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Sammanfattning  
Denna studie genomfördes på BillerudKorsnäs bruk i Skärblacka och undersökte hur 
utrymmesbegränsningar i ett färdigvarulager kan hanteras med olika åtgärder. Bakgrunden till studien 
är att färdigvarulagret i BillerudKorsnäs bruk i Skärblacka redan i dagsläget, när denna studie 
genomfördes, upplever en hög belastning på grund av en begränsad lagringsyta. Detta är dock 
hanterbart i dagsläget men i början av 2018 ska en ny pappersmaskin (PM10) implementeras. Detta 
kommer att medföra en ökad produktion av MG produkter som är de mest svårhanterliga produkterna. 
Därmed förväntas det att färdigvarulagret överbelastas om inga åtgärder vidtas. En enkel lösning hade 
varit att bygga ut det befintliga färdigvarulagret men detta innebär en hög investeringskostnad som 
BillerudKorsnäs inte är intresserade av. Därmed var problematiken i denna studie att finna en lösning 
som kan hålla lagernivåerna på en hanterbar nivå samtidigt som åtgärderna inte medför höga 
kostnader. Utöver detta skulle även en hög kundservice bevaras, vilket komplicerade 
problemlösningen ytterligare eftersom en hög kundservice ofta innebär en hög kostnad. Inledningsvis i 
denna studie presenterade BillerudKorsnäs ett tjugotal åtgärder och av dessa åtgärder valdes åtta 
åtgärder ut i samråd med BillerudKorsnäs, som vidare kallas för det planerade åtgärdspaketet. De åtta 
åtgärderna är: lastbilspendel mellan Skärblacka och Norrköpings hamn (Pampus och 
Öhmansterminalen), ny lagerindelning, flytta all avsalumassa till Pampus, konsolidering av terminaler, 
alla översjötransporter av MG produkter går via Pampus, en extra ledtidsdag för direktlastbilar, utökad 
bemanning i magasinet och dokumenterade rutiner för ”onödig” lagring. Studiens syfte är därmed att 
utvärdera om det planerade åtgärdspaketet är en hållbar lösning för att hantera 
utrymmesbegränsningarna i färdigvarulagret när PM10 är i drift.  
 
Studien har en normativ studieform där tillvägagångssättet baserar sig på de sju processtegen för ett 
utredningsarbete. Inledningsvis kartlades nuläget och framtida förutsättningar för PM10 och 
åtgärderna. För att analysera det planerade åtgärdspaketet skapades två simuleringsmodeller i 
simuleringsprogrammet Arena. En modell med PM10 och det planerade åtgärdspaketet och en modell 
med enbart PM10 för att kunna jämföra och analysera effekten av åtgärdspaketet. Analyserna tyder på 
att färdigvarulagret kommer att överbelastas om inga åtgärder vidtas. Samtidigt tyder analyserna också 
på att det planerade åtgärdspaketet är en hållbar lösning på de förväntade lagringsproblemen när PM10 
är i drift. Vidare indikerade analyserna att andelen lastbilstransporter relativt tågtransporter kommer 
att öka när PM10 är i drift och att antalet lastbilstransporter per dag har en stor påverkan på 
lagernivåerna. 
 
I studiens diskussion diskuterades sedan åtgärdernas påverkan på den hållbara utvecklingen för 
BillerudKorsnäs bruk i Skärblacka. Därefter besvarades studiens frågeställningar och det planerade 
åtgärdspaketet rekommenderades till BillerudKorsnäs att implementera med en förändring av 
lastbilspendeln. Vid denna rekommendation ska hänsyn tas till att verkligheten kan skilja sig från 
studiens resultat och att det finns några detaljer som bör redas ut. 
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Abstract 
This study was conducted at BillerudKorsnäs productions unit in Skärblacka, and deals with how 
space constraints in a finished goods inventory can be handled with different measures. The 
background to this study is that BillerudKorsnäs already today, when this study is conducted, is 
experiencing high inventory levels in the finished goods inventory in Skärblacka production unit due 
to space constraints. However, this is manageable at the moment, but by the beginning of 2018 a new 
papermaking machine (PM10) will be implemented. This will lead to an increased production of MG 
products, which are the most difficult to handle. Therefore, it is expected that the finished goods 
inventory will be overloaded if no precaution is taken. A simple solution would have been to expand 
the existing warehouse, but this means a high investment cost, which BillerudKorsnäs is not interested 
in. Thus, the problem in this study was to find a solution that could keep inventory levels at 
manageable level, while the measures for this does not entail high costs. In addition, a high customer 
service must be maintained, which complicates the problem since a high customer service often entails 
a high cost. Initially BillerudKorsnäs presented about twenty measures, and eight of these measures 
were in consultation with BillerudKorsnäs selected. These eight measures, which further on is called 
the planned package of measures, consists of the following measures: lorry shuttle between 
Skärblacka production unit and Norrköping Port (Pampus and Öhmansterminalen); new warehouse 
layout; move all pulp for sale to Pampus; consolidate the terminals; all overseas transports of MG 
products depart from Pampus; one day additional lead time for direct cargo; expanded personnel in the 
warehouse; and documented routines for “unnecessary” storage. The purpose of the study is thus to 
evaluate if  the planned package of measures is a sustainable solution for managing the space 
constraints in the warehouse when PM10 is in use.  
 
The study has a normative study form where the approach is based on a seven steps process for a 
research work. Initially, the current situation and future conditions for PM10 and the measures were 
investigated, to get a better overview of the problem. To analyze the planned package of measures, 
two simulation models were created in the simulation program Arena. One model with PM10 and the 
planned package of measures and one model with only PM10, to compare and analyze the impact of 
the package. The analysis indicate that the inventory will be overloaded if no measures is 
implemented. At the same time, the analysis indicate that the planned package of measures is a viable 
solution to the expected storage problem when PM10 is in use. Furthermore, the analysis indicate that 
the proportion of truck transport relative to rail transport will increase when PM10 is in use, and that 
the number of truck transports per day has a major impact on the inventory levels.  
 
The discussion in the study treats the topic of sustainable development for BillerudKorsnäs production 
unit in Skärblacka with PM10 and the planned package of measures. Thereafter, the conclusions of the 
study were answered and the planned package of measures was recommended to be implemented by 
BillerudKorsnäs with a change in the lorry shuttle. This recommendation should be taken with regard 
to that the reality may differ from the results of this study and that there are some details that should 
be resolved. 
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Förord  
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1 Introduktion 

I detta inledande kapitel redogörs bakgrunden för det studerade problemet som sedan ligger till 
grund för studiens problembeskrivning, mål, syfte och frågeställningar. Därefter presenteras studiens 
avgränsningar och avslutningsvis presenteras rapportens disposition.  

De flesta företag som tillverkar, förbrukar eller handlar med produkter använder sig av varulager. Ett 
varulager är ett utrymme som varor lagras i innan de distribueras vidare och eftersom detta i många 
fall inte är någon värdeskapande aktivitet ses det ofta som en kostnad för företagen. Därmed är det 
fördelaktigt om varor lagras under en så kort tid som möjligt utifrån vad företagen har för riktlinjer 
gällande säkerhetslager och kundservice etc. För att nå en hög kundservice är bland annat ledtiden från 
kundorder till leverans viktigt. Detta kan till exempel uppnås genom att färdiga varor lagras i ett 
färdigvarulager för att sedan kunna levereras direkt till kund vid mottagandet av en kundorder. Detta 
kräver en högre lagernivå, vilket kan leda till en hög belastning i lagret. En hög belastning kan 
medföra att en större lagringskapacitet behövs. En annan anledning till behov av en större 
lagringskapacitet kan till exempel vara en ökad produktion. För att öka lagringskapaciteten kan 
företaget välja att utöka det befintliga lagret, investera i ytterligare ett lager eller effektivisera det 
befintliga lagret. Vid val att effektivisera det befintliga lagret behöver företaget identifiera vad det är 
som begränsar lagerkapaciteten, det kan till exempel vara utrymmesbegränsningar som yta, höjd eller 
volym. När problemområdet är identifierat kan åtgärder användas för att hantera belastningen i 
varulagret. Några exempel på åtgärder är Cross-docks, en tydlig plan för var varje produkt ska 
placeras i lagret eller genom att minimera avstånd i lagret etc. (Richards, 2014). I denna studie 
utvärderas olika åtgärder för att effektivisera färdigvarulagret i BillerudKorsnäs bruk i Skärblacka.  

1.1 Bakgrund 
BillerudKorsnäs bruk i Skärblacka (BK Skärblacka) har idag en hög belastning i sitt färdigvarulager 
av pappersrullar, vilket fortsättningsvis kommer att benämnas magasinet1. Den höga belastningen är 
på grund av att BK Skärblacka har en begränsad lagringsyta relativt deras tillverkningskapacitet och 
det har även hänt att lagerkapaciteten överskridits1. Hög belastning medför krav på hög 
lageromsättningshastighet eftersom det är kostsamt att anpassa produktionen eller behöva göra 
produktionsstopp för att undvika överbelastning i magasinet. Med överbelastning i magasinet menas 
det att behovet av att lagra produkter i magasinet är högre än magasinets lagringskapacitet, det vill 
säga att det inte finns plats att lagra fler produkter. Magasinets lagringskapacitet mäts i ton eftersom 
vikten på produkterna avgör hur stor del av volymen i magasinet som kan utnyttjas. Vikten på en 
produkt avgör hur många produkter som kan staplas på varandra och därmed påverkar vikten 
volymutnyttjandet i magasinet. 
 
Hög lageromsättningshastighet ställer högre krav på att uttransporter av produkter från magasinet 
fungerar bra, alltså att inflöde och utflöde är i jämvikt. BillerudKorsnäs har ett stort fokus på 
hållbarhet och arbetar för att använda så miljövänliga transporter som möjligt. Detta innebär att 
tågtransporter föredras framför lastbilstransporter men lastbilstransporter krävs i hög utsträckning som 
ett kompletterande transportmedel av olika anledningar. Det kan till exempel vara att tillverkningen av 
en kundorder försenats, vilket medfört att ledtiden med tåg blivit för lång för att leverera kundordern 
inom avtalad tid och därmed har lastbil använts. Ytterligare en anledning är att lastbilstransporter 
används för att få ner höga lagernivåer som ofta förekommer i början av veckan eftersom det endast 
sker en tågavgång per dag istället för två under lördag, söndag och måndag1. En annan anledning till 
användandet av lastbilstransporter är att undvika sen leverans till kund vid vagnsbrist på bruket. Det 
finns flera anledningar till att vagnsbrist uppstår. Den vanligaste är utrymmesbegränsningar på 

                                                      
1 Ivo Fronzaroli. Director Logistic, Supply Chain Management. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-01-25 (öppen 
intervju) 
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bangården som sedan begränsas ytterligare vid ankommande trätågstransporter, vilket sker tre dagar i 
veckan1.  
 
I början av 2018 kommer BK Skärblacka att utöka sin tillverkningskapacitet av pappersrullar genom 
att flytta en pappersmaskin från en fabrik i Finland till BK Skärblacka. Den nya pappersmaskinen 
(PM10) förväntas producera cirka 90 000 ton/år MG-papper. Totalvolymen ut från bruket förväntas 
däremot förbli ungefär den samma som i dagsläget, eftersom produktionen av MG-papper i stort sett 
kommer att ersätta produktionsvolymen av avsalumassa. Idag produceras cirka 90 000 ton/år 
avsalumassa på avsalumassamaskinen (TM1) men när PM10 är i drift kommer en stor mängd av 
pappersmassan som idag går till TM1 att gå till PM10 istället. Detta medför att produktionen av 
avsalumassa till försäljning på TM1 förväntas minska till cirka 15 000 ton/år. Totala volymen ut från 
bruket förväntas att öka med cirka 15 000 ton/år genom ökad kapacitet i massabruket eller genom att 
viss specialmassa köps in till bruket för att blandas in vid produktionen av MG-papper. Att lagra och 
hantera avsalumassa är betydligt enklare än MG-papper på grund av storlek, form och vikt. 
Avsalumassa behöver därmed mindre lagringsyta än MG-papper eller andra pappersrullar. Detta utgör 
grunden till varför lagersituationen för pappersrullar på bruket bedöms bli svårhanterlig när PM10 är i 
drift, då risken för överbelastning i magasinet ökar med fler svårhanterliga produkter.1  
 
I den ursprungliga projektplanen för flytten av PM10 till BK Skärblacka skulle magasinet utökas, men 
kostnaderna för att utöka magasinet föll utanför projektets budget och därmed uteslöts det. Istället har 
BK Skärblacka föreslagit ett tjugotal åtgärder som med det befintliga magasinet ska klara av den 
ökade tillverkningen av pappersrullar som sker när PM10 är i drift. Av dessa åtgärder valdes åtta ut i 
samråd med BK Skärblacka till att utgöra ett åtgärdspaket. Åtgärdspaketet består av följande åtgärder: 
lastbilspendel mellan Skärblacka och Norrköpings hamn (Pampus och Öhmansterminalen), ny 
lagerindelning, flytta all avsalumassa till Pampus, konsolidering av terminaler, alla översjötransporter 
av MG produkter går via Pampus, en extra ledtidsdag för direktlastbilar, utökad bemanning i 
magasinet och dokumenterade rutiner för ”onödig” lagring.2   

1.2 Problembeskrivning  
Magasinet utsätts i dagsläget för hög belastning på grund av utrymmesbegränsningar som beror på den 
tillgängliga lagringsytan, men antalet produkter som kan lagras på en viss yta beror i sin tur på 
produkternas vikt. Anledningen till detta är att om för många rullar staplas på varandra blir det 
problem med hantering och säkerhet för personalen samt risk för skador på rullarna på grund av 
vikten. Därmed är det lagringsytan i kombination med produkternas vikt som utgör 
lagringskapaciteten. Ett högt belastat lager medför även negativa sociala aspekter som en försämrad 
arbetsmiljö för utlastningspersonalen eftersom de får det mer stressigt och rörigt. De andra 
hållbarhetsaspekterna ekonomi och miljö påverkas också av utrymmesbegränsningarna i magasinet 
eftersom transportmedlen påverkas enligt anledningarna som beskrevs i kapitel 1.1. Idag transporteras 
126 000 ton/år med lastbil och 315 000 ton/år med tåg från bruket (BillerudKorsnäs, 2017b). Detta 
trots att den faktiska kapaciteten på tåg är cirka 410 000 ton/år, beräknat på att det avgår tolv tåg i 
veckan i 52 veckor med elva vagnar som är lastade med 60 ton vardera. Skillnaden på 95 000 ton/år 
beror främst på utrymmesbegränsningarna i magasinet och ute på bangården. Att inte utnyttja hela 
transportkapaciteten med tåg utan istället använda lastbilar är både mer kostsamt och mindre 
miljövänligt.  
 
