. 

Visionen om att all EBH-bearbetning ska hinnas med under ett dagskift innebär att dess behov av 

traversförflyttningar ökar med 33%. Vilket medför att traversens beläggning ökar ytterligare och 

enligt principerna för köteorin är risken stor att väntetiden i EBH-stationerna ökar exponentiellt, 

vilket är helt ohållbart. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur I:  Arbetscykel EBH nuvarande omfattning samt enmöjlig framtida baserad på  

observationer gjorda i denna studie. 

 

 

I nuläget uppgår 20-25% av arbetscykeln av någon form av transportarbete varav själva förflyttningen 

av balk mellan buffertlager och EBH-station uppgår till 1-2% resten är väntan och hantering i 

buffertlager. 

 

 

Slutsatsen är att traversen måste avlastas för att det ska vara möjligt att gå ned till ett skift i EBH-

stationerna. Förslag på åtgärder som effektiviserar användningen av traversen är: 

 

Logistik-

ansvar  

Ritningar & För-

beredelse 26 min 
Manuell Bearbetning  

40 min 

Arbetscykel efter, 69 minuter 

Transport 

20 min 

Nuvarande Arbetscykel, 93 

minuter 
Adm. Arb. 
3 min 
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 Nya prioriteringsrutiner som definierar hur betjäningen av stationerna ska prioriteras. Dessa 

rutiner måste vara situationsberoende och fokusera på att säkerställa maximalt flöde genom 

hela linjen vilket innebär att den station som för ögonblicket riskerar att bromsa linjens flöde 

ska prioriteras. Är en åtgärd som inte avlastar traversen men som effektiviserar dess 

användning. 

 En översyn av buffertförmåga runt varje station och om möjligt utöka denna. Syftet är att 

skapa större flexibilitet och tidsmarginaler för traversen att hinna betjäna stationerna innan 

problem uppstår. Leder till minskad väntetid för de mest kritiska operationerna. Att öka 

buffertförmågan går stick i stäv med LEAN-filosofin men är nödvändigt för att hantera den 

stora variationen i arbetsinnehåll med dagens produktionsupplägg och den befarade 

kapacitetsbristen hos traversen. 

 Det är sannolikt att dessa åtgärder inte räcker fullt ut. Det krävs sannolikt även investeringar i 

kompletterande hanteringsutrustning för att ytterligare avlasta traversen. En rimlig strategi 

är att fokusera på att minska, eller helst helt frikoppla behovet av traversen i en av 

stationerna, hyvel, EBH eller emballering. 

För att öka kapaciteten i EBH-stationerna måste dess arbetscykel kortas med 33%. Ett led i detta är 

att lyfta ut transportmomentet ut dagens arbetscykel. Detta kan göras genom att inrätta en ny 

funktion som ansvarar för den interna logistiken runt de 3 stationerna som betjänas av traversen. 

Denna funktion bör ha till uppgift att: 

 Prioritera transportbehovet enligt ovan. 

 Säkerställ att de balkar som levereras till EBH-stationen har komplett ritningsunderlag. 

 Sköta administration av färdigställd balk. 

Med dessa åtgärder och om väntetid helt kan elimineras skattas förbättringspotentialen till ca 25%. 

Enbart att lyfta ut transporttiden ur arbetscykeln för EBH-stationen räcker således inte för att nå 

visionen om 1-skift. Ytterligare åtgärder krävs runt EBH-stationen dels måste flödet effektiviseras 

men krävs troligtvis att en mer detaljerad studie av vilka förbättringsåtgärder som kan göras runt och 

i själva bearbetningsmomenten. Förslag på åtgärder är: 

 Skapa en buffert med balk vid varje EBH-station så att operatörerna aldrig behöver vänta på 

leverans av balk eller hämta balk. 

 Se till att hanteringen av långa balkar blir mer flexibel genom att skapa en buffertfunktion 

som frigör transportbanan och bidrar till att minska kapacitetsförlusterna i EBH-stationen på 

grund av väntan. 

 Troligtvis måste även en detaljstudie av arbetsmomenten som utförs i EBH-stationerna vad 

avser Ritning & Förberedelse samt Manuell Bearbetning med fokus att minimera alla icke-

värdeskapande aktiviteter och på så sätt korta arbetscykeln ytterligare och därmed öka 

stationens kapacitet. En sådan studie kan genomföras med samma metodik som använts i 

denna studie. 
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Mål 
Visionen är att EBH-stationen ska drivas på 1-skift oavsett arbetsbelastning. 

Målet i delprojektet är att: 

 Ta fram en nulägesbeskrivning av arbetscykeln i EBH-stationen  

 Identifiera kapacitetsförluster  

 Ge förslag på åtgärder som kan bidra till att visionen uppfylls 

Problembeskrivning 
Limpressen är den operation som bestämmer takten i processen. Beroende på mixen av balkar i 

respektive pressning kommer arbetsbelastningen i efterföljande arbetsmoment att variera. 

För att balansera och över tid utjämna arbetsbelastningen i den manuella EBH-stationen används ett 

nyckeltal, EBH-timmar, som grovt skattar arbetsinnehåll i EBH-stationen. För närvarande är 

produktionsmålet satt till 50 EBH-timmar och bedöms ge en rimlig belastning för en bemanning på 10 

operatörer i EBH-stationen.  

I dagsläget krävs att EBH-stationen drivs i två-skift för att hålla limpressens kapacitet och hantera den 

variation som oundvikligen uppstår vid produktion av kundanpassade balkar. 