När PM10 är i drift förväntas belastningen i magasinet öka eftersom fler MG produkter kommer att 
tillverkas. Detta lagringsproblem går att lösa på flera sätt men för BK Skärblacka är det viktigt att 
lösningen är kostnadseffektiv samtidigt som kundservicen inte försämras. Detta utgör viss problematik 
vid lösning av problemet eftersom en hög kundservice ofta medför en hög kostnad. Svårigheten är 
därmed inte bara att lösa problemet med utrymmesbegränsningar i magasinet utan även att göra det på 

                                                      
1 Ivo Fronzaroli. Director Logistic, Supply Chain Management. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-01-25 (öppen 
intervju) 
2 Ivo Fronzaroli. Director Logistic, Supply Chain Management. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-02-24 (öppen 
intervju) 
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ett kostnadseffektivt sätt som inte försämrar kundservicen. Därefter ska lösningen utvärderas ur ett 
hållbarhetsperspektiv med fokus på miljö och ekonomi. 

1.3 Mål  
Målet är att ge BK Skärblacka en utvärdering av det planerade åtgärdspaketet som kan indikera om det 
räcker eller inte för att lösa lagringsproblemen med utrymmesbegränsningar i magasinet som förväntas 
öka när PM10 är i drift.  

1.4 Syfte 
Syftet är att hjälpa BK Skärblacka utvärdera om det planerade åtgärdspaketet kan hantera de problem 
som förväntas uppstå i magasinet när PM10 är i drift. 

1.5 Frågeställningar 
En utvärdering av det planerade åtgärdspaketet behöver göras för att undersöka om det kan hantera 
lagringsproblemen som PM10 förväntas medföra. Utvärderingen ska utföras med fokus på 
överbelastning och olika nyckeltal som till exempel medellagernivå (MLN) och genomloppstid 
(GLT). Visar det sig att det planerade åtgärdspaketet inte är tillräckligt, det vill säga att magasinet 
överbelastas eller att kundorders blir försenade till kund fastän de producerats i tid, behöver ytterligare 
åtgärder föreslås och utvärderas. Vidare ska även åtgärdspaketets påverkan på kundservicen utvärderas 
samt hållbarhetsperspektivet med fokus på ekonomi och miljö. Utifrån detta preciseras nio 
frågeställningar fördelade inom tre kategorier. I den första kategorin presenteras tre kartläggande 
frågeställningar. Dessa tre frågeställningar utgör även grunden till frågeställningarna i de andra 
kategorierna.   

 
1. Vilken lagringskapacitet krävs i MG delen av magasinet om inga åtgärder vidtas för att 

hantera den ökade produktionen av MG produkter som PM10 medför? 
2. Är det planerade åtgärdspaketet tillräckligt för att undvika överbelastning i magasinet 

när PM10 är i drift, samtidigt som kundservicen inte försämras? 
3. Om det planerade åtgärdspaketet inte är tillräckligt, vilka ytterligare åtgärder kan vidtas? 

 
I den andra kategorin presenteras fem utredande frågeställningar. Dessa frågeställningar bygger på de 
kartläggande frågeställningarna och är med i studien för att i mer detalj utreda hur logistiken i 
magasinet påverkas av åtgärdspaketet. 
    

4. Hur påverkas genomloppstiden och medellagernivån för MG produkter i magasinet av det 
planerade åtgärdspaketet?  

5. Hur påverkas fyllnadsgraden i, och fördelningen mellan, lastbils- och tågtransporter samt 
hur många akuta lastbilstransporter kommer att behövas med det planerade 
åtgärdspaketet?  

6. Vad blir utnyttjandegraden av lastbilspendeln med det planerade åtgärdspaketet, det vill 
säga hur många transporter kommer att behövas av det totala antalet tillgängliga? 

7. Hur stor resursåtgång i form av truckförare är nödvändigt för att det planerade 
åtgärdspaketet ska vara tillräckligt?    

8. Hur påverkas kundservicen av det planerade åtgärdspaketet?  
 
I den sista kategorin presenteras en frågeställning av diskuterande karaktär. Denna frågeställning avser 
att ge BK Skärblacka mer underlag till utformningen av hur logistiken ska skötas långsiktigt på ett 
hållbart sätt.  
 

9. Hur påverkar det planerade åtgärdspaketet den hållbara utvecklingen för BK 
Skärblackas? 
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1.6 Avgränsningar 
En avgränsning i denna studie är att det endast är magasinet med dess processer som studeras, alltså 
alla in- och utflöden från magasinet samt tomvagnarna på bangården. Det studerade flödet är från det 
att produkterna kommer in till magasinet till dess att de lämnar bruket. En förenklad systemskiss visas 
i figur 1. 
 

 
Figur 1: En förenklad systemskiss över vad som ingår och inte ingår i det studerade systemet. 

De streckade linjerna i figur 1 utgör systemgränserna. Flödet från magasinet till omrullningen har 
avgränsats bort eftersom detta flöde endast består av ett fåtal rullar, därför är omrullningsprocessen 
halvtransparent i figur 1. I magasinet avgränsas säckdelen bort eftersom det inte finns några större 
problem där i dagsläget och dessutom förväntas det inte uppstå några när PM10 är i drift1. Däremot 
kommer en del av säckprodukterna att inkluderas i studien. De inkluderade säckprodukterna är de som 
ska till mindre terminaler och behöver samlastas med MG produkter för att det ska vara lönsamt att 
skicka dem. 
 
Ytterligare en avgränsning är att övergångsperioden vid implementeringen av den nya maskinen 
PM10 inte kommer att studeras. Pappersmaskinen PM10 kommer att utvärderas utifrån att den är i full 
drift. Vid analys av den hållbara utvecklingen med åtgärdspaketet kommer inte miljöeffekten vid 
implementeringen att inkluderas utan det är endast den operativa miljöeffekten som kommer att 
analyseras. Vidare kommer den sociala hållbarhetsaspekten att avgränsas bort från analysen av 
hållbarheten men tas upp i studiens diskussion. De ekonomiska kostnaderna kommer också att 
avgränsas bort från analyserna av åtgärdspaketen men tas upp i studiens diskussion. Denna 
avgränsning görs eftersom det viktiga är att hitta en rimlig lösning på lagringsproblemen i magasinet 
och därefter kan kostnaderna diskuteras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Ivo Fronzaroli. Director Logistic, Supply Chain Management. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-02-24 (öppen 
intervju) 
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1.7 Disposition 
Rapportens struktur visas i figur 2.  
 

 
Figur 2: Under varje kapitelrubrik beskrivs innehållet. 

10Slutsatser och rekommendationer
I detta avsnitt besvaras studiens frågeställningar. Därefter presenteras studiens rekommendationer 

och förslag till fortsatt arbete.

9 Diskussion
I diskussionsavsnittet diskuteras studiens resultat samt den social och ekonomiska deimensionen 

av hållbarhet. Därefter granskas studien kritiskt och generaliserbarheten diskuteras.

8 Resultat och analys
I detta avsnitt presenteras studiens resultat av framtidsscenarierna samt känslighetsanalyser över 

scenarierna. Därefter analyseras resultaten. 

7 Modellbeskrivning
I detta avsnitt beskrivs hur simuleringsmodellen fungerar i simuleringsprogrammet Arena. 

6 Datainsamling till simuleringsmodellen
I detta avsnitt beskrivs och kvantifieras simuleringsmodellernas indata.  

5 Konceptuell modell
I detta avsnitt beskrivs målet med simuleringsmodellen samt vilken in- respektive utdata som 

kommer att användas. Det presenteras även en flödeskartläggning över simuleringsmodellerna.

4 Empiri
Empiriavsnittet inleds med en beskrivning av företaget som sedan övergår till en beskrivning av 

nuläget och framtidsscenarierna.

3 Teoretisk referensram
I detta kapitel presenteras teori om hur utrymmesbegränsningar i lager kan hanteras samt teori om 
logistikbegrepp, hållbarhet och simulering som sedan används för att skapa och analysera resultat.

2 Metod
Metodavsnittet beskriver studiens tillvägagångssätt samt vilka metoder som använts. 

1 Introduktion
Introduktion till fenomenet utrymmesbegränsningar i lager, vilket sedan leder till en 

problemformulering samt mål och syfte med studien. 
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2 Metod  

I detta kapitel presenteras och beskrivs de metoder som används i studien. Därefter övergår kapitlet 
till att diskutera vad studiens trovärdighet baseras på och avslutningsvis beskrivs studiens 
tillvägagångsätt.    

Enligt Björklund och Paulsson (2012) ska metodmedvetenhet visas på tre nivåer: 
undersökningsdesign, metod och praktiskt tillvägagångssätt. Med metodmedvetenhet menas att 
författarna visar att de är medvetna om de olika metodalternativen som finns och tar fram för- och 
nackdelar för alternativen samt motiverar vilken de har valt (Björklund och Paulsson, 2012). 
Undersökningsdesign är den övergripande nivån där valet av metoder samt relationen mellan dessa 
bestäms för att studien ska kunna gå från syfte till resultat (Björklund och Paulsson, 2012). I 
metodnivån beskrivs metoderna djupare där undersökningssyfte och metodansats bestäms. I den sista 
nivån, praktiskt tillvägagångssätt, beskrivs hur metoderna i praktiken utfördes (Björklund och 
Paulsson, 2012). De tre nivåerna kan sorteras efter abstraktionsnivå, där undersökningsdesign har 
högst abstraktion och det praktiska tillvägagångssättet har lägst (Björklund och Paulsson, 2012). 

2.1 Studiens design 
Enligt Bryman och Bell (2003) är undersökningsdesign ett ramverk för insamling och analys av data. 
Valet av undersökningsdesign visar vilket syfte forskningsprocessen har (Bryman och Bell, 2003). 
Bryman och Bell (2003) nämner dessa syften som orsakssamband mellan variabler, förstå beteende 
och meningen med beteendet i ett visst sammanhang eller tidens påverkan på fenomen. Enligt Yin och 
Nillson (2007) bör val av undersökningsdesign ske innan datainsamlingen eftersom det påverkar hela 
datainsamlingen. I tabell 1 presenteras grundläggande definitioner på några undersökningsdesigner. 
 

Tabell 1: Övergripande beskrivningar av några undersökningsdesigner. 

Undersökningsdesign  Beskrivning  

Experimentell design 
Används då syftet med studien är att ta utvärdera en hypotes genom 
experiment. Studien går ut på att experiment med fokus på en oberoende 
variabel utförs på en testgrupp som sedan jämförs mot en kontrollgrupp 
(Bryman och Bell, 2003). 

Tvärsnittsdesign 
Används då syftet med studien är att finna mönster eller relationer 
mellan några variabler från ett fenomen. Studien går ut på att hämta data 
från mer än ett fall vid en specifik tidpunkt för att samla in data till två 
eller fler variabler. (Bryman och Bell, 2003) 

Longitudinell design 
Används då syftet med studien är att kartlägga hur ett fenomen förändras 
med tiden, där fenomenet undersöks vid minst två olika tillfällen 
(Bryman och Bell, 2003). 

Fallstudiedesign 
Används då syftet med studien är att få en djup förståelse över ett 
specifikt fall genom en detaljerad och intensiv analys, av ett komplext 
fall (Bryman och Bell, 2003). En fallstudie är passande vid 
forskningsfrågor som “hur” eller “varför” och där fokus är på en aktuell 
händelse (Yin och Nillson, 2007). 

 
Det studerade fallet i denna studie fokuserar på utrymmesbegränsningar i ett färdigvarulager på ett 
specifikt företag, där målet är att få förståelse för problemen med utrymmesbegränsningar och hur 
dessa kan hanteras. Studiens frågeställningar grundar sig i frågan “hur?”, det vill säga hur 
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utrymmesbegränsningarna i magasinet kan hanteras och hur påverkas företaget. Därmed passar 
denna studie in på en fallstudiedesign eftersom det är ett specifikt fall som studeras där varken 
experiment, mönsteranalyser eller kartläggningar görs. 
 
Det finns olika definitioner av en fallstudie enligt Jakobsson (2011). Enligt Yin och Nillson (2007) 
och Jakobsson (2011) beskrivs en fallstudie som en undersökningsdesign där ett fenomen studeras i 
detalj i sin naturliga kontext, där gränsen mellan fenomen och kontext vanligtvis är otydlig. Specifikt 
för fallstudier är att de innefattar en empirisk undersökning (Yin och Nillson, 2007). Designen av en 
fallstudie kan variera från fall till fall men det finns i huvudsak fyra olika varianter (Yin och Nillson, 
2007). Dessa varianter beror på två frågor som enligt Yin och Nillson (2007) måste besvaras. Den 
första frågan är hur många fall det krävs för att besvara forskningsfrågan. Är det endast ett fall som är 
intressant för forskningsfrågan används en enfallsdesign och om det är flera används en flerfallsdesign 
(Yin och Nillson, 2007). Den andra frågan är hur många analysenheter som behövs, det vill säga om 
det i samband med det studerade fallet är intressant att även uppmärksamma underenheter eller inte. 
Är det endast det studerade fallet som är intressant väljs en holistisk enfalls- eller flerfallsdesign (Yin 
och Nillson, 2007). I denna studie är det ett specifikt fall med endast en analysenhet av intresse, vilket 
medför att fallstudien har en holistisk enfallsdesign. 

2.2 Studieform och angreppssätt  
Enligt Björklund och Paulsson (2012) kan den existerande kunskapsmängden inom kunskapsområdet 
vara avgörande i valet av vilken form av studie som ska genomföras. Det finns fem former av studier 
Explorativa, Deskriptiva, Hypotesprövande, Explanativa och Normativa. Explorativ studie används 
om den befintliga kunskapsmängden är låg och syftet främst är att uppnå en grundläggande förståelse 
inom kunskapsområdet genom att samla in så mycket information som möjligt (Patel och Davidsson, 
2011). Deskriptiva studier används om det redan finns en kunskapsmängd och förståelse för området, 
där målet är att beskriva relationer istället för att förklara (Björklund och Paulsson, 2012). Vid 
deskriptiva studier begränsas undersökningen till några få aspekter av de fenomen som är intressanta 
(Patel och Davidsson, 2011). Hypotesprövande studier används när det finns en omfattande 
kunskapsmängd och utvecklade teorier. Studien går ut på att utifrån en teori kan antaganden härledas 
om förhållanden i verkligheten (Patel och Davidsson, 2011). Explanativa studier används när djupare 
kunskap och förståelse för ämnesområdet söks, där målet är att både beskriva och förklara relationer 
(Björklund och Paulsson, 2012). Den sista studietypen är normativa studier vilket används när viss 
kunskapsmängd och förståelse finns inom området, där målet är att ge vägledning och föreslå åtgärder 
(Björklund och Paulsson, 2012). Åtgärderna kan till exempel handla om hur ett system bör vara för att 
uppnå ett visst mål.  
 
Syftet i denna studie är att få djupare förståelse för utrymmesbegränsningar i varulager och att hjälpa 
BK Skärblacka utvärdera om det planerade åtgärdspaketet kan hantera de problem som förväntas 
uppstå i magasinet när PM10 är i drift. Syftet stämmer in på Björklund och Paulsson (2012) definition 
av en normativ studie samtidigt som det redan finns kunskap inom området. Detta medför att denna 
studie använder sig av en normativ studieform. 
 
Valet av metodiskt angreppssätt baseras på vilken typ av information som ska undersökas och dess 
syfte. Informationen som ska undersökas kan kategoriseras efter mjukdata eller hårddata och det leder 
till användning av en kvalitativ eller kvantitativ metod för hantering av sådan information. Mjukdata 
är sakuppgifter som inte anges med numeriska värden till skillnad från hårddata (Ne.se, 2017a). Enligt 
Holme och Solvang (1997) används en kvalitativ metod när informationen är i form av mjukdata och 
syftet är att få en djupare förståelse samt beskriva helhetsbilden av det problemkomplex som studeras. 
En kvantitativ metod används istället när informationen är av hårddata och syftet är att få djupare 
förståelse genom analyser av intressanta enheter, vilka bestäms från de resultat som åstadkommits 
(Holme och Solvang, 1997).  
 
Enligt Holme och Solvang (1997) är det vanligt med en närhet till informationskällan vid ett 
kvalitativt angreppssätt, till exempel i form av intervjuer. I ett kvantitativt angreppssätt bör det istället 
finnas en distans till informationskällan för att hålla informationen objektiv (Holme och Solvang, 
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1997). Med distans till informationskällan är det mindre risk för att informationen vinklas, vilket 
skapar högre trovärdighet för studien. Att omvandla information från en kvalitativ metod till 
numeriska värden är inte möjligt utan att tillförlitligheten ifrågasätts eftersom forskaren har haft en 
personlig uppfattning eller tolkning vid informationsinsamlingen (Holme och Solvang, 1997). Att det 
finns en distans till informationskällan med den kvantitativa metoden gör att även mjukdata som 
samlas in kan användas genom att omvandla informationen till siffror och mängder (Holme och 
Solvang, 1997).  
 
Det är även möjligt enligt Holme och Solvang (1997) att kombinera kvantitativa och kvalitativa 
metoder för att bättre behandla det undersökta problemet. I denna studie används en kvalitativ 
undersökning som en förberedelse till den kvantitativa undersökningen. Detta gör att denna studie 
använder sig av en kombination av en kvantitativ- och en kvalitativ metod. Den kvalitativa 
undersökningen skapar en empirisk grund som ger förståelse till problemet, vilket är nödvändigt för att 
identifiera relevanta mätvärden till en kvantitativ undersökning.  

2.3 Datainsamling  
Det finns flera sätt att samla in den information som behövs för att besvara frågeställningarna. Patel 
och Davidsson (2011) nämner några sätt som dokument (litteraturstudie), test och prov, 
självrapportering, observationer samt intervjuer och enkäter. Ingen av teknikerna anses bättre än någon 
annan utan de används beroende på vad frågeställningarna är i förhållande till hur mycket tid och 
resurser som finns tillgängliga (Patel och Davidsson, 2011). I denna studie används teknikerna 
litteraturstudie, observation och intervju och därmed förklaras dessa tekniker mer ingående.      

2.3.1 Litteraturstudie 
I en litteraturstudie ska en kortfattad genomgång av de teorier och modeller som anses relevanta för 
studien presenteras liksom tidigare arbeten som genomförts inom området (Björklund och Paulsson, 
2012). Omfattningen av litteraturstudien beror dels på frågeställningarna men även hur lång tid studien 
pågår. För att skapa en rättvis bild av en händelse bör litteraturstudien enligt Patel och Davidsson 
(2011) presentera information även om den motsäger resultatet. Därmed kan inte bara information som 
stödjer författarnas egna åsikter presenteras, vilket kan skapa en skev bild av en händelse. Genom att 
bara välja viss information kan vad som helst bevisas (Patel och Davidsson, 2011). Enligt Patel och 
Davidsson (2011) bör informationen som redovisas vara sannolik, vilket innebär att dokumenten ska 
undersökas kritiskt. Det är även nödvändigt att undersöka när, var och i vilket syfte dokumenten 
framtagits (Patel och Davidsson, 2011). Enligt Björklund och Paulsson (2012) är tänkbara källor till 
litteraturstudien exempelvis böcker, branschtidskrifter och journalartiklar.  

2.3.2 Observation  
Observationer kan genomföras på olika sätt och Patel och Davidsson (2011) nämner några exempel 
som deltagande observation eller iakttagande observation. Deltagande observation är att observatören 
deltar och påverkar den händelse som studeras (Patel och Davidsson, 2011). Iakttagande observation 
innebär att observatören iakttar de observerade och studerar deras beteende. Observationer genomförs 
vanligtvis vid studier av lokalsamhällen och slutna system. Syftet med en observation kan variera 
mycket och handla om allt från formella till tillfälliga datainsamlingsaktiviteter (Yin och Nilsson, 
2007). Vid observation kommer observatören enligt Holme och Solvang (1997) närmare de som 
observeras än någon annan datainsamlingsmetod. Detta medför etiska krav eftersom observationen 
kan komma in på det privata området som de observerade kanske inte vill offentliggöra (Holme och 
Solvang, 1997). Denna punkt är extra viktig att ta hänsyn till om de observerade inte vet om att de 
observeras.  
 
Observatörens roll i observationen beror enligt Holme och Solvang (1997) på om observationen är 
öppen eller dold. I en öppen observation vet de observerade om att de observeras medan det är tvärtom 
i en dold observation. Fördelen med en dold observation är att de observerade agerar som det gör i 
normala fall medan i en öppen observation kan de förändra sitt beteende, vilket kan försköna 
resultatet. Nackdelen med en dold observation är att observatören inte kan gå omkring och ställa vilka 
frågor som helst utan att avslöja syftet med frågorna, vilket är tvärtemot vad som kan ske i en öppen 
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observation (Holme och Solvang, 1997). Observatörens roll påverkas även enligt Holme och Solvang 
(1997) av att delta aktivt eller passivt. Vid aktivt deltagande styr observatören de observerade 
angående vad de ska göra, vilket påverkar de observerade och ger ingen autentisk bild. Vid en passiv 
roll kan de observerade hämmas i sin aktivitet men de kan också öka sin aktivitet för att ge en så bra 
bild som möjligt av sig själva. Holme och Solvang (1997) beskriver också ett tredje alternativ, vilket 
är ett mellanting av aktiv och passiv där observatören beter sig efter hur den tror att de observerade 
förväntar sig att den ska bete sig. Nackdelen med detta alternativ är att det är svårt att veta vad de 
observerade förväntar sig, men fördelen är att observatörens påverkan på de observerade är liten 
(Holme och Solvang, 1997).    

2.3.3 Intervju 
Beroende på vilken typ av information som efterfrågas kan intervjuer utformas på olika sätt. En 
kvalitativ intervju är användbar när beskrivande information eftersöks (Patel och Davidsson, 2011). 
Det som kännetecknar en kvalitativ intervju är att den liknar ett vanligt samtal i en vardaglig situation 
(Holme och Solvang, 1997). Intervjuaren ger de tematiska ramarna för intervjun och låter sedan 
samtalet utvecklas av sig själv utan att försöka styra undersökningspersonerna, men i slutändan 
försäkrar sig intervjuaren om att få svar på det som efterfrågas (Holme och Solvang, 1997).  
 
Holme och Solvang (1997) beskriver tillvägagångssättet vid en kvalitativ intervju som att först 
klargöra vad för information som eftersöks och därefter kan en övergripande manual skrivas till 
intervjun. En manual är inte nödvändig för kvalitativa intervjuer men kan vara användbar. Denna 
manual är dock endast ett stöd för att få den informationen som eftersöks, intervjun löper på fritt i 
samtalsform. Om ingen manual används utförs den öppnaste formen av intervju, vilket liknar ännu 
mer ett vanligt samtal (Patel och Davidsson, 2011). Fördelen med att inte styra intervjun är att nya 
uppfattningar och idéer kan dyka upp. Efter skapandet av en övergripande manual bör urval av 
undersökningspersoner ske. Holme och Solvang (1997) skriver om att det är viktigt att välja 
undersökningspersoner utifrån vilka som kan ge högst informationsinnehåll. Ett högt 
informationsinnehåll kan nås genom att välja intervjupersoner med goda kunskaper inom det 
studerade området. För att öka innehållet ytterligare kan även en stor variationsbredd i urvalet väljas, 
till exempel att intervjupersoner med olika arbetsroller väljs (Holme och Solvang, 1997). Beroende på 
hur urvalet av undersökningspersoner slutade kan intervjun kategoriseras som olika intervjutyper, till 
exempel informant- eller respondentintervju. En respondentintervju innebär att personerna som 
intervjuas själva är delaktiga i det som studeras (Holme och Solvang, 1997). Medan en 
informantintervju innebär att de personer som intervjuas är utomstående men kan svara på frågor om 
det som studeras (Holme och Solvang, 1997). När urvalet är klart och de intervjuade är informerad om 
vad de medverkar i ska de även bli informerade om deras information kommer att hanteras 
konfidentiellt eller inte (Patel och Davidsson, 2011). Under intervjun är det fördelaktigt att anteckna 
eller spela in konversationen och för detta krävs den intervjuades tillåtelse (Patel och Davidsson, 
2011). Enligt Holme och Solvang (1997) bör intervjun ske neutralt och öppet, det vill säga att den sker 
på till exempel en neutral plats under dagtid där intervjuaren inte försöker påverka den intervjuades 
svar. Kvalitativa intervjuer är mer eller mindre ostrukturerade, vilket innebär att frågorna som ställs 
lämnar utrymme för den intervjuade att svara på med egna ord (Patel och Davidsson, 2011).  
 
På liknande sätt kan intervjuer ske när det är mer konkret information som eftersöks, till exempel “på 
en skala 1 till 5, hur bra anser du användarvänligheten i programmet är?”. Sådana intervjuer är ofta 
mer standardiserade än kvalitativa intervjuer, det vill säga att intervjun följer ett frågeformulär enligt 
den nedskrivna ordningen (Patel och Davidsson, 2011). Hur strukturerad intervjun är kan variera men 
den är ofta mer strukturerad, likt exempelfrågan ovan som inte lämnar utrymme för den intervjuade att 
besvara frågan med egna ord. 

2.4 Studiens trovärdighet 
Enligt Björklund och Paulsson (2012) måste en vetenskaplig studie alltid beakta de tre måtten 
Validitet, Reliabilitet och Objektivitet för att vara trovärdig. Den enskilda studien bör alltid sträva efter 
en så hög trovärdighet som möjligt men detta ska vägas mot tidsramen och resursåtgången för att inte 
studien ska fokusera på fel områden.   
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2.4.1 Validitet  
Björklund och Paulsson (2012) beskriver validitet som i vilken utsträckning något mäts. Enligt 
Eriksson och Weiderheim-Paul (2014) består validitet av två aspekter, inre- och yttre validitet. Inre 
validitet avser förhållandet mellan begrepp och hur de mäts i studien. Yttre validitet avser förhållandet 
mellan de mätvärden som mäts och vad de är i verkligheten. Det finns flera sätt att öka validiteten i en 
studie och en vanlig strategi är triangulering (Eriksson och Weiderheim-Paul, 2014). Triangulering 
beskrivs av Björklund och Paulsson (2012) som ett sätt att öka pålitligheten genom att använda flera 
metoder eller källor för en och samma företeelse.     
 
I denna studie kommer en yttre validering att göras mellan simuleringsmodellen och verkligheten för 
att säkerställa att resultaten är tillförlitliga. Valideringen kan endast göras på de enskilda delarna av 
simuleringsmodellen som finns i verkligheten eftersom det inte finns ett verkligt system som 
motsvarar hela simuleringsmodellen. Detta innebär att en inre validering görs över PM10 och det 
planerade åtgärdspaketet för att säkerställa att skillnaden mellan nuläget och framtidsscenarierna är 
korrekt.   

2.4.2 Reliabilitet 
Björklund och Paulsson (2012) definierar reliabilitet som graden av tillförlitlighet i mätinstrumentet, 
det vill säga hur pålitlig ett mätinstrument är på att ge samma värde om undersökningen görs om. 
Eriksson och Weiderheim-Paul (2014) anser dock att validitet är det viktigaste kravet på 
mätinstrumentet eftersom det inte spelar någon roll hur bra mätinstrumentet mäter om fel saker mäts. 
Eriksson och Weiderheim-Paul (2014) varnar för att mätning med klocka, måttband eller vägning kan 
vara felaktigt eftersom användning av siffror kan ge ett starkare intryck av exakthet än vad det 
egentligen är i verkligheten. Triangulering kan precis som i validitet också tillämpas på reliabiliteten, 
även kontrollfrågor kan ställas i intervjuer för att öka reliabiliteten (Björklund och Paulsson, 2012). 
 
I denna studie används en simuleringsmodell som körs i flera replikationer för att minimera påverkan 
som enskilda slumptal har på resultatet. Antalet replikationer bestäms med hjälp av statistiska begrepp 
som konfidensintervallmetoden, vilket förklaras i kapitel 3.4.4. Att använda konfidensintervall ökar   
simuleringsmodellens reliabilitet genom att mätvärdena blir mer tillförlitliga eftersom ett intervall kan 
återspegla verkligheten bättre än ett enskilt värde.   

2.4.3 Objektivitet 
Björklund och Paulsson (2012) definierar objektivitet som hur stor påverkan egna värderingar har på 
studien. Detta innebär att inga faktafel får göras, utan den information som återges måste vara korrekt. 
Det innebär även att informationen inte får vinklas för att passa en specifik synpunkt. Författarna bör 
enligt Eriksson och Weiderheim-Paul (2014) vara neutrala för att inte överbetona eller underbetona 
informationen samt ha en god balans genom att belysa flera perspektiv av situationen. För att öka 
objektiviteten rekommenderar Björklund och Paulsson (2012) att författarna tydliggör och motiverar 
de val som har gjorts i studien. 
 