Under sommarhalvåret består produktionen till mycket stor del av kundanpassade balkar där 

variationen av arbetsinnehåll varierar kraftigt från order till order. Effekten av detta är att det 

frekvent krävs ett uttag av övertidsarbete för att hålla undan volymflödet från pressen samt utlovade 

leveransdatum. 

EBH-stationen ska enligt plan bemannas av 10 operatörer, 8 på dagskiftet och 2 på kvällsskiftet. 

Enligt plan ska dessa 10 klara av kapaciteten om 50 EBH-timmar per dag. Problemet är att redan vid 

en arbetsbelastning om 35 EBH-timmar börja det bli svårt att hålla planerad kapacitet, buffertlagret 

växer till och när det blir för stort krävs det ett uttag av övertid. 

I praktiken så är ofta personal bort och bedömningen från företagets sida ligger den faktiska 

bemanningen på 8 operatörer i snitt. Motsvarar 80% kapacitet, det vill säga 40 EBH-timmar, vilket är 

en delförklaring till bland annat övertidsproblematiken. 

En annan faktor som kan bidra till övertidsproblematiken är att skattningen av EBH-tid är för grov och 

inte riktigt fångar de mer situationsberoende störningar som exempelvis; variation i kö-, transport 

och väntetider som ingår i EBH-stationens arbetscykel. 

Syftet med denna studie är dock inte att åtgärda varken bemanning eller nyckeltalet. Fokus läggs på 

att studera EBH-stationens arbetscykel och försöka finna åtgärder som kan öka andelen 

färdigställande tid. I denna studie likställs ökad kapacitet med ökad andel manuell bearbetningstid i 

EBH-stationens arbetscykel. Med andra ord mer tid på borden ger fler färdiga balkar per tidsenhet. 
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Resultat-Nulägesanalys  
Beskrivning av Arbetscykel EBH: 
Efter intervju med arbetsledare och operatörer delades EBH-stationens arbetscykel in i följande fyra 
delmoment; Transport/Travers, Läsa ritning/markering, Manuell Bearbetning samt Administration. 
Se tabell 1 nedan. I tabellen ges en kort motivering till klassificeringen av momentet.  
 
Momentindelningen och detaljupplösningen är mycket grov och som kan ses i tabellen nedan så 
innehåller alla moment inslag från samtliga kategorier av Direkt Värdeskapande, Icke Värdeskapande 
samt Slöseri. Upplösningen är ett medvetet val utifrån förutsättningar som råder med mycket 
begränsad tid samt att statistiskt underlag vad gäller produktionstider etc. inte finns tillgängligt som 
passar studiens fokus. Därför bör denna studie betraktas som ett första steg för att skapa en 
nulägesbeskrivning som kan ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete.  
 
Den enda värdeskapande aktiviteten i arbetscykeln är momentet Manuell Bearbetning och med det 
avses enbart de manuella arbetsmomenten som direkt har med balkens utformning att göra, d.v.s. 
kapa, skruva, limma etc.  
Målet med hela studien är att öka den Manuella Bearbetningens andel av arbetscykeln i EBH-
stationen genom att minska de övrig tre momenten. Poängteras bör att ingen närmare granskning av 
hur effektivt den Manuella Bearbetningen görs i denna studie. Men erfarenheter från andra studier 
indikerar att betydande effektiviseringar kan uppnås genom att tillämpa i princip samma 
arbetsmetodik som här. 
 

Arbetsmoment i 
Arbetscykel för EBH 

Direkt Värdeskapande Icke Värdeskapande Slöseri 

Transport/Travers Nej Nödvändigt vid för-
flyttning av balk.  
Saknas andra alternativ 
för hantering av balk. 

Finns inslag av 
tidskrävande förflyttning 
till och från traversens 
uppställningsplats 

Läsa ritning/markering Nej Läsa och överföra mått 
och markeringar till balk 
för efterföljande 
bearbetning. 

Kvalitetskontroll av 
ritning samt åtgärder 
orsakade av ofullständigt 
ritningsunderlag 

Manuell Bearbetning Alla manuella moment 
med direkt koppling till 
balkens färdigställande-
grad. 

Finns men studeras ej på 
denna upplösningsnivå. 

Finns men studeras ej på 
denna upplösningsnivå. 

Administration Nej Registrering och 
avrapportering i 
företagets databas. 
Märkning av balk och 
applicering av diverse 
följesedlar. 

Finns men studeras ej på 
denna upplösningsnivå. 

 
Tabell 1 Definition av arbetscykelns delmoment i termer av Direkt Värdeskapande och Icke-Värdeskapande 

aktiviteter samt Slöseri.  
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I dagsläget utförs arbetscykelns moment i serie av två operatörerna per balk.  
I figuren visas hur lång tid i genomsnitt varje moment tar samt hur lång den genomsnittliga 
arbetscykeln uttryckt i summa mantimmar. 
Mätningen utfördes under en dag med låg arbetsbelastningen mindre än 35h/skift och baserades på 
6 arbetsorder som totalt omfattade färdigställandet av 41 balkar. Samtliga balkar är så kallade korta 
balkar som passerar buffertlagret. Se figur 5. 
 
Resultat och Slutsatser: 
Noterbart är att den värdeskapande tiden enbart uppgår till 43% av den totala arbetscykelns längd. 
 