Objektivitet vid en intervju är viktigt för att informationen från intervjun ska anses som pålitlig. 
Intervjuaren kan själv tänka på att vara objektiv men det kan inte garanteras att den intervjuade är 
objektiv i sina svar, utan svaren kan vara partiska efter den intervjuades intresse. Osäkerheten i hur 
objektiv den intervjuade är i sina svar kan hanteras på olika sätt. Ett är genom triangulering, där flera 
personer intervjuas med samma frågor och sedan jämförs svaren (Björklund och Paulsson, 2012). Ett 
annat sätt är genom att komplettera intervjun med observationer, vilket görs för att jämföra vad den 
intervjuade sagt mot hur det är i verkligheten.  
 
Författarna av denna studie har ingen anledning till att styra resultaten åt något håll eftersom det inte 
finns någon belöning eller konsekvens vid presentation av slutresultatet, vilket medför att en neutral 
roll kan hållas. Detta möjliggör för en högre objektivitet i studien. Vid situationer där hög objektivitet 
är svårt att uppnå som vid intervjuer, kommer författarnas tolkningar att diskuteras och jämföras. Om 
det finns en tydlig skillnad mellan tolkningarna undersöks det aktuella området igen tills dess att 
tolkningarna stämmer överens.  
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2.5 Källkritik 
De böcker som används i denna studie används främst för forskningsbegrepp i kapitel 2 eller för 
generella definitioner av logistikbegrepp i kapitel 3. De flesta av de använda böckerna trianguleras för 
att säkerställa att informationen är korrekt. De fall där triangulering inte är möjlig eller svår i form av 
tidskrävande, undersöks och diskuteras trovärdigheten i källan. Ifall trovärdigheten ifrågasatts har 
källan uteslutits.  
 
De vetenskapliga artiklar som används har också triangulerats men eftersom artiklarna oftast är i 
framkanten av forskningen av ett specifikt fenomen är det svårare att hitta liknande artiklar. Dessa 
artiklar anses ändå vara trovärdiga eftersom de är vetenskapligt granskade, peer reviewed, innan de 
publicerats. Dessutom märks det på begrepp och ordval att målgruppen för dessa artiklar är 
ämneskunniga, vilket ökar trovärdigheten. Artiklarna i kapitel 3 används för att ge ett mera djup kring 
studiens fokusområden.    
 
De dokument och bilagor som erhålls från BillerudKorsnäs anses vara trovärdiga eftersom det är ur 
företagets perspektiv viktigt att den delade informationen är korrekt för att få ut så mycket som möjligt 
av denna studie. Dessutom är dokumenten skrivna och granskade av en eller flera sakkunniga personer 
inom området från BillerudKorsnäs, vilket ökar tillförlitligheten. 

2.6 Tillvägagångsätt  
Det finns inget tillvägagångssätt som är komplett och kan användas på alla typer av studier eftersom 
det finns ett specifikt och unikt syfte i varje studie. Däremot kan beprövade tillvägagångssätt användas 
som grund till det egna tillvägagångssättet. I denna studie användes Björklunds (2011) 
tillvägagångssätt De sju processtegen i ett strukturerat utredningsarbete som grund. 

2.6.1 De sju processtegen i ett strukturerat utredningsarbete 
De sju processtegen i ett strukturerat utredningsarbete är en generell metod som beskriver 
grundläggande tankar kring vad Logistikavdelningen vid Linköpings universitet anser är ett bra 
metodiskt förhållningssätt till logistikutredningar (Björklund, 2011). De sju processtegen beskriver ett 
tillvägagångssätt för att ta studien från syfte till slutsats. 

Steg 1: Visualisera målet  
I första skedet av studien ska en bild skapas över resultatet som kommer att presenteras (Björklund, 
2011). Bilden ska bestå av övergripande frågeställningar som utgår utifrån uppgiften. 
Frågeställningarna ska i detta skede inte vara konkreta utan de ska snarare visa vad det är för typ av 
resultat som är målet (Björklund, 2011). Exempel på olika typer av resultat är klassificeringar, 
alternativ struktur eller rekommenderad metod etc. 

Steg 2: Visualisera vägen till målet  
I nästa steg bryts uppgiften ner till mindre hanterbara delar som grovt preciseras (Björklund, 2011). 
Dessa delar består av vilka aktiviteter som måste göras samt vilka etappmål som ska uppnås på vägen. 
Vilka delar som ska ingå i studien är olika från fall till fall. Det finns dock generella frågor som 
behöver besvaras i de flesta studier (Björklund, 2011): Vilken typ av teori/litteratur kommer att 
behövas? Vilken typ av empiri kommer att behövas, och hur ska den fås fram? På vilket sätt ska 
analysen göras? Genom att beskriva och identifiera hur de olika delarna hänger ihop och påverkar 
varandra ges det en övergripande plan för studien (Björklund, 2011). 

Steg 3: Genomför de första delmomenten     
De två första stegen handlar om upplägget av studien och vad som ska göras. För att gå vidare till 
nästa steg behöver frågeställningarna preciseras och för att göra detta behöver en ökad förståelse för 
problemet erhållas (Björklund, 2011). I nästan alla studier handlar de första delmomenten om att 
samla in mer information om problemet. Syftet med detta är att skapa en bättre förståelse för 
problemet genom att förstå vad det är för problem samt för vem det är ett problem och vad 
konsekvenserna av problemet blir. (Björklund, 2011) Med information om detta kan uppgiften sedan 
preciseras. 
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Steg 4: Precisera uppgiften 
Detta skede fortsätter där steg 2 slutade men via steg 3 har en ökad problemförståelse erhållits och 
uppgiften kan preciseras (Björklund, 2011). Uppgiften preciseras med fokus på det som är mest 
centralt genom att avgränsa bort det som inte kommer tas upp i studien (Björklund, 2011). De 
övergripande frågeställningarna som togs fram i steg 1 ska också preciseras för at bli mer konkreta. 
Avslutningsvis ska återstående momenten i vägen till målet beskrivas tydligare. Detta kan leda till att 
en ny mer riktad litteraturstudie behöver göras eller att mer strukturerade intervjuer behöver utföras 
(Björklund, 2011). 

Steg 5: Genomför återstående moment till målet 
Om uppgiftpreciseringen gjordes på ett utförligt sätt handlar detta steg endast om att följa den plan 
som tagits fram på det planerade tillvägagångssättet (Björklund, 2011). I detta steg är det tillskillnad 
mot de föregående stegen hårdare krav på att följa den plan som har gjorts eftersom strukturen redan 
är bestämd av författarna. Det går fortfarande att ändra den plan som tagits fram om det anses vara 
nödvändigt men det ska vara på goda grunder och de ska motiveras väl (Björklund, 2011). Detta steg 
avslutas när resultatet är enligt det mål som bestämdes i steg 1 (Björklund, 2011). 

Steg 6: Granska lösningen kritiskt 
När resultat erhållits ska de granskas kritiskt för att säkerställa att relevansen och trovärdigheten i 
resultaten speglar studien (Björklund, 2011). Den kritiska granskningen kan utgå ifrån att besvara 
följande frågor enligt Björklund (2011): Är syftet uppfyllt? Hur påverkas det omgivande systemet av 
era förslag? Hur påverkar gjorda avgränsningar och fokuseringar resultatets relevans? Hur har 
valda metoder/modeller/arbetssätt fungerat? Hur känsligt är resultatet för förändringar? 
Den kritiska granskningen gäller under hela studien och inte enbart när uppgiften är löst (Björklund, 
2011). Till exempel måste val av litteratur och metoder ske på ett genomtänkt sätt. Detta steg handlar 
också om att reflektera över vad som har gjorts och vilka val som gjordes. 

Steg 7: Utred möjligheten att generalisera 
Detta är det avslutandet steget och det handlar om att diskutera om resultatet är generellt användbart, 
det vill säga att det kan tillämpas för mer än den specifika situation som undersökts (Björklund, 2011). 
Genom att visa vad som är generellt användbart får resultatet ett bredare perspektiv och 
uppdragsgivaren vet i större utsträckning hur användbart resultatet är i en föränderlig värld (Björklund, 
2011). Detta ger även möjligheten för andra att dra nytta av studien i andra typer av sammanhang. 
Ytterligare en diskussionspunkt är om arbetet bidrar till teori- och/eller modellutveckling, till exempel 
om analysmetoder, arbetsmetoder etc. kan användas vid liknade studier (Björklund, 2011).     

2.6.2 Studiens tillvägagångssätt  
I denna studie används flera metoder för att gå från syfte till mål. Detta motiverar varför ett eget 
anpassat tillvägagångssätt används. Det övergripande tillvägagångssättet som använts genom hela 
studien baserar sig på de sju processtegen som förklaras i kapitel 2.6.1. Dessa sju processteg har sedan 
modifierats för att passa denna studie. Dessutom används ett tillvägagångssätt för simuleringsdelen av 
studien som presenteras i kapitel 3.4. I figur 3 visas studiens övergripande tillvägagångssätt som kan 
delas in i de fem faserna: planeringsfas, datainsamlingsfas, simuleringsfas, analysfas och slutfas. Varje 
fas innehåller ett antal moment som är placerade i den ordning som de påbörjades. Däremot blev inte 
momenten alltid klara i samma ordning, vilket berodde på att vissa moment utfördes parallellt med 
varandra samt att ändringar gjordes i de olika framtidsscenarierna under arbetets gång.  
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Figur 3: Studiens tillvägagångsätt, där de ljusblåa rutorna visar faserna medan de mörkblåa rutorna visar momenten och 
den diamantformade rutan representerar en beslutspunkt. De mörkblåa pilarna indikerar i vilken ordning momenten utfördes 
medan de svarta pilar 

Planeringsfas 
Studiens första fas, planeringsfasen, består av åtta moment och utgör grunden till studien, se figur 4. 
Planeringsfasen började i det skede uppgiften initierades och pågick fram till att den konceptuella 
modellen skapades.  
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Figur 4: Planeringsfasens moment. Mörkblå rutor visar vilka moment som ingår i denna fas och de mörkblåa pilarna 
indikerar i vilken ordning momenten genomfördes. 

Det första momentet i studien var att sätta sig in i problemet och förstå sig på uppgiften. Detta gjordes 
genom ett par möten med Ivo Fronzaroli som är BK Skärblackas handledare för examensarbetet. 
Under dessa möten diskuterades examensarbetets uppgift, mål och bakgrunden till problemet samt vad 
BK Skärblacka förväntade sig av examensarbetet. Mötena kompletterades även med två rundturer i 
magasinet för att se hur det ser ut och vad förutsättningarna var. Utifrån detta kunde studiens mål och 
vägen till målet visualiseras, i linje med Björklund (2011) första och andra processteg i ett strukturerat 
utredningsarbete. Därefter påbörjades en formulering av bakgrunden till problemet som är i linje med 
Björklund (2011) tredje processteg där de första delmomenten genomförs. För att formulera 
bakgrunden användes en kvalitativ metod för informationsinsamlingen eftersom syftet med 
bakgrunden är att beskriva en helhetsbild av problemet. Detta stämmer in på Holme och Solvang 
(1997) beskrivning av kvalitativ metod. Till bakgrunden gjordes även ett par öppna kvalitativa 
intervjuer enligt Holme och Solvang (1997) tillvägagångssätt, där övergripande punkter om vad 
intervjun skulle handla om bestämdes i förväg. Därefter genomfördes intervjuerna i samtalsform där 
den intervjuade fick uttrycka sig fritt. Intervjuerna skedde med relevanta personer på BK Skärblacka 
för att se om det fanns andra infallsvinklar till problemet. I arbetet med bakgrunden skapades en 
helhetsbild över nuläget och vilka problem som fanns. 
 
Eftersom studien utfördes på BK bruk i Skärblacka med huvudfokus på att utvärdera ett framtaget 
åtgärdspaket fanns det en del direktiv/avgränsningar från företaget men även ifrån universitet. 
Direktiven från företaget handlade främst om vad och hur problemet skulle undersökas medan 
universitet gav teoretiska krav. I början av studien lades en del tid på att sammanställa dessa krav till 
ett ramverk för vad studien skulle innehålla. Detta ramverk förändrades sedan under studien gång efter 
att nya direktiv från BK Skärblacka erhölls. Det kom fram nya direktiv eftersom BK Skärblacka själva 
arbetade med liknande frågor vid sidan av examenarbetet där de kom fram till nya insikter som 
påverkade examensarbetet. Varje nytt direktiv diskuterades med Ivo Fronzaroli om vilken påverkan 
det kunde tänkas ha på resultatet och därefter har de direktiv med liten påverkan uteslutits för att 
behålla studiens huvudfokus. Ivo Fronzaroli har även varit mån om att examensarbetet ska vara 
genomförbart inom en rimlig tid och har därmed angett direktiv om vad som kan avgränsas bort från 
studien utan att målet med studien påverkas.  
 
Utifrån bakgrunden och direktiven formulerades, i linje med Björklund (2011) fjärde processteg, ett 
mer precist syfte och mål med tillhörande frågeställningar utifrån Björklund och Paulsson (2012) 
definition om en normativ studie. Dessa diskuteras sedan med Ivo Fronzaroli för att se till att de 
stämde överens med BK Skärblackas förväntningar om studien och vad de var intresserade av att få 
analyserat. När BK Skärblackas var nöjda med syfte, mål och frågeställningar kunde diskussioner 
föras med universitet för att se till att studien hade en tillräcklig akademisk höjd.  
 
Efter att uppgiften preciserats kunde metodvalen påbörjas. För att ta reda på vilka metoder som var 
intressanta för studien gjordes litteratursökningar över liknade arbeten samt efter definierade metoder i 
läroböcker. De metoder som användes i dessa arbeten och de definierade metoderna som ansågs vara 
intressanta jämfördes sedan mot denna studie för att se vilka metoder som kunde vara användbara. 
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Detta ledde till att de övergripande metoderna kunde bestämmas, som till exempel att denna studie är 
en fallstudie som använder sig av en simulering som analysmetod. För att bestämma hur 
datainsamlingen skulle gå till diskuterades det med företaget om vilka metoder som var möjliga. Detta 
resulterade i att metoderna i kapitel 2.3 användes, alltså intervjuer, observationer och datorsystem. Där 
metoden för datainsamling med datorsystem följde riktlinjerna i kapitel 2.3.1. Författarna av denna 
studie fick ingen egen tillgång till BK Skärblackas datorsystem, men om det var någon information av 
intresse var det endast att fråga en anställd. Detta ledde till att många intervjuer genomfördes. 
 