I genomsnitt tog varje Arbetscykel 93 minuter att genomföra. 
Tiderna som redovisas här kommer i resten av rapporten användas som referenstider vid skattning 
av övriga kapacitetsförluster och förbättringspotentialer. 
Tiderna som redovisas gäller för den korta period som mätningar utfördes på under två enskilda 
dagar och därför ska inte allt för långtgående slutsatser baseras på dessa tider var för sig.  
Det viktiga är att de tillsammans ger en bild av proportionen mellan momenten och utifrån den kan 
en rad slutsatser dras. 
 

 Som kan noteras så består mer än hälften av arbetscykeln av Icke Värdeskapande moment. 

 Samtliga moment kan förväntas innehålla betydande andelar av fullständigt onödiga 
arbetsmoment, dvs Slöseri. 

 Delar av dagens arbetscykel bör gå bryta ut och utföras parallellt med de kvarvarande och på 
så sätt väsentligt korta arbetscykeln och samtidigt öka andelen Värdeskapande Manuell 
Bearbetning.  

 
Nödvändig förbättring för att nå målvisionen: 
En enkel överslagsberäkning baserat på figuren nedan samt att 6 EBH-operatörer är aktiva ger att för 
att eliminera kvällsskiftet så krävs att arbetscykeln kortas 33%. Vilket här skulle innebära en 
arbetscykel på ca 61 minuter jämfört med dagens 93 minuter.  

  
Slutsatsen blir att det finns goda förutsättningar att nå det uppsatta målet. 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 1  Nulägesbeskrivning av Arbetscykeln för EBH-stationen indelad i 4 olika arbetsmoment där 

endast Manuell Bearbetning klassats som värdeskapande arbete. 

 
Nödvändig förbättring för att nå målvisionen: 
En enkel överslagsberäkning baserat på figuren nedan samt att 6 EBH-operatörer är aktiva ger att för 
att eliminera kvällsskiftet så krävs att arbetscykeln kortas 33%. Vilket här skulle innebära en 
arbetscykel på ca 61 minuter jämfört med dagens 93 minuter.  

  
Identifierade problem 
Operatörer och arbetsledare intervjuades i syfte att kartlägga vad i de upplevda problemen består av. 
Följande punkter kom sedan att studeras närmare: 

 Utnyttjande av Travers. Upplevs att den ofta är upptagen och leder till väntetid samt att den 
ska serva funktioner som är förhållandevis långt från varandra. Traversen servar upp mot 5 
viktiga funktioner, hyvel, emballering samt 3 st. EBH-bord. 

 Transport 

20 min 

Ritningar 30 min Manuell Bearbetning  

40 min 

Adm. Arb. 
3 min 

Arbetscykelns längd 93 minuter 
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 Prioriteringsordning Travers. Hyveln är en prioriterad med motiveringen att 
transportbanorna ska hållas fria så att pressen inte ska blockeras. Under dagar med hög 
beläggning i EBH-stationerna så ska de betraktas som flaskhalsar där andelen väntetid på 
travers måste minimeras. Med nuvarande prioriteringsordning tas inte hänsyn till detta med 
följd att kapacitet förloras i EBH-stationerna när den behövs som mest.  

 Buffertlager. Finns ett område mellan hyvel och EBH-stationerna som utnyttjas som 
buffertlager. Det upplevda problemet är att ju fler balkar det är i buffertlagret desto längre 
tid tar det att hitta och ta fram rätt balk för nästa arbete. Buffertlagrets storlek är en god 
indikator på hur EBH-stationerna klarar av att hålla limpressens takt, ju mer i lagret desto 
svårare är det för EBH att hålla undan. Med andra ord så går det åt mer tid att få fram balkar 
under dagar med hög beläggning i EBH-stationen. 

 Hantering av långa balkar. Riktigt långa balkar som är för stora för att hanteras i det normala 
flödet. För att undvika att dessa balkar ska blockera flödet på rullbanorna så är 
bearbetningen av dessa prioriterade i EBH-stationerna. Prioriteringen leder till att EBH-
stationen ofta väntar in dessa balkar och därmed förloras en del kapacitet i EBH-stationen. 

 Fel i ritningsunderlag. Varje ritning måste granskas för att säkerställa att nödvändiga mått är 
korrekta och angivna. Mindre brister åtgärdar operatörerna själva men rätt ofta så krävs 
överläggning med konstruktör. Enkla fel åtgärdas på någon minut medan kontakt med 
konstruktör kan ge en försening på upp mot en timme.  
En första åtgärd för att vinna kapacitet är att förhindra att balkar med felaktigheter i 
ritningsunderlaget hamnar på EBH-borden. 
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Mätningar och observationer på traversens utnyttjande. 

Traversen är ett problem i och med att den används av flera olika stationer; emballering, hyvel samt 

av 3 EBH-stationer. När 5 olika stationer är beroende av samma resurs leder det per automatik till 

betydande väntetider. Trots att traversen bara användes 77% av tiden så observerades betydande 

tidsförluster i EBH-stationerna under de dagar mätningar utfördes. Se figur 2 och 3. 

 

Figur 2 Utnyttjande av travers. 

 

Figur 3 Traversens betjäningstid per station samt summa mantimmar operatörerna på EBH-

stationerna väntade på att traversen skulle bli ledig. 

I figur 2 visas hur traversen nyttjas av de olika stationerna. Figuren visar summerad tid per station 
medan Väntetid EBH är summa mantimmar.  
Dessa mätningar utfördes under en dag med hög arbetsbelastning i EBH, >35H/skift. Viktigt att 
notera att Arbetscykelns längd bestämdes för en dag med låg belastning och där väntetid på travers 
inte särnoterades. 
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Under tiden observationer gjordes så såg nyttjandet ut enligt följande:  

 Hyveln använde traversen vid 4 tillfällen och i snitt 15,2 minuter/gång.  

 Emballering använde traversen vid 4 tillfällen och i snitt 8 minuter/gång 

 De tre EBH-stationerna använde traversen vid 13 tillfällen och i snitt 1,4 minuter/tillfälle 
 

Under mättillfället uppgick de tre EBH-stationernas gemensamma väntetid till 81 minuter eller 6,23 
minuter/arbetscykel  (7%) vilket är mer än 4 gånger längre än den tid de behöver använda den.  
Om målet med enbart dagskift uppnås så kommer beläggningen på traversen att öka ytterligare i och 
med att EBH-stationerna behöver 33% mer service. 
 
Mätningarna verifierar att traversen redan nu är ett problem och kommer att förvärras ytterligare 

om produktionen går ned på en-skift i EBH-stationerna.  

Under lugna perioder så hinner traversen serva samtliga stationer utan att de väntetider som uppstår 

påverkar hela linjens kapacitet. Men ju mer EBH-timmar som läggs ut desto viktigare blir det att 

minimera väntetiderna för att undvika att flödet hämmas.  

Minskad väntetid kan nås genom: 

 Traversen avlastas så att vissa förflyttningar kan göras med andra lösningar.  

 Rutiner utformas som definierar vilken station som för ögonblicket ska prioriteras. 

 Dra ned på EBH-operatörerna på dagtid och öka på kvällsskiftet. På så sätt avlastas traversen 

och den totala kötiden för EBH minskar. Är kanske den enklaste åtgärden för att minska 

belastningen på traversen men går stick i stäv med det uppsatta målet. 
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Spagettidiagram över förflyttning av operatör och travers vid transport av balk  

I figur 4 visas en schematisk bild över hur mycket tid operatörerna vid EBH-stationerna lägger på att 

en flytta en balk från buffertlagret till arbetsstationen. 

De heldragna linjerna i figuren illustrerar tiden operatören lägger på förflyttning av sig själv och 

travers. Totalt kan denna förflyttning delas upp i 5 olika sträckor enligt följande: 

1. Hämta travers från dess givna startposition, svart pil. 

2. Förflyttning till buffertlagret, röd pil. 

3. Förflyttning av balk från buffertlager till arbetsstation, grön pil. 

4. Återställande av travers till dess givna startposition, röd pil. 

5. Operatören återvänder till arbetsstationen, svart pil. 

Av den totala tiden, 3,3 minuter, som läggs på att förflytta en balk kan endast 52 sekunder betraktas 

som icke värdeskapande nyttotid. Övriga transportsträckor kan betraktas som onödigt slöseri sett 

utifrån EBH-stationernas arbetscykel och motsvarar cirka 2,5% av tiden. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figur 4 Ett spagettidiagram som visualiserar EBH-operatörens förflyttning, uttryckt i sekunder, för att 

flytta balk från buffertlager till EBH-stationens arbetsbord.  

Sammantaget så går knappt 10% av arbetscykeln vid EBH åt till onödig väntan på, och användande av 

travers. Medan nyttotiden för balkförflyttning endast uppgår till knappt 1% av arbetscykelns totala 

längd. 

Buffertlager 

Vid intervjuer framkom att buffertlagret upplevs som ett problem och ger upphov till tidsförluster i 

arbetscykeln.  

Problembeskrivning: 
För att hålla leveransdatum så prioriteras valet av balk efter leveransdatum. För att göra detta så 
krävs det att hitta rätt balk och att lyfta fram den ur buffertlagret. Enligt operatörerna så finns det 
inget system för hur balkarna ska placeras i buffertlagret utan de läggs där de får plats. 
 

Buffertområde 
 EBH-bord 

3 
EBH-bord 

2 

Hyvel 2 

Startposition 
Travers 

Förflyttning Operatör 50 s 
Förflyttning av Travers med last, 52 s 
Förflyttning av Travers utan last 95 s 
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Observationer gjorda under dagen med hög EBH-beläggning, >35h, indikerade att operatörerna 

lägger mellan 1 till 10 minuter på att hitta och lyfta fram rätt balk. 

Varje extra minut som läggs på att hitta och lyfta fram rätt balk förlänger arbetscykeln med cirka 1 %.  

Här har vi även en koppling till buffertlagrets fyllnadsgrad, ju fler balkar i buffertlagret desto mer tid 

måste läggas på att ta fram rätt balk. Hög fyllnadsgrad är även en indikator på hög beläggning i EBH-

stationerna. Sammantaget innebär detta att arbetscykeln är längre under perioder med hög 

belastning än under dagar med låg EBH-belastning. 

Figur 5 visar en måttlig fyllnadsgrad som har vuxit till efter en dag med 48 EBH-timmar följt av en 

med 35. 

Hantering av lång balk. 

Balkar i dimensioner större än 600 x 10 000 mm kan inte hanteras på samma sätt som de mindre via 

buffetlagret.  