Syftet med de flesta av intervjuerna som genomfördes var att beskriva nuläget men även för att kunna 
beskriva de två framtidsscenarierna. Nuläget och framtidsscenarierna är en del av empirin i denna 
studie. En empirisk undersökning är nödvändig för förståelsen och genomförandet av studien och bör 
dessutom finnas med i fallstudier enligt Yin och Nillson (2007). För att ta fram empirin användes en 
kvalitativ metod på samma sätt som i bakgrunden. Det första framtidsscenariot är ett 
jämförelsealternativ där PM10 läggs till i nuläget utan att några åtgärder vidtas. Syftet med detta 
scenario var att se vad som händer om inga åtgärder vidtas. Framtidsscenariot används därmed som ett 
basscenario för att kunna jämföra och analysera det andra framtidsscenariot mot ett slags 
nollalternativ. Det andra framtidsscenariot utgår ifrån det första framtidsscenariot men innehåller även 
det planerade åtgärdspaketet. Syftet med detta scenario är att undersöka om åtgärdspaketet är 
tillräckligt för att klara av de problem som förväntas uppstå i magasinet när PM10 är i drift. Detta 
scenario är den viktigaste delen i hela studien och därmed är det även där mest fokus lagts.  
 
Identifieringen över vilka begrepp och nyckeltal som är relevanta för studien gjordes samtidigt som 
framtidsscenarierna utformades. Denna identifiering grundade sig på de aspekter som bakgrunden till 
problemet består av. Detta ledde till att litteraturstudien fick fyra fokusområden: lager, logistik 
(kundservice), hållbarhet och simuleringsprocess. De fyra fokusområdena utgjorde grunden i 
litteratursökningarna. Sökningarna efter relevant litteratur skedde via Linköping universitets bibliotek 
söktjänst UniSearch samt söktjänsten på Emerald Insight för aktuella vetenskapliga artiklar. För att 
begränsa mängden sökträffar per sökning kompletterades fokusområdenas namn med relevanta 
nyckelord som till exempel utrymmesbegränsningar, effektivisera lager, kundservice, 
totalkostnadsanalys, godstransporter, konceptuell modell, uppvärmningstid, antal replikationer, 
validering och verifiering. Efter att en sökning på ett fokusområde med tillhörande nyckelord gjorts på 
svenska gjordes den även på engelska. För att säkerställa att litteraturen var trovärdig granskades varje 
källa utifrån metoderna som beskrevs i kapitel 2.4 och 2.5. Genom att använda trianguleringsmetoden 
i kapitel 2.4.1 räckte det med att endast de första träffarna i en sökning studeras utan att alla hundratals 
sökträffar behövde granskas. Utifrån fokusområdena delades litteraturstudien in i två faser där den 
första fasen var att samla in grundläggande information och definitioner om olika begrepp. I denna fas 
användes främst böcker eftersom informationen var grundläggande. I den andra fasen användes 
vetenskapliga artiklar för att få fördjupad kunskap om till exempel utrymmesbegränsningar och 
framförallt vad andra har gjort för att hantera dessa.  
 
Den avslutande delen i planeringsfasen var att planera hur simuleringsmodellen ska fungera och 
identifiera vilka indata som behövdes för att ge den utdata som önskades. Detta gjordes i momentet 
konceptuell modell enligt Robinson (2008) definition av en konceptuell modell. Den konceptuella 
modellen beskriver hur simuleringsmodellen ska fungera, vad målet är, vilka experiment som ska 
göras, vilken indata som behövs och vilken utdata som är intressant. Utifrån simuleringsmodellens 
utdata ska frågeställningarna kunna besvaras och detta ska även återspegla vad målet med 
simuleringsmodellen är. Utifrån utdatan identifierades sedan vilken indata som behövdes. Därefter 
beskrevs alla möjliga flöden i simuleringsmodellen med hjälp av en flödeskartläggning som baserades 
på den information som togs fram för nuläget samt för framtidsscenarierna. Efter flödeskartläggningen 
identifierades vilka antaganden och förenklingar som kunde göras i simuleringsmodellen för att 
förenkla simuleringsmodellen utan att påverka resultatet. När den konceptuella modellen var klar 
övergick studien till datainsamlingsfasen. 
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Datainsamlingsfas 
Vid datainsamlingsfasen var all planering klar. Detta innebar att de återstående momenten i studien 
var planerade för att kunna följas fram till målet med studien, likt Björklund (2011) femte processteg. 
Datainsamlingsfasen består av 5 moment och en beslutspunkt, se figur 5. 
 

 
Figur 5: Datainsamlingsfasens moment. Mörkblå rutor visar vilka moment som ingår i denna fas och den diamantformade 
rutan representerar en beslutspunkt. De mörkblåa pilarna indikerar i vilken ordning momenten genomfördes. 
Datainsamlingsfasen börjar med momentet 

Det avslutande momentet i föregående fas var att skapa en konceptuell modell där bland annat indata 
identifierades. I denna fas, datainsamlingsfasen, kvantifieras den identifierade indatan. För att 
kvantifiera dessa indata användes de tre datainsamlingsmetoderna datorsystem (litteraturstudie), 
observationer och intervjuer som förklaras i kapitel 2.3. Dessa metoder utfördes parallellt med 
varandra eftersom det inte alltid gick att få all information till en viss indata med endast en av 
metoderna och därmed kompletterade metoderna varandra. Ett exempel på hur arbetsgången i 
datainsamlingen gick till var att det började med en intervju där övergripande information erhölls som 
sedan diskuterades angående hur den kunde användas i simuleringsmodellen. Därefter togs beslutet att 
det behövdes mer data som erhölls genom att en sakkunnig person på BK Skärblacka gav ut rådata 
från ett ERP system. Dessa rådata bearbetades sedan för att passa det syfte som var tänkt att datan 
skulle användas till i simuleringsmodellen. När datan var bearbetad och klar granskades den av en 
representant på BK Skärblacka för att se till att den fortfarande var korrekt. BK Skärblackas dator- och 
ERP system som använts för att erhålla rådata är: BIKE, BOND och TIPS. I de flesta fall räckte det att 
datorsystemet BIKE användes men i vissa fall behövdes även de andra två ERP systemen användas, 
vilket medförde att informationen behövde sammanfogas till ett dokument. I datainsamlingen gjordes 
även observationer i magasinet, vilka var öppna för de observerade samt att författarna inte deltog i 
den observerade situationen. Anledningen till denna typ av observation var för att truckförarna skulle 
arbeta som vanligt medan de var observerade.  
 
När hela datainsamlingen var gjord och all data var bearbetad anpassades datan till 
simuleringsprogrammet Arena:s indataformat. I de delar av simuleringsmodellen som 
sannolikhetsfördelningar användes bearbetades datan med programmet Input Analyzer för att erhålla 
lämpliga sannolikhetsfördelningar. Detta gjordes i momentet indata till simuleringsmodellen. När 
datainsamlingen var klar och bearbetad till Arena:s indataformat kunde simuleringsmodellen skapas. 

Simuleringsfas  
I denna studie användes två simuleringsmodeller för att analysera effekterna av PM10 och det 
planerade åtgärdspaketet. Själva skapandet av simuleringsmodellerna har en egen fas som kallas för 
studiens simuleringsfas. Simuleringsfasen består av fem moment, se figur 6. 
 

 
Figur 6: Simuleringsfasens moment. Mörkblå rutor visar vilka moment som ingår i denna fas och de mörkblåa pilarna 
indikerar i vilken ordning momenten genomfördes. 
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Det första momentet i simuleringsfasen var skapandet av grundmodellen och det är det enskilt största 
momentet sett till tidsåtgång i denna studie. Grundmodellen innefattar endast PM10 och skapades efter 
den konceptuella modellen med det indata som togs fram i datainsamlingsfasen. För att inledningsvis 
göra simuleringsmodellen mer greppbar delades den in i mindre delar eftersom det är lättare att få 
delar av modellen att fungera var för sig först än hela på en gång. Därmed gjordes varje del för sig 
som till exempel magasinets inlastning, lagring och utlastning. När varje del var klar kontrollerades 
det att delen fungerade som tänkt och gav rimliga resultat. När alla delar sedan var klara sammanslogs 
modellerna till en större modell. Modellen testades först med en liten mängd indata för att se till att 
modellen betedde sig som den skulle. Därefter ökades mängden indata gradvis samtidigt som 
modellen utökades för att klara av olika specialfall. Denna metod vid modellskapandet är 
egenkonstruerad av studiens författare som tidigare använt den framgångsrikt vid mindre projekt, 
vilket motiverar varför den även användes i denna studie. När grundmodellen var klar beräknades 
antalet replikationer utifrån konfidensintervallsmetoden som presenteras i kapitel 3.4.4. Antalet 
replikationer används för att göra simuleringsmodellens resultat mer tillförlitliga. För att vidare 
säkerställa att resultaten var tillförlitliga gjordes en verifiering över hela modellen och sedan en 
validering mot referensdata över några delar av simuleringsmodellen. I denna studie kunde inte en 
validering mot referensdata göras över hela simuleringsmodellen eftersom det, när denna studie görs, 
inte finns något verkligt system som motsvarar simuleringsmodellen. Därmed gjordes valideringen 
mot referensdata enbart på enskilda delar av simuleringsmodellen som kunde jämföras mot delar som 
finns i verkligheten. Referensdata togs fram via observationer, datorsystemen och intervjuer. Därefter 
validerades hela simuleringsmodellen genom att den kontrollerades av tre representanter från BK 
Skärblacka, vilket är en av valideringsmetoderna som beskrivs i kapitel 3.4.5. Detta gjordes för att 
säkerställa att simuleringsmodellens resultat är trovärdiga. När grundmodellen var validerad 
modifierades simuleringsmodellen till framtidsscenario 2 och därefter kunde experimenten påbörjas. 
De experiment som genomfördes var de som beskrivs i kapitel 5.1. Resultaten från experimenten 
kontrollerades också av en sakkunnig representant från BK Skärblacka av samma anledning som 
innan. När alla resultat var trovärdiga övergick studien till att analysera resultaten i analysfasen. 

Analysfas  
Efter konstaterandet att simuleringsmodellerna ger trovärdiga resultat inleddes analysen av resultaten 
för att kunna besvara frågeställningarna. Analysfasen består av fem moment, se figur 7. 
 

 
Figur 7: Analysfasens moment. Mörkblå rutor visar vilka moment som ingår i denna fas och de mörkblåa pilarna indikerar i 
vilken ordning momenten genomfördes. 

Det första momentet i analysfasen var att göra känslighetsanalyser över simuleringsmodellerna 
eftersom känslighetsanalyserna visar hur känsliga simuleringsmodellerna är och därmed hur trovärdiga 
resultaten är. Känslighetsanalyserna gjordes genom att testa olika värden på olika parametrar för att se 
hur simuleringsmodellens resultat påverkades, till exempel vad som händer om antalet tågvagnar som 
kan lastas per dag minskar. Om det var en statistik signifikant skillnad i resultat vid små förändringar 
ansågs parametern vara en riskfaktor för simuleringsmodellens pålitlighet och värdet bör därmed 
väljas varsamt. Denna analys gjordes eftersom parametrar ofta inte stämmer exakt överens med 
verkligheten över tid. Om det däremot inte var en statistik signifikant skillnad i resultatet ansågs 
värdet på parametern var pålitligt och att simuleringsmodellen vara mindre känslig och pålitlig. 
Resultaten av känslighetsanalyserna har en stor påverkan på denna studies slutsatser och 
rekommendationer. Detta eftersom positiva resultat från känslighetsanalyserna ökar tillförlitligheten 
till simuleringsmodellen och dess resultat. Därmed är det mindre riskfyllt för företaget att följa 
studiens rekommendationer.  
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När känslighetsanalyserna var gjorda kunde resultaten analyseras. Resultaten analyserades utifrån tre 
aspekter: tillräcklighet, kundservice och hållbarhet. Med tillräcklighet menas att magasinet inte 
överbelastas samtidigt som kundservicen inte blivit så dålig att mer än 0,5 % av kundorders som 
producerats i tid skickats sent till kund. Gränsen på 0,5 % baserar sig på att det är acceptabelt att det 
kan finnas någon enstaka kundorder som blir sena på ett år. Den viktigaste aspekten är tillräckligheten 
eftersom kundservice och hållbarhet är av mindre betydelse om magasinet inte klarar av att hantera 
den ökade produktionen av MG produkter som PM10 medför. Klarar magasinet den ökade 
produktionen av MG produkter är påverkan på kundservicen mer intressant än hållbarhetsaspekten. I 
det första framtidsscenariot utvärderades endast tillräcklighet och kundservice, eftersom det var 
ointressant att analysera påverkan på den hållbara utvecklingen när magasinet inte var tillräckligt för 
att klara av den ökade mängden MG produkter. I det andra framtidsscenariot uppfylls tillräckligheten 
och därmed utvärderades även påverkan på den hållbara utvecklingen. 
 
För att utvärdera om tillräckligheten i ett framtidsscenario uppfylls analyserades främst nyckeltal som 
lagernivå och GLT men även utdatan av antalet försenade kundorders som producerats i tid. 
Tillräckligheten analyserades genom att studera om den simulerande lagernivån översteg 
lagringskapaciteten under simuleringstiden eller om den genomsnittliga GLT var längre jämfört med 
nuläget. Om så var fallet antogs det att scenariot inte uppfyller det som definieras som tillräcklighet. 
Ett scenario ansågs tillräckligt om inga överbelastningar simulerats samtidigt som minst 99,5 % 
kundorders som producerats i tid också lämnat magasinet i tid, även om det lett till transporter med låg 
fyllnadsgrad. Andra nyckeltal som också utvärderades i samband med tillräckligheten var 
fyllnadsgraden i tågvagnarna och lastbilarna samt hur fördelningen mellan transportslagen var i totalt 
transporterad mängd produkter. Fyllnadsgraden beräknades utifrån vikt eftersom det är vikten som 
begränsar transporterna och inte volymen. Detta leder till att fyllnadsgraden beräknades som den totala 
transporterade mängden per transportslag dividerat med antalet använda tågvagnar respektive lastbilar. 
Avslutningsvis undersöktes kundservicen, främst utifrån när kundorders lämnat magasinet. Detta 
jämfördes sedan mot hur kundservicen är i dagsläget.     
 
I framtidsscenario 1 simulerades inga åtgärder, vilket medförde att utvärderingen endast blev ett 
konstaterande om vad som förväntas ske när PM10 är i drift om inga åtgärder vidtas. I 
framtidsscenario 1 var undersökningen av tillräcklighet mest intressant eftersom det förväntas bli stora 
problem i magasinet med PM10 i drift om inga åtgärder vidtas. Utifrån denna analys kunde storleken 
på problemet uppskattas. I framtidsscenario 1 undersöktes sedan kundservicen genom att den 
jämfördes mot vad den är idag, till exempel jämfördes hur många kundorders som levererades efter 
dess ex-mill datum. Ex-mill datum är ett datum som anger när en kundorder senast måste lämna 
magasinet och förklaras utförligare i kapitel 4.2.   
 