Problembeskrivning: 
Långa balkar kan inte transporteras den vanliga vägen. Utan de måste lyftas direkt från rullbanan till 
en EBH-station. I och med att den långa balken blockerar flödet på rullbanan från limpressen så är 
det prioriterat att omgående lyfta ned balken på EBH-stationen. 
Medför att det måste finnas en ledig EBH-station när balken kommer från pressen. Enligt 
operatörerna så är det mycket vanligt att de väntar in en lång balk.  
Rent teoretiskt så kan väntetiden vara mellan 0 sekunder upp till en hel arbetscykel. Svårt att sätta 
någon exakt tid på hur lång denna väntan är i och med att arbetsinnehållet varierar så pass mycket 
mellan balkarna. Men en försiktig skattning är att det i snitt minst motsvarar den tid det tar att 
hämta en ”normal” balk från buffertlagret, ca 20 minuter. 
 
Det verkliga problemet är att det inte finns någon flexibilitet i prioriteringen. Traversen måste 
användas exakt i den stunden balken kommer vilket genererar störningar och väntetider i övriga 
stationer.  
Önskavärt vore om traversen kunde frikopplas från hanteringen av långa balkar och/eller att 
tidsfönstret för hantering av dem ökade. 
 

Fel i ritningsunderlag 

Det var inte helt lätt att utifrån videoupptagningarna identifiera hur mycket tid som lades på att 
kontrollera och åtgärda fel i ritningsunderlaget. Under mätperioden hanterade ingen ritning med 
grava fel och som krävde överläggning med konstruktör.  
Men enligt operatörerna så behöver de överlägga med konstruktören en till två gånger per vecka. 
 

I övrigt skattades tiden de lade på att kontroller och själva korrigera ritningar uppgå till cirka 4 

minuter per gång, 4%, av arbetscykeln.  

Det stora problemet är att balk med ofullständiga ritningsunderlag hamnar på EBH-stationerna innan 

felen upptäcks och åtgärdas. Detta leder till oförutsedda tidsförluster i en redan pressad station.  
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Figur 5 Buffertlagrets fyllnadsgrad den 22 maj som byggts upp under två dagar tid. Arbetsbelastningen 

den 21 maj låg på 35 EBH-timmar och den 22 maj på 48 EBH-timmar. 
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Förändringsförslag 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Principskiss över möjlig förkortning av arbetscykelns längd om transport till EBH-stationen lyfts 

ut och om det säkerställs att balkar med ofullständigt ritningsunderlag förhindras att nå EBH-

stationen. 

Logistikansvarig 

Så mycket som möjligt av momenten i nuvarande arbetscykel bör plockas ut och utföras av en 

separat funktion.  

Med utgångspunkt från nuvarande struktur på Arbetscykeln för EBH-stationen och de problem som 

beskrivs i studien så kan följande delmoment lyftas ut och skötas av en ny funktion, logistikansvar. 

Denna logistikansvarig ska ansvara för: 

Prioritering av travers. Huvudsyftet med tjänsten är att se till att linjens totala värdeflöde säkerställs. 

Innebär att användningen av travers ska prioritera den station som för tillfället påverkar flödet av 

balk mest.  För att lyckas med detta så måste det; 1) för varje station definieras hur man bedömer 

den momentana risken för kapacitetsförlust, 2) bestämmer en prioritetsordning när riskerna är lika 

och 3) utformas ett kommunikationssystem mellan logistikansvarig och stationerna som möjliggör ett 

mer optimalt utnyttjande av traversen. Genom att minska väntetiden för EBH kommer fler balkar per 

skift att kunna färdigställas. 

Granskning av ritningsunderlag. Här är huvudsyftet att säkerställa att balkar med fel i 

ritningsunderlaget inte hamnar på EBH-stationen. Logistikansvarig ska även komplettera viktiga mått 

samt sköta kontakten med konstruktionsavdelningen vid större felaktigheter. På så sätt undviks att 

oförutsedda stopp sker i arbetscykeln för EBH och fler balkar per skift kan färdigställas.  

Leverera balk till EBH-stationen. Här är huvudsyftet att EBH-stationerna aldrig ska förlora kapacitet 

på grund av att balk måste hämtas från buffertlagret. För att inte ytterligare försvåra utnyttjandet av 

traversen så bör varje EBH-station kompletteras med ett litet buffert som rymmer nästa balk. En 

sådan buffert gör hanteringen mer flexibel i och med att tidsfönstret för påfyllnad blir större. 

Utöver dessa punkter så är det nödvändigt att ta fram en bättre struktur i buffertlagret så att tiden 

som läggs på att ta fram rätt balk minimeras. 

 

Logistik-

ansvar  

Ritningar 26 min Manuell Bearbetning  

40 min 

Arbetscykel efter, 69 minuter 

Transport 

20 min 

Adm. Arb. 
3 min 

Nuvarande Arbetscykel, 93 

minuter 
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Administration. Enligt observationerna läggs ca 3 minuter per arbetscykel på att registrera den 

färdiga balken. Om även detta moment läggs över på Logistikfunktionen så avlastas arbetscykeln 

ytterligare. 

Potential. 
Enligt de observationer som gjorts och förändring i upplägget så ser det enligt figur 1 lovande ut. 
Med 6 operatörer på EBH-stationerna och en funktion som sköter intern logistik så är man relativt 
nära den kapacitet som krävs för att driva produktionen med ett skift. Enligt överslagsberäkningen 
ovan så behöver arbetscykel komma ned i tider under 60 minuter för att detta ska vara möjligt.  
Om konceptet lyckas med att lyfta ur balktransport och ritningsfel ur arbetscykeln för EBH så är 

indikationen den att man är nere på ca 69 minuter. 