I framtidsscenario 2 utvärderades det planerade åtgärdspaketet och i denna analys krävdes det att 
tillräckligheten uppfylldes för att studien skulle kunna gå vidare till att analysera kundservicen och 
sedan hållbarheten. Om det skulle visa sig att tillräckligheten inte uppfyllts hade framtidsscenario 2 
behövts modifieras genom att lägga till eller ta bort åtgärder och sedan utvärderas igen. Detta hade 
gjorts tills dess att tillräckligheten uppfyllts. De åtgärder som hade kunnat läggas till var egna förslag 
eller andra åtgärder som BK Skärblacka redan hade identifierat men av olika anledningar uteslutits ur 
åtgärdspaketet. Det kunde handlat om att åtgärden var för dyr, förväntades inte medföra någon större 
effekt, inte realistisk nog att genomföra på kort tid eller förväntades försämra kundservicen drastiskt.  
 
I framtidsscenario 2 används en lastbilspendel istället för lastbilstransporter till olika terminaler och 
kunder. Detta medförde att lastbilstransporterna i framtidsscenario 2 behövde undersökas annorlunda 
jämfört med hur lastbilarna undersöktes i framtidsscenario 1. Beräkningar av fyllnadsgrad och 
fördelning mellan transportslagen gjordes dock på samma sätt. Däremot behövde utnyttjandet av 
lastbilspendeln undersökas annorlunda eftersom lastbilspendeln är en investering av BK Skärblacka 
och den behöver därmed ha en hög utnyttjandegrad för att den ska anses lönsam. Utnyttjandegraden 
beräknades utifrån antalet använda transporter dividerat med totala antalet tillgängliga transporter. I 
dagsläget är det inte bestämt hur lastbilspendeln ska utformas men BK Skärblacka har ett alternativ de 
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är mer intresserade av. Därmed utvärderades detta alternativ först. När ett alternativ medförde att 
tillräckligheten i scenariot uppfylldes jämfördes utformningen av lastbilspendeln med en annan typ av 
lastbil. Den valda utformningen rekommenderades främst på grund av utnyttjandegraden men även 
utifrån vilka effekter den har på till exempel lagernivåerna i magasinet. Därefter undersöktes det hur 
kundservicen påverkades av åtgärderna. Kundservicen utvärderades genom att jämföra effekten av 
åtgärderna, med hjälp av den teoretiska referensramen, mot hur det är idag utifrån samma punkter som 
togs upp i framtidsscenario 1. Efter detta gjordes en jämförelse mellan framtidsscenario 1 och 2. 
Jämförelsen fokuserade främst på lagernivåer, genomloppstider och fyllnadsgrader men även på 
kundservicen. Skillnaden mellan framtidsscenario 1 och 2 symboliserar effekten av åtgärdspaketet i 
framtidsscenario 2.  
 
Därefter undersöktes framtidsscenario 2 utifrån ett hållbarhetsperspektiv med fokus på ekonomi och 
miljö. Åtgärdspaketets påverkan på den hållbara utvecklingen undersöktes utifrån tre dimensioner: 
ekonomi, miljö och socialt, som förklaras i kapitlen 3.3.1, 3.3.2 och 3.3.3. De olika dimensionerna 
analyserades och diskuterades för att sedan jämföras mot nuläget. 
     
När båda framtidsscenarierna var utvärderade granskades alla resultat kritiskt, i linje med Björklund 
(2011) sjätte processteg, för att se om det fanns eventuella felkällor. De delar som var svåra att 
utvärdera analytiskt diskuterades sedan. Vidare diskuterades studiens antaganden, förenklingar och 
avgränsningar utifrån hur de kunde tänkas påverka resultaten. När diskussionen var klar övergick 
studien från analysfasen till slutfasen. 

Slutfas 
I den avslutande fasen av studien knöts syfte och frågeställningarna samman till slutsatser och 
rekommendationer. Slutfasen består av fyra moment, se figur 8. 
 

 
Figur 8: Slutfasens moment. Mörkblå rutor visar vilka moment som ingår i denna fas och de mörkblåa pilarna indikerar i 
vilken ordning momenten genomfördes. 

Det första momentet i slutfasen bestod av att formulera slutsatser om studien, vilket gjordes genom att 
besvara studiens nio frågeställningar. Frågeställningarna besvarades utifrån de analyser och 
diskussioner som gjorts. Efter att frågeställningarna var besvarade formulerades generella slutsatser av 
studien, till exempel vilka delar av studien som är generaliserbara, likt Björklund (2011) sjunde 
processteg. De slutsatser som formulerades ligger sedan till grund för studiens rekommendationer. 
Vidare baserades rekommendationerna på tillförlitligheten i simuleringsmodellen som visades i 
valideringen och känslighetsanalysen. Om det funnits brister i tillförlitligheten lämnades en svagare 
rekommendation och vice versa. Rekommendationerna handlade främst om vilka åtgärder som 
rekommenderades till BK Skärblacka att implementera. Efter att rekommendationerna var klara skrevs 
en sammanfattning av hela studien. Sammanfattningen var det avslutande momentet för rapporten som 
därmed ledde in studien på det sista momentet, vilket var överlämningen. Överlämningen bestod av att 
en datorskriven rapport lämnades in till BK Skärblacka och Linköpings universitet. Därefter utfördes 
en muntlig redovisning av rapportens mest intressanta delar samt en uppvisning av 
simuleringsmodellen.        
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras relevant teori för studiens referensram som används till genomförandet och 
analysen av studiens resultat. Inledningsvis presenteras teori om lager och utrymmesbegränsningar. 
Därefter övergår kapitlet till att presentera teori om kundservice och hållbar utveckling. 
Avslutningsvis presenteras teori om simuleringsprocessens olika delar.  

3.1 Lager  
Ett lager är en plats för förvaring av råmaterial, halvfabrikat eller färdiga varor (Ne.se, 2017b). Det 
finns flera typer av lager, till exempel eget lager, hyrt lager, publikt lager, råvarulager, färdigvarulager, 
reservdelslager, centrallager, distributionslager etc. (Ghiani et. al., 2004). Historiskt sett har synen på 
lager varit negativ med att lager sågs som en kostnad där det sällan skede några värdeskapande 
aktiviteter (Richards, 2014). Enligt Richards (2014) har olika trender i världen förändrat synen på 
lager, dessa trender är främst outsourcing, e-handel och ökad efterfråga från konsumenter. Numera 
anses lager vara en viktig del av ett företags försörjningskedja, vilket både Richards (2014) och Ghiani 
et. al. (2004) konstaterar. Detta visar även Motorola (2013) i en enkätundersökning där de kom fram 
till att färre företag och organisationer ser lager som något negativt. Istället ses lager som en aktivitet 
där konkurrensfördelar kan skapas, till exempel genom att kunna erbjuda en kort ledtid till kund som 
kan leda till ökade intäkter (Motorola, 2013). Det vanligaste motivet till att inte använda lager är på 
grund av kostnaderna det medför (Oskarsson et. al., 2013). Enligt Oskarsson et. al. (2013) kan företag 
dock minska sina totala kostnader genom att acceptera kostnaden för ett lager och sedan utnyttja 
stordriftsfördelar inom andra områden som till exempel transport och produktion.  
 
Färdigvarulager är lagret efter produktion där färdiga varor lagras innan de distribueras direkt till kund 
eller via distributionslager (Richards, 2014). Färdigvarulagret är vanligtvis det största lagret i ett 
företag tillsammans med materialförsörjningen (Oskarsson et. al., 2013). Storleken på färdigvarulagret 
är sedan troligtvis ännu större om inga distributionslager används (Oskarsson et. al., 2013). Ett 
färdigvarulagers främsta uppgift är enligt Storhagen (2003) att hantera en varierande efterfråga.  

3.1.1 Åtgärder för att hantera utrymmesbegränsningar i ett lager 
När ett företag växer med ökad försäljning och produktion är det inte alltid att alla delar i kedjan 
hänger med att växa i samma tempo. För ett lager kan detta leda till utrymmesbegränsningar när 
lagringskapaciteten är lägre än önskat. För att lösa utrymmesbegränsningar finns det framförallt fyra 
alternativ: utöka det befintliga lagret, bygga nytt lager, hyra ett externt lager eller effektivisera det 
befintliga lagret. Att effektivisera lagret kan göras utan någon större investering relativt de andra 
alternativen. Att effektivisera en verksamhet är oftast inte lika komplicerat som det kan verka, vilket 
ett citat av Tom Peters syftar på ”Almost all quality improvement comes via simplification of design… 
layout, processes, and procedures.” (Richards, 2014, kap.3). Tom Peters är en expert inom Buisness 
maganement och han menar att förbättringar kommer via förenklingar av processer och procedurer. 
För att uppfylla förenklingar av processer och procedurer behöver detaljerade beskrivningar av dessa 
dokumenteras och kontinuerligt uppdateras samt ges till varje anställd (Richards, 2014). Enligt 
Richards (2014) behöver processerna och procedurerna fungera optimalt och tillsammans med andra 
om effektiviteten ska öka. En ökad effektivitet leder till bättre utnyttjande av resurser och kan 
dessutom reducera kostnader.  

3.1.2 Åtgärder för att effektivisera lager 
Det finns en del forskning om hur lager som har problem med utrymmesbegränsningar eller andra 
begränsningar kan effektiviseras. Två vanligt förekommande forskningsområden angående detta är 
lagerdesign och produktallokering, vilket Guerriero et. al. (2015), Horta et. al. (2016) och Zhang et. al. 
(2017) har undersökt. I Guerriero et. al. (2015) undersöktes hur allokeringen av produkter i ett lager 
kan optimeras med olika heuristiker. Guerriero et. al. (2015) optimerade produktallokeringen utifrån 
utnyttjandet av lageryta och hanteringstiden av produkter. Hanteringstiden togs med i optimeringen 
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eftersom den beräknas stå för cirka 40 % av de totala logistikkostnaderna i ett lager (Guerriero et. al., 
2015; Richards, 2014). Guerriero et. al. (2015) kom fram till att en Rollout heuristik fann bättre 
kvalitetslösningar jämfört mot en iterativ Local Search heuristik eller en Cluster based heuristic som 
var tidigare förslagna heuristiker i litteraturen. Produktallokering är en åtgärd för att hantera 
utrymmesbegränsningar i ett lager som används i denna studie.  
 
I Horta et. al. (2016) undersöktes ett lager för färskvaror i Portugal där syftet var att minimera 
distansen som produkter förflyttades genom att optimera produktallokeringen. Horta et. al. (2016) 
konstaterade att distansen som produkter förflyttades i lagret kunde minska med cirka 23 % med en 
annan produktallokering. Detta resulterade i att lagret kunde skötas med två färre heltidsanställda 
lagerarbetare (Horta et. al., 2016).  
 
Produktallokeringen kommer i denna studie inte att optimeras utan bestäms istället i samråd med en 
sakkunnig representant från BillerudKorsnäs bruk i Skärblacka. Detta eftersom fokus i studien är på 
att utvärdera det planerade åtgärdspaketet. Vid bestämmandet av produktallokeringen tas 
hanteringstiden med i åtanke likt Guerriero et. al. (2015) samt distanserna i magasinet, vilket Horta et. 
al. (2016) undersökte.  
 
I Zhang et. al. (2017) undersöktes ett fall där produktionen och lagret sköttes var för sig utan att ta 
hänsyn till varandra, vilket medförde att båda delarna sköttes ineffektivt. Enligt Zhang et. al. (2017) 
utvärderas dessa delar oftast var för sig men studien utvärderades dessa tillsammans för att 
effektivisera bägge med avseende på varandra. Produktionen optimerades utifrån Lot sizing för att 
minska kostnaderna och ställtiderna, medan lagret optimerades efter produktallokering (Zhang et. al., 
2017). Det visade sig att problemet var för komplext för en vanlig optimeringslösare, men med hjälp 
av Lagrange relaxation kunde en rimlig lösning där produktion och lager optimeras samtidigt hittas 
inom en rimlig tid (Zhang et. al., 2017). Därmed visar Zhang et. al. (2017) på att det går att optimera 
två materialflöden samtidigt, men i denna studie kommer enbart magasinet att undersökas. Skulle 
produktionen också undersökas hade det medfört att mängden ”onödig” lagring hade kunnat minskas i 
magasinet eftersom produktionen ibland producerar fler produkter än beställt. Detta eftersom 
produktionen optimeras till att producera så mycket som möjligt, vilket medför att vissa produkter 
lagras under en längre tid i magasinet utan att säljas.  
 
Ett annat sätt att hantera utrymmesbegränsningar är att använda sig av Hot loading. Hot loading 
innebär att produkterna som kommer in i lagret från produktionen skickas direkt vidare till 
utlastningen (Sushil och Chroust, 2015). Med hot loading lagras inte produkterna utan de skickas 
direkt vidare, vilket ökar genomflödet att produkter i lagret samtidigt som lagernivåerna kan hållas 
nere (Sushil och Chroust, 2015). Hot loading används till viss del redan idag på BK Skärblacka men 
främst när större kundorders kommer från produktionen. Ytterligare ett sätt att hantera 
utrymmesbegränsningar är med crossdocking som förenklat kan förklaras som att produkterna skickas 
direkt från inflöde till utflöde i ett lager utan att lagras (Kulwiec, 2004; Richards, 2014). Det finns 
många likheter mellan hot loading och crossdocking, till exempel har de samma princip där produkter 
istället för att lagras går direkt från inflöde till utflöde. Dessutom har båda som syfte att öka 
genomflödet av produkter och minska volymen lagrade produkter. Skillnaden mellan crossdocking 
och hot loading är främst var i flödet de används. Hot loading används i samband med produktionen 
medan crossdocking används mer i senare delar av försörjningskedjan, till exempel i ett 
distributionslager. Vid crossdocking byter produkterna vanligtvis endast fordon, det kan till exempel 
vara att från en stor lastbil förflyttas produkterna genom ett distributionslager till ett antal mindre 
lastbilar som åker vidare (Kulwiec, 2004; Richards, 2014). För att crossdocking ska fungera på ett 
effektivt sätt behöver det vara stor precision och tillförlitlighet i lagrets in- och utflöde (Richards, 
2014). Likt produktallokering finns det en hel del aktuell forskning om crossdocking, bland annat 
presenterar Makoon et. al. (2016) en Scheduling modell för att öka effektiviteten vid crossdocking.  
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3.2 Kundservice 
Ett företags kundservice bestäms av kundernas omdömen men kan mätas i företagets eget intresse på 
olika sätt. Kundservice innefattar de aktiviteter som har någon typ av kontakt med företagets kunder 
(Storhagen, 2003). Hur bra kundservicen är påverkar ett företags intäkter. Enligt Storhagen (2003) är 
kundservice ett brett begrepp som innefattar många aspekter av varierande karaktär till exempel går 
vissa aspekter att mäta medan andra är kvalitativa. Det finns två olika typer av service: kärnservice 
och perifer service, se figur 9 (Storhagen, 2003).  
 