Resterande tidsbesparingar måste ske i de arbetsmoment som sker i EBH-stationerna och som i 

denna rapport benämns Manuell Bearbetning. Enligt arbetscykeln läggs i dagsläget i snitt 66 minuter 

på att markera upp och bearbeta balken. Med andra ord behöver tiden i EBH-stationen kortas med 

15% för att komma ned i tider med potential att rymmas inom ett dagskift. Erfarenheter från tidigare 

studier har visat att det oftast med relativt enkla åtgärder går spara betydligt mer tid än de 15% som 

krävs här. 

Utmaningar. 

Traversen 

Är det enskilt största problemet om man ska övergå till enbart dagskift. Redan i dagsläget är 

utnyttjandegraden på traversen hög och orsakar betydande förluster i form av väntetid i EBH-

stationerna. Övergången till 1-skift medför ytterligare en betydande ökning av antalet lyft, 33% mer 

lyft av balk mellan buffertlager och EBH-stationer. 

För att nå målet måste flera olika typer av åtgärder göras: 

 En ny funktion med ansvar för logistiken inrättas med tydligt ansvar att prioritera 

användningen av traversen på ett sätt att flödet i linjen av färdigställd balk aldrig hotas. 

Handlar om att i varje ögonblick prioritera den station som hotar att strypa flödet av balk 

från limpressen. För att detta ska vara möjligt måste samtliga berörda vara med och definiera 

när respektive station börjar vara en risk för flödet, hur stationerna ska rangordnas inbördes 

samt hur kommunikationen med logistikansvarig ska utformas. Detta är en svår uppgift i och 

med att arbetsbelastningen är situationsberoende och att samtliga någon gång kommer att 

ha akut behov av traversen. 

 Skapa ökad flexibilitet i flödet runt stationerna genom att skapa buffertar och på så sätt 

utöka tidsmarginalerna för traversen att hinna betjäna stationen utan att flödet stoppas upp. 

 Sannolikt krävs även en avlastning av traversen för att föreslagna åtgärder ska ge full effekt. 

Handlar om att minska beläggningen på traversen genom att komplettera linjen med ny 

hanteringsutrustning. 
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Utformning av nuvarande buffertlager 

Bedöms inte vara något stort problem. Men för att den logistikansvarige fullt ut ska kunna fokusera 

på användandet av traversen och säkerställa balkleverans till EBH-stationerna så bör man skapa en 

väl fungerande struktur i buffertlagret så att tid inte måste läggas på att hitta och lyfta fram rätt balk.  

Förslagsvis kan golvet i bufferten delas in i zoner. Där balkar med grava fel i ritningsunderlaget lyfts åt 

sidan i väntan på korrigering. På motsvarande sätt placeras balk med hög prioritet, exempelvis kort 

leveransdatum i en egen zon lätt åtkomligt för att underlätte transporten till EBH-stationen, och 

övriga i ytterligare en zon. Fördelen med en zon-indelning efter prioritet är den ökade synbarheten. 

Med en snabb blick får alla inblandade en god uppfattning av nuläget vilka balkar som är 

prioriterade, vilka som inte är kompletta och så vidare. 

Buffert vid EBH-station 

För att öka kapaciteten i EBH-stationerna så är det viktigt att lyfta ut så många moment som möjligt 

ut dagens arbetscykel. Som kan ses i figur 1 så läggs omkring 20 minuter per gång på att hämta balk 

från buffertlagret en tid som ökar ju större buffertlagret och beläggningen är.  

Införandet av en logistikansvarig är ett led i att korta arbetscykeln. Men förslaget med en 

logistikansvarig bygger på att denne alltid ska kunna säkerställa att EBH-stationerna aldrig behöver 

vänta på nästa balk. För att lyckas med detta och samtidigt avlasta traversen så föreslås att det vid 

varje EBH-station skapas en buffert som rymmer nästa arbete. Med en sådan lösning får 

logistikansvarig större tidsmarginaler för att leverera balkarna. Med rätt utformade rullbanor och 

lyftutrustning i buffertlagret så kan antalet lyft med travers minskas. 

Potential. 

Enligt de observationer som gjorts och förändring i upplägget så ser det enligt figur 1 lovande ut. 

Med 6 operatörer på EBH-stationerna och en funktion som sköter intern logistik så är man relativt 

nära den kapacitet som krävs för att driva produktionen med ett skift. Enligt överslagsberäkningen 

ovan så behöver arbetscykel komma ned i tider under 60 minuter för att detta ska vara möjligt. Med 

föreslagna åtgärder är det rimligt förvänta sig en Arbetscykel på 69 minuter.  

Om konceptet lyckas med att förse EBH-stationerna med balk utan att väntetider uppstår.  

Då bör de resterande 9 minuterna gå finna i det manuella genom att göra en mer detaljerad studie av 

vilka onödiga moment som finns i det vi här kallar Manuell Bearbetning i EBH-stationen. Enligt 

arbetscykeln läggs i dagsläget i snitt 66 minuter på att markera upp och bearbeta balken. 

Erfarenheter från tidigare studier har visat att det oftast går spara betydligt mer tid än de 15% som 

krävs här. 

Metoden att studera arbetscykel och försöka minska de icke värdeskapande momenten är en enkel 

och effektiv metod. Som är mycket lämpligt att involvera operatörerna i. Rätt genomfört så skapar 

det vi-känsla och engagemang. 
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Buffert vid Emballering och Hyvel 

Här är syftet att avlasta traversen genom att öka flexibiliteten av dess användning utan att hota 

produktflödet och samtidigt minska väntetider.  