 
Figur 9: En visualisering av hur kärnservice och perifer service förhåller sig till varandra. (Inspirerat av Storhagen, 2003). 

Kärnservice är service som kunden förväntar sig, det kan till exempel vara att rätt produkt levereras till 
rätt adress. Eftersom kärnservice är något som kunderna förväntar sig är det svårt att skapa 
konkurrensfördelar med kärnservicen, däremot kan företag förlora mycket på att ha en dålig 
kärnservice. Perifer service är service som kunden inte förväntar sig, vilket innebär att 
konkurrensfördelar kan skapas. Perifer service är till exempel att en produkt har en speciell 
förpackning för att passa kundens önskemål. Vad som är kärn- respektive perifer service förändras 
med tiden i och med att när kunderna vänjer sig vid en perifer service övergår den till att bli en 
kärnservice. Detta eftersom kunderna förväntar sig att det kommer att ske vid kommande leveranser. 
(Storhagen, 2003)     
 
Enligt Mattsson och Jonsson (2016) består kundservice av en mix av olika serviceelement och kan 
förbättras genom att till exempel skapa en god leveransservice. Leveransservice är en stor del av 
kundservicen och den utgörs av sex leveransserviceelement: ledtid, leveranspålitlighet, 
leveranssäkerhet, leveranstillgänglighet, information och flexibilitet, se figur 10 (Oskarsson et.al., 
2013).  

 
Figur 10: Leveransservicens olika element. (Inspirerat av Oskarsson et.al., 2013) 

Leveransserviceelementen mäter olika nyckeltal och från bransch till bransch varierar det mellan vilka 
element som är viktigast. Från ett företags synvinkel finns det ett samband mellan leveransservice och 
kostnad därmed gäller det att göra en avvägning för hur bra leveransservice ett företag vill ha i relation 
till ökade kostnader (Björklund, 2012; Storhagen 2003). I denna studie har leveranssäkerhet uteslutits 
eftersom produkternas skick vid kundmottagningen ligger utanför studiens systemgränser. Vidare har 
lagertillgängligheten också uteslutits eftersom detta leveransserviceelement är enligt Oskarsson et.al. 
(2013) inte är intressant att mäta för produkter som tillverkas mot kundorder, vilket MG produkterna 
gör. Slutligen har leveransserviceelementet information uteslutits eftersom det ligger utanför studiens 
fokus. 
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3.2.1 Ledtid 
Ledtid är tiden det tar från orderläggning tills dess att ordern levereras till kund (Björklund, 2012). I 
situationer där kunden behöver material eller produkter till sin tillverkning kan det vara extra viktigt 
att ledtiden är kort. I andra situationer där en kort ledtid inte är lika viktigt för kunden kan det från 
leverantörens sida vara fördelaktigt med en förlängd ledtid för att kunna förbättra transporterna genom 
till exempel samlastning och ökad fyllnadsgrad (Björklund, 2012). För företag som producerar mot 
kundorder är det viktigt att GLT och omställningstiderna i den egna verksamheten är korta för att 
kunna erbjuda en kort ledtid (Mattsson och Jonsson, 2016). Med GLT menas tiden det tar för att 
genomföra en aktivitet. Är den sammanlagda GLT lång kan det medföra att kunden väljer en annan 
leverantör. Dessutom medför en lång GLT risk för ökade kostnader eftersom kapital binds i 
produkterna under en längre tid (Oskarsson et.al., 2013). Med omställningstid menas istället tiden det 
tar att ställa om produktionen mellan olika produktserier. Detta är inte bara ytterligare ett tidstillägg 
till leverans utan det påverkar även andra kostnader och leveransserviceelement. Mattsson och Jonsson 
(2016) förklarar att långa omställningstider ger upphov till större tillverkningsserier och därmed högre 
kapitalbindning än vid små tillverkningsserier som istället förbättrar förmågan till flexibilitet i 
tillverkningen mot kundorder. 
 
Ledtid kan beräknas genom att summera GLT över de aktiviteter som sker från en kundorderpunkt till 
dess att ordern levereras (Oskarsson et.al., 2013). GLT kan beräknas genom att mäta en produkts tid i 
en aktivitet från början till slut.  

3.2.2 Leveranspålitlighet 
I Björklund (2012) definieras leveranspålitligheten som hur väl företaget lyckas leverera inom avtalad 
ledtid, alltså hur hög tillförlitlighet det är i ledtiden till kund. Det är viktigt att kundordern levereras i 
avtalad tid eftersom avvikande leveranser kan orsaka problem för kunden. Att uppnå en hög 
leveranspålitlighet kan medföra att det behövs fler och flexiblare resurser än normalt för att hantera 
oförutsedda händelser (Björklund, 2012). Detta medför en högre kostnad för företaget. 
Leveranspålitlighet kan mätas i procent enligt ekvation 3.1 (Oskarsson et.al., 2013). 
 詣結懸結堅�券嫌喧å健�建健�訣ℎ結建 岫%岻 =  �津痛�� �勅塚勅追�津鎚勅追 � 痛�鳥痛墜痛��痛 �津痛�� �勅塚勅追�津鎚勅追 ∗ などど  (3.1) 

 
Definitionen av vad som räknas som att en leverans är i tid varierar beroende på företagets bransch 
och kunder. För vissa företag gäller det till exempel att leveransen sker inom en specifik tid på en 
avtalad dag medan för andra företag räcker det att leveransen sker inom ett visst antal dagar. I denna 
studie antas det att en leverans anländer till kunden i tid om den lämnar magasinet i tid. 

3.2.3 Flexibilitet 
Björklund (2012) förklarar flexibilitet som förmågan att kunna kundanpassa en vara eller order. 
Kundanpassning kan innebära att en kund får extra kort ledtid eller expresstransporter (Oskarsson 
et.al., 2013). Det kan även innebära att andra logistiktjänster kombineras med leverans av produkten 
för att bidra till bättre kundservice, till exempel genom att förse produkten med en kundspecifik 
förpackning (Mattsson och Jonsson, 2016). Att ha viss flexibilitet i den egna logistiken är nödvändigt 
för att kunna erbjuda kunder flexibla lösningar. En hög flexibilitet i den egna logistiken kan dock 
medföra ökade kostnader i form av till exempel överkapacitet av resurser som fordon och maskiner 
(Björklund, 2012). Flexibilitet ät ett kvalitativt begrepp som är svårt att mäta (Oskarsson et.al., 2013). 

3.3 Hållbar utveckling 
För att definiera hållbar utveckling är Brundtlands (1987) definition den mest förekommande 
(Hedenus et. al., 2016; Kates et. at., 2005). Brundtland (1987, s. 43) definierar hållbar utveckling som 
”Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising 
the ability of future generation to meet their own needs.”. Definitionen består av två nyckelkoncept, 
behov och att begränsa användandet av jordens resurser (Brundtland, 1987). Definitionen av behov 
innefattar endast de grundläggande överlevnadselementen som mat, arbete, energi, hushåll, vatten och 
sanitet. Det andra konceptet att begränsa användandet av jordens resurser innebär till exempel att vi 
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inte kan hugga ner fler träd än vad som växer upp (Brundtland, 1987). Hållbar utveckling utvärderas 
utifrån tre dimensioner: miljö, ekonomi och social (Hedenus et. al., 2016).   

3.3.1 Miljö 
Den miljömässiga dimensionen av hållbarhet syftar på att bevara jordens, vattnets och ekosystemens 
produktionsförmåga på sikt (Björklund, 2012). Det finns resurser som är kopplade till miljön och 
dessa kan delas upp i miljöproduktionskapacitet och miljösimilationskapacitet. 
Miljöproduktionskapacitet består av förnyelsebara resurser som till exempel trä (Hedenus et. al., 
2016). Miljösimilationskapacitet består istället av resurser som har förmågan att ta upp utsläpp, till 
exempel absorberar hav och träd koldioxid (Hedenus et. al., 2016). Det finns inga tydliga definitioner 
av vad som anses vara miljömässigt hållbart eftersom det finns flera olika faktorer som påverkar. Det 
finns till exempel ett tiotal olika “miljöhot”, där det mest omtalade är klimatförändringen men 
övergödning, försurning och uttunning av ozonskiktet är också vanliga exempel på miljöhot 
(Björklund, 2012). 
  
Klimatförändringen handlar om växthuseffekten och växthusgaser. Växthuseffekten innebär att 
atmosfären släpper in värme från solen och sedan behåller den. Den naturliga växthuseffekten gör att 
snitt temperaturen på jorden är plus 15 grader istället för minus 18 grader. Däremot påverkar 
växthusgaserna från transporter med mera att denna effekt förstärks, vilket förväntas medföra en 
temperaturökning på jorden de närmaste 100 åren. Hur detta kommer påverka jorden är hittills okänt 
men flera forskare pekar till exempel på att havsnivån kommer att stiga. (Björklund, 2012) 
Växthusgaserna består av mer än tio olika gaser, där koldioxid, ozon och metan är de vanligaste 
(McKinnon et. al., 2015). Mycket fokus ligger idag på koldioxid och detta är relevant ur ett 
logistiskperspektiv eftersom förbränning av fossila bränslen vid till exempel transporter ger upphov 
till koldioxidutsläpp (Björklund, 2012; McKinnon et. al., 2015). Förbränning av fossila bränslen ger 
även upphov till svavel- och kväveoxidutsläpp som är starkt bidragande faktorer till försurning av 
mark och vatten (Björklund, 2012; McKinnon et. al., 2015). 

3.3.2 Ekonomi  
Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet syftar till att ta hand om och hushålla med mänskliga- och 
materiella resurser på sikt (Björklund, 2012). Resurserna kan delas upp i ändliga- och monetära 
resurser (Hedenus et. al., 2016). Ändliga resurser är resurser som varken är förnyelsebara eller med i 
något ekosystem, några exempel på ändliga resurser är fossila bränslen och metaller med mera 
(Hedenus et. al., 2016). Hur dessa resurser ska fördelas mellan generationer är en fråga utan svar. 
Hedenus et. al. (2016) förklarar monetära resurser som resurser skapade av människan och som 
kommer att lämnas kvar till framtida generationer, några exempel är infrastruktur, fastigheter och 
fabriker med mera. Vad som är ekonomiskt hållbart varierar beroende på perspektiv (Hedenus et. al., 
2016). På en nationell nivå används bruttonationalprodukt, medan på företagsnivå kan lönsamheten 
användas (Hedenus et. al., 2016; Björklund, 2012). Detta eftersom företag måste säkerställa 
ekonomiska vinster på lång sikt och därmed räcker inte kortsiktiga vinster för att klassas som ett 
lönsamt företag (Björklund, 2012). Det finns två olika definitioner om när något är ekonomiskt 
hållbart. I den första definitionen får inte den ekonomiska åtgärden ha någon negativ påverkan på de 
andra dimensionerna i hållbar utveckling, medan den andra definitionen tittar på helheten mellan 
dimensionerna och så länge den är positiv är det ekonomiskt hållbart (KTH, 2015). 

3.3.3 Social 
Den sociala dimensionen av hållbarhet syftar till att utveckla ett långsiktigt fungerande och stabilt 
samhälle som även är dynamiskt. I detta samhälle ska grundläggande mänskliga behov tillfredsställas. 
Vad definitionen av grundläggande mänskliga behov ska innefatta skiljer sig mellan olika länder, 
framför allt mellan utvecklade länder och utvecklingsländer. En gemensam nämnare i alla definitioner 
är de mänskliga rättigheterna som är satta av Förenta Nationerna. Precis som i miljödimensionen av 
hållbarhet är innebörden med social hållbart svår att definiera. I social hållbarhet innefattas områdena 
mänskliga rättigheter, arbetsregler och arbetsförhållanden, samhället och produktansvar. (Björklund, 
2012) Den sociala hållbarhetsaspekten är den bredaste aspekten och innehåller många andra 
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definitioner och faktorer som till exempel mänskliga rättigheter, fred, jämlikhet och bekämpning av 
fattigdom (Hedenus et. al., 2016). 
  
För ett företag är det viktigt att skapa bra arbetsförhållanden för sina anställda. Detta kan till exempel 
vara rättvisa lönenivåer, anställningsformer, arbetstider, hälsa, säkerhet, utbildning och utveckling 
(Björklund, 2012). Dessa faktorer är även viktiga att tänka på vid val av leverantörer eller partners 
(Björklund, 2012). 

3.3.4 Drivkrafter för företags hållbarhetsarbete 
Den största drivkraften för ett företag är att tillfredsställa sina kunders behov för att de ska fortsätta att 
köpa och använda sig av företagets produkter eller tjänster (Björklund, 2012; McKinnon et. al., 2015). 
Därmed är det viktigt för företagen att lyssna på vad kunderna vill ha. Idag är det vanligt med krav på 
miljövänliga produkter med tanke på debatten om miljön de senaste åren (Björklund, 2012; McKinnon 
et. al., 2015). Detta har resulterat i att allt fler produkter märks med märken som till exempel 
Fairtrade, Falken eller Krav (Björklund, 2012). Att satsa på hållbarhet kan förutom att värna om 
hållbarhetsaspekterna även skapa konkurrensfördelar för företagen samt minska kostnaderna genom 
att minska resursförbrukningen och effektivisera verksamheten (Björklund, 2012; McKinnon et. al., 
2015).  
 
För att attrahera nya kunder och kundgrupper är företagets rykte viktigt och det är något som beror av 
tidigare kunder men även av allmänheten och medias bild av ett företag (Björklund, 2012; McKinnon 
et. al., 2015). Ett gott rykte för företaget kan leda till att investerare är mer villiga att investera kapital i 
företaget men även att det är lättare att få tag på ny arbetskraft (Björklund, 2012; McKinnon et. al., 
2015). Detta har visat sig i undersökningar av svenska ungdomars prioriteringar vid val av arbetsplats, 
där många prioriterar hållbarhetsfrågor framför olika löneförmåner (Björklund, 2012). Det är även 
vanligt att företag som idag är erkänt duktiga i sitt hållbarhetsarbete tidigare hade ett rykte om att vara 
dåliga, vilket gjorde att företaget började satsa på hållbarhet (McKinnon et. al., 2015).   