För att underlätta prioritering är det av stor vikt att känna till hur mycket arbete varje station kan 

buffra innan problem uppstår och om nödvändigt öka denna förmåga. Viktigt är att buffertarna är en 

del av flödet och är utformade för att bara kortsiktigt kunna ta upp och utjämna det stötvisa flödet 

från limpressen. Fifo-banor, first in first out, är exempel på denna typ av buffertlösningar som lämpar 

sig för utjämning av stötvisa flöden utan krav på sortering eller annan hantering. 

Förslag 2: Problemet med långa balkar 

Här är problemet att långa balkar blockerar transportbanan från limpress till hyvel och att de därför 

omgående måste lyftas över till EBH-stationen. 

Detta låser dels upp traversen för annan användning som i praktiken kan vara lika akut som en 

prioriterad lång balk. Rutinen ger upphov till betydande kapacitetsförluster i EBH-stationen som 

måste vara tömd innan balken lyfts över. 

En lösning för att skapa större flexibilitet i användandet av traversen och eliminera väntetid är att 

skapa en lösning som möjliggör en kortare buffertlagring av en lång balk. Förslagsvis så kan detta 

vara en lyftanordning som frigör rullbanan och som även klarar av att lyfta över balken till EBH-

stationen. 

Potential. 
Besparingen i tid kan synas vara liten i förhållande till eventuell investering. Men den stora vinsten 
ligger i att traversen avlastas, kapaciteten i hela linjen ökar samt bidrar till att man kan gå ned till ett 
skift i EBH-stationen.  
Förslaget bidrar även till att minska det övertidsuttag som görs i dagsläget. 
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Metod och Genomförande 
Studien baseras på en nulägesbeskrivning av arbetscykeln vid EBH-stationen, vad avser tidsåtgång för 

arbetscykeln att färdigställa en balk/arbete. 

Nulägesbeskrivning: Är en beskrivning över hur arbetet genomförs i dagsläget och är en viktig 

utgångspunkt för att hitta förbättringsåtgärder och skatta dess förbättringspotential. Med fördel bör 

en ”karta” ritas som beskriver flödet i linjen och de olika stationernas kapaciteter. Syftet med 

”kartor” är att ha en gemensam bild att stöta och blöta olika förslag och idéer kring.  

Arbetscykel: Definieras som tiden för att färdigställa en balk. I denna studie från det att operatörerna 

hämtar en ny balk till dess de skickar balken till emballering. 

Tidsstudier med hjälp av videoupptagning: Har genomförts vid två olika tillfällen och grad av 
arbetsbelastning i EBH-stationen: 
Den ena dagen är klassificerad som icke-kritisk och har en beläggning som understiger 35 EBH-
timmar per dag och karaktäriseras som en dag där buffertlagret är tömt vid dagens slut. 
Den andra dagen klassas som kritisk med en beläggning som överstiger 35 EBH-timmar och där de vid 
dagens slut inte hunnit bearbeta alla balkarna som limpressen levererat och därmed byggt upp en 
buffert. 

Genomförandets arbetsgång: 

1) Beskrivning av linjens fysiska lay-out samt inhämtning av kapacitetsunderlag för de ingående 

stationerna. 

2) Intervjuer med operatörer och arbetsledare i syfte att få en bild av de upplevda problemen 

samt vilka moment som är typiska för arbetscykeln. I det här fallet problem kopplat till 

kapacitetsproblem i EBH-stationen.  

3) Definition av arbetscykelns delmoment. Här gäller det att välja rätt upplösning i förhållande 

till de förutsättningar som finns.  

För denna studie väljs en mycket grov upplösning, främst på grund av att det saknas 

tidsunderlag för de ingående arbetsmomenten samt att studien utförs på mycket kort tid. 

Rätt utfört så kommer studien dock att ge en god överblick över situationen och vara bra nog 

för att identifiera möjliga åtgärder och kritiska arbetsmoment som begränsar linjens 

kapacitet. 

4) Kompletterande mätningar av de olika delmomentens tidsåtgång. Här gjordes tidsstudier 

under 2 dagar. Varav en dag med ett arbetsinnehåll <35 EBH-timmar och en dag med ett 

arbetsinnehåll >35 EBH-timmar. Där den första klassades av arbetsledaren som lugn och den 

andra som mer hektisk. Tidsstudierna gjordes med hjälp av videoupptagning av ca 3h/dag av 

produktionen i EBH-stationen.  

Styrkan med videoupptagning är noggrannheten samt att man i efterhand kan ändra 

definitioner vad gäller indelning i arbetsmoment utan att måsta gå ut i linjen och göra en helt 

ny mätning.  

5) Färdigställande av nulägesbeskrivning. 

6) Analys av möjliga förbättringsförslag och dess potential till förbättring. 
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Viktiga koncept och begrepp som genomförandet grundas på: 

LEAN-konceptets klassificering av värdeskapande och slöseri.  
I alla arbetscykler utförs en rad olika tidskrävande moment. Långt ifrån alla kan anses vara direkt 
värdeskapande. Enligt LEAN ska man därför klassificera arbetsmomenten i: 
 

 Direkt Värdeskapande, med det menas arbete som kunden är villig att betala för eller är 
arbetsmoment som gör produkten mer färdig. I denna studie klassas tiden på arbetsbordet 
som Värdeskapande tid och där målet är att öka denna. 

 Icke Värdeskapande, är arbetsmoment som man måste utföra men som inte bedöms öka 
färdigställandegraden. Transporttider i produktionslinjen är typiska för denna kategori, 
balkarna måste transporteras men det är inget som gör dem mer färdiga. Målet enligt LEAN 
är att denna typ av arbetsmoment ska minimeras så långt det är möjligt och på så sätt frigöra 
mer tid för Värdeskapande arbetsmoment. 