3.3.5 Godstransporter 
Transporter påverkar miljön på ett flertal sätt, det mest diskuterade är att utsläppen av växthusgaser 
skapar luftföroreningar och påverkar klimatförändringen. Transporter påverkar även miljön med buller 
samt att infrastrukturen till transporter påverkar ekosystemen. Dessutom dör i snitt 1,27 miljoner 
människor varje år i trafikolyckor världen över. (Sims et. al., 2014)  
 
Enligt Sims et. al. (2014) står godstransporter för cirka 12 % av världens energiförbrukning och cirka 
10 % av världens energirelaterade koldioxidutsläpp. Enligt McKinnon et. al. (2015) stod sjöfart och 
järnväg tillsammans för cirka 8 % av totala godstransporternas koldioxidutsläpp medan flyg har en 
försumbar påverkan. De resterande 92 % av godstransporternas koldioxidutsläpp står vägtransporterna 
för och förhållandet inom vägtransporterna är 72 % för tunga fordon respektive 28 % för lätta fordon 
(McKinnon et. al., 2015). Godstransporter skiljer sig en del beroende på vilket perspektiv som 
används, på lokal nivå sker transporterna främst med små eller medelstora lastbilar medan 
transporterna på global nivå främst sker med sjöfart.  
   
Det finns tre typer storlekar på lastbilar varav de stora lastbilarna är vanligast vid tunga 
godstransporter. De stora lastbilarna har en viktbegränsning på 40 ton inom Europa, denna 
viktbegränsning innefattar vikten på lastbilen med last. Lastbilar är det transportmedel som används 
mest, både för korta- och långa transporter. Det är också det enda transportmedlet som kan erbjuda en 
direktleverans till kund, vilket gör det flexibelt. Övriga transportmedel transporterar oftast inte hela 
vägen till kund utan istället mellan terminaler, vilket oftast leder till att en lastbil behöver användas 
sista biten om kunden inte kan ta emot spårbunden trafik. (Mattsson och Jonsson, 2016)  
  
Järnvägstransporter har sin styrka i långa transporter med stora mängder av tungt gods eftersom flera 
vagnar kan lastas och dras med samma lok. Däremot har järnvägstransporterna långa transporttider 
relativt lastbilstransporter, vilket medför en högre kapitalbindning. Detta medför att lågvärderat gods 
föredras att frakta på järnväg och högvärderat gods med lastbil. Transportkostnaden är dessutom högre 
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för lastbil vilket gör järnvägen bättre lämpad för lågvärderat gods. (Mattsson och Jonsson, 2016) 
Järnvägstransporterna är på grund av kapacitetsbrist på järnvägen bundna till att hålla avgångstider, 
vilket gör de mindre flexibla jämfört med lastbilstransporter. Det är även miljömässiga skillnader 
mellan transportmedlen. Sims et. al. (2014) utredde bland annat de miljömässiga skillnaderna mellan 
lastbil och tåg, se tabell 2. 

Tabell 2: Transportmedlens koldioxidutsläpp. 

Transportmedel Utsläppsintervall (gCO2/ton-km) 

Lastbil (stor, diesel) 70-180 

Tåg (diesel) 25-60 

     
Värdena i tabell 2 är enligt Sims et. al. (2014) indikationer på vad utsläppen kan vara, de exakta 
värdena skiljer sig från fordonstillverkare och livslängd på fordonen. Tabell 2 visar att tåg medför 
mindre koldioxidutsläpp än lastbilar. I snitt medför diesellok 2,9 gånger mindre koldioxidutsläpp än 
lastbil.  

3.4 Simuleringsprocess  
Simulering innebär att via olika metoder och applikationer återskapa ett verkligt system (Kelton et. al., 
2010). Simulering används till exempel när det studerade systemet är för komplext eller baserar sig på 
ett framtida system som ännu inte är tillgängligt (Ne.se, 2017c). Simulering sker vanligtvis på en dator 
med lämpligt simuleringsprogram som till exempel Arena. Arena är en mjukvara för simulering som 
är anpassat för Windows datorer, vilket gör att det är kompatibelt med andra Windows program som 
till exempel Office paketet (Kelton et. al., 2010). 
   
I Kelton et. al. (2010) beskrivs ett förenklat tillvägagångssätt av ett simuleringsprojekt, vilket är 
sammanfattat i figur 11. 
 

 
Figur 11: Ett tillvägagångssätt vid simuleringsprojekt, där rutorna förklarar de olika momenten och pilarna visar i vilken 
ordning momenten ska genomföras. (Kelton et. al., 2010) 

Tillvägagångssättet i figur 11 har använts som grund för att skapa simuleringsmodellen i denna studie. 

Få insikt i systemet och dokumentera arbetet.

Utför experiment och analysera resultaten.

Anpassa modellen till att kunna utföra experiment.

Verifiera och validera modellen.

Översätt den konceptuella modellen till en modell i valt simuleringsprogram.

Skapa en konceptuell modell av det studerade systemet.

Klargöra målen med simuleringsprojektet.

Förstå sig på det studerade systemet.
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3.4.1 Konceptuell modell 
Att skapa en konceptuell modell innebär att skapa en abstrakt modell av ett verkligt eller tänkt system 
(Robinson, 2008). Enligt Robinson (2008) kan det vara den viktigaste aspekten av ett 
simuleringsprojekt eftersom den konceptuella modellen påverkar andra delar i projektet. Några 
exempel på delar som påverkas är identifiering av nödvändiga data, hur snabbt modellen kan skapas 
och utförandet av experiment, validiteten i modellen och trovärdigheten i modellens resultat 
(Robinson, 2008). Svårigheten med att skapa en bra konceptuell modell är att göra rätt förenklingar av 
verkligheten genom att bortse från onödiga delar som inte tillför något till målet med modellen 
(Robinson, 2008). Det handlar alltså om att skapa en så simpel modell av verkligheten som möjligt 
men som fortfarande är representativ och uppfyller målet med modellen. Ska modellen till exempel 
simulera en produktionslina i en fabrik där målet är att hitta flaskhalsar i produktionen så behöver inte 
leveranserna till kund vara med. Detta eftersom leveranserna inte påverkar målet med modellen.   
 
Begreppet konceptuell modell förklaras på liknande sätt i olika artiklar men definitionen av en 
konceptuell modell och dess tillvägagångssätt är trots det varierande. Robinson (2008, s. 283) tar upp 
olika forskingartiklars definitioner och jämför dessa för att sedan definiera en konceptuell modell som 
“The conceptual model is a non-software specific description of the computer simulation model (that 
will be, is or has been developed), describing the objectives, inputs, outputs, content, assumptions and 
simplifications of the model.”. Ett entydigt tillvägagångssätt för att skapa en konceptuell modell 
beskrivs däremot inte i Robinson (2008). Däremot kan Robinsons (2008) definition användas för att se 
till att de viktiga delarna tagits med men sedan hur och i vilken ordning detta ska genomföras är inte 
bestämt. Vid skapandet av den konceptuella modellen är det dock viktigt att både modellens skapare 
och klient är delaktiga för att se till att rätt konceptuell modell skapas (Robinson, 2008). Detta 
eftersom det är viktigt att vara överens om vad målet med modellen är samt andra aspekter som till 
exempel hur detaljrik olika delar i modellen bör vara och hur mycket som kan simplifieras för att 
modellbygget ska gå snabbare att slutföra.  

3.4.2 Uppvärmningstid  
Uppvärmningsperiod är den period det tar innan simuleringsmodellen kan börja simulera realistiska 
förhållanden (Robinson, 2004). Det som menas med detta är att de flesta modeller inte börjar i något 
verkligt förhållande utan de startar i ett nolläge där till exempel alla lager är tomma. Under 
uppvärmningsperioden erhålls orealistiska värden, vilket gör att de inte bör sparas. Det kan till 
exempel vara att vid simulering av en produktionslina får de första produkterna en extra kort 
genomloppstid eftersom det inte uppstått några köer i systemet än, medan i verkligheten är det alltid 
viss kö. Med en uppvärmningstid exkluderas dessa genomflöden genom att simuleringsmodellen 
börjar spara värden från det att systemet är i ett realistiskt stabilt tillstånd. Hur lång uppvärmningstiden 
ska vara för att uppnå ett realistiskt tillstånd kan bestämmas med olika metoder. Robinson (2004) 
nämner att det inte finns någon metod att rekommendera över de andra utan metoderna passar för olika 
situationer. En av dessa är Welch´s metod som går ut på att beräkna glidande medelvärden av utdatan 
och sedan visualisera dessa medelvärden i ett tidsseriediagram (Robinson, 2004). Tidsseriediagrammet 
kan sedan användas för att identifiera uppvärmningstiden genom att se vid vilken tidpunkt som det 
glidande medelvärdet börjar stabilisera sig i tidsseriediagrammet (Robinson, 2004), se figur 12 för ett 
exempel.  
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Figur 12: Ett exempel på hur ett tidseriediagram för att bestämma uppvärmningstiden kan vara. Den ifyllda kurvan 
representerar det glidande medelvärdet. 

I Robinson (2004) beräknas det glidande medelvärdet enligt ekvation 3.2.  
 桁̅�岫拳岻 = { ∑ 超̅�+��−迭�=−岫�−迭岻態�−怠 , 剣兼 � = な, … , 拳∑ 超̅�+���=−�態栂+怠 ,   剣兼 � = 拳 + な, … , 兼 − 拳  (3.2) 

där:  桁̅�岫拳岻 =  glidande medelvärdet med längden w vid period i. 桁̅� =  medelvärdet av alla replikationer från modellens utdata vid period i. 
w = anger längden på det glidande medelvärdet. 
m = antalet perioder vid simuleringen. 
 
Uppvärmningsperioden ska teoretiskt sett bestämmas för varje experiment men detta kan vara 
tidsomfattande i praktiken. Detta medför att det kan vara relevant att lägga på en säkerhetsmarginal 
vid bestämmandet av uppvärmningstid i basscenariot istället (Robinson, 2004). 
 
I denna studie kommer däremot inte någon uppvärmningstid att användas i simuleringsmodellen. 
Detta beror på att simuleringsmodellen är deterministisk i stora drag samtidigt som det finns ett 
startlager, vilket gör att simuleringen inte startar i ett nollscenario. Dessutom stabiliserar sig inte all 
utdata över tid, till exempel beror lagernivåerna på hur mycket som produceras och produktionen är 
inte konstant. Produktionen varierar över tid beroende på ställtider och maskinernas prestanda med 
mera.     

3.4.3 Terminerande- eller icke-terminerande system 
Simuleringsmodeller kan klassificeras som terminerande- eller icke-terminerande system. I ett 
terminerande system finns det en tydlig slutpunkt, till exempel om en utrymning simuleras är 
simuleringen slut när alla personer är ute ur systemet. För icke-terminerande system finns det ingen 
annan anledning för simuleringen att sluta än att modellanvändaren avbryter simuleringen. Detta 
innebär att det är modellanvändaren som på förhand avgör hur länge simuleringen ska pågå. 
(Robinson, 2004) Längden på simulering begränsas endast av den tillgängliga mängden indata. För 
icke-terminerande system når utdatan oftast en form av steady-state där variationerna är få och enligt 
en steady-state distribution (Robinson, 2004).  

3.4.4 Replikationer  
För stokastiska simuleringsmodeller är det fördelaktigt att köra simuleringsmodellen flera gånger, så 
kallat replikationer, eftersom det medför att ett bättre estimat av medelvärden från modellens utdata 
kan erhållas (Robinson, 2004). Detta gör att modellen blir mer tillförlitlig eftersom modellens utdata 
inte blir lika varierande på grund av slumpvärden. Frågan är dock hur många replikationer som en 
simuleringsmodell bör ha för att simuleringsmodellens utdata ska anses tillräckligt exakt.  
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Antalet replikationer kan bestämmas med olika metoder, där en av de noggrannare metoderna är 
konfidensintervallsmetoden. Konfidensintervallsmetoden inleds med att räkna ut kumulativa 
medelvärden utifrån modellens utdata för en serie av replikationer, minst tio replikationer 
rekommenderas (Robinson, 2004). Till varje kumulativt medelvärde beräknas sedan ett 
konfidensintervall. Konfidensintervall är statiska medelvärden som visar hur exakt ett genomsnittligt 
värde uppskattas (Robinson, 2004). I Robinson (2004) beräknas konfidensintervall vid simulering 
enligt ekvation 3.3.  
 計剣券血�穴結券嫌�券建結堅懸�健健 = 隙̅  ±  建津−怠,∝/態 ∗ �√津   (3.3) 

där: 隙̅ =  medelvärde av modellens utdata från replikationerna. 
n = antalet replikationer. 建津−怠,∝/態 =  värdet från t-fördelningen med n-1 frihetsgrader och signifikansnivån av ∝ dividerad med 2. 
S = standardavvikelsen av modellens utdata från replikationerna. 

 
Standardavvikelsen beräknas sedan i Robinson (2004) enligt ekvation 3.4. 
 � =  √∑ 岫��=迭 諜�−諜̅岻鉄津−怠    (3.4) 

där: 隙� =  Utdatans värde från replikation i. 
 
Robinson (2004) förklarar att noggrannheten i konfidensintervallet bestäms genom signifikansnivån, 
en vanlig signifikansnivå är 5 %. En signifikansnivå på 5 % innebär att med 95 % sannolikhet befinner 
sig det sanna medelvärdet inom konfidensintervallet (Robinson, 2004). Med ett kumulativt 
medelvärde och tillhörande konfidensintervall för en serie av replikationer kan detta sedan visualiseras 
grafiskt, se figur 13. 
 

 
Figur 13: Ett exempel på hur antalet replikationer kan bestämmas visuellt med konfidensintervallmetoden. Den ifyllda 
kurvan anger det kumulativa medelvärdet och de streckade kurvorna representerar konfidensintervallet vid varje antal 
replikationer. 

I generella fall kommer konfidensintervallet att smalna av samtidigt som det kumulativa medelvärdet 
planar ut när antalet replikationer ökar, se figur 13. När konfidensintervallet anses tillräckligt smalt är 
något som bestäms av modellskaparen tillsammans med klienten (Robinson, 2004). Det kumulativa 
värdet ska dock ha planat ut men vad som anses som att plana ut är också något som modellskapare 
och klient bestämmer (Robinson, 2004).  
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3.4.5 Verifiering och validering 
Modellverifiering handlar om att bygga modellen rätt (Balci, 1998). Verifieringen syftar till att 
säkerställa att modellen har transformerats från en form till en annan, till exempel en konceptuell 
modell till en modell i ett simuleringsprogram, med tillräcklig precision (Balci, 1998). Den skapade 
simuleringsmodellen ska alltså bete sig som det verkliga systemet eller som det är tänkt att ett framtida 
system beter sig. I verifieringen utvärderas hur väl till exempel den konceptuella modellen har 
transformerats till en simuleringsmodell (Balci, 1998). Balci (1998) förklarar att verifiering kan ske på 
flera olika sätt, ett av dessa är Special input testing som genom olika tekniker, till exempel Extreme 
input testing, testar modellens precision. Extreme