 Slöseri, är moment som är helt onödiga och inte fyller någon funktion all. Målet enligt LEAN 
är att omgående rensa ut denna typ av arbetsmoment. Exempel på sådana är att nödvändiga 
verktyg saknas där och när de behövs, onödigt långa transportvägar, felaktiga prioriteringar 
och arbetsrutiner mm. 

 
Många gånger är det svårt att klassificera, så även i detta projekt, men grundregeln är att försöka 
minimera allt som inte är värdeskapande alternativt ökar färdigställandegraden. 
I detta projekt så valdes en grov upplösning där tid på arbetsbordet klassas som Värdeskapande. Men 
ökar man detaljupplösningen och studerar enbart de arbetsmoment som utförs på ”bordet” så 
kommer man att hitta en rad moment som egentligen inte tillför värde och som därmed borde 
minimeras.  

 
SMED, single minute exchange of die.   
Är en tillämpning av Lean-konceptet ovan och utvecklades av Toyota för att korta ned ställtider. 
Kort beskrivet handlar det om att studera arbetscykeln och dela in i arbetsmoment. Nästa steg är att 
försöka flytta ut så många som möjligt av arbetsmomenten så att de kan göras innan maskinen 
stannas, så kallad yttre ställtid. Kvar blir då arbetsmoment som endast kan utföras när maskinen står 
still och här fokuserar man på förenkla och effektivisera dessa moment, vilket innebär att ställtiden 
kortas betydligt. Kan här referera till när man själv byter däck på bilen hemma på gårdsplanen med 
hur fort det går för ett F1-stall när de byter däck i depån. 
 
Samma tankesätt kan tillämpas på att korta ned den totala arbetscykelns längd, men då handlar det 
om att försöka maximera tiden som läggs på det värdeskapande arbetet i arbetscykel men även 
försöka effektivisera detta medan övriga moment ska minimeras. De största vinsterna fås om man 
helt kan lyfta ut icke värdeskapande moment från arbetscykel och på så sätt korta ned arbetscykeln.  
 
Flaskhalsanalys/begränsningsteori. 
En annan mycket viktig princip som genomsyrar studien är principen för hur man ska styra 
produktionen utifrån linjens flaskhals. Här är utmaningen att hitta det moment eller funktion som 
bestämmer hela linjens kapacitet.  
När den är identifierad ska allt fokus ligga på att förbättra dess kapacitet, alla andra åtgärder i linjen 
är helt verkningslösa om de inte stärker flaskhalsen. 
Kort sammanfattat handlar det om att flaskhalsen ska; användas maximalt, aldrig behöva vänta på 
nästa jobb, effektiviseras så att arbetscykeln i flaskhalsen kortas, aldrig jobbar på redan defekta 
komponenter osv. Varje förbättring som genomförs leder till ökad produktion i hela linjen. Målet är 
att lyfta flaskhalsen så att den inte längre är en begränsning när det är uppnått byts fokus till den nya 
flaskhalsen.  
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Väldigt ofta är det frågan om organisatoriska orsaker till att vissa arbetsmoment upplevs som 
flaskhalsar. Med organisatoriska menas då val av produktmix och orderkö men även valda 
prioriteringsordningar och bemanningsstrukturer. Denna typ av flaskhals benämns ofta som falska 
flaskhalsar och kan vara svåra att upptäcka i och med att de situationsberoende och upplevs ”hoppa” 
mellan operationerna. Är ofta väldigt billiga åtgärder. 
Sanna flaskhalsar är operationer med fysiska kapacitetsbegränsningar och för att åtgärda dessa krävs 
investeringar. 

 
Spagettidiagram. 
Är en metod för att visualisera hur exempelvis en operatör rör på sig under arbetscykeln. Varje 
rörelse eller sträcka motsvarar en förlust i tid, tid som skulle kunna läggas på själva värdeskapandet. I 
figur 4 kan ett spagettidiagram som beskriver de sträckor operatören måste tillryggalägga för att 
hämta traversen och flytta en balk från buffertlagret till arbetsbordet. Spagettidiagrammet 
visualiserar då hur mycket tid som operatören lägger på enbart transport och är ett bra 
diskussionsunderlag till eventuella förändringar.  

 
Transportsträcka/tid är ett användbart nyckeltal för att bedöma om en åtgärd kommer att förbättra 
flödet i linjen samt korta ned ledtiden. Om det nya förslaget kortar ned transportsträckan så är det 
med största sannolikhet en effektivare lösning en den nuvarande. 
På motsvarande sätt kan antalet lyft man utsätter en komponent för genom linjen vara ett 
jämförande nyckeltal för att beskriva om eventuella förändringar kommer att vara effektiva. 
Kortare transportsträckor och färre antal lyft är bra indikatorer på ett effektivare flöde och kortare 
led-tider. 
 

Definition av begreppet Buffertlager: 

I rapporten bland annat kring begreppet buffert och buffertlager. Definitionen av buffertlager är att 

den enbart ska ta upp och jämna ut ett stötvist flöde i linjen. Den ska således ständigt variera i 

storlek. 

Upplägget i denna limträlinje är ett bra exempel på en linje med stor variation i produktflödet där 

limpressen fyller på linjen batch-vis medan EBH-stationerna jobbar mer kontinuerligt med en balk åt 

gången.  
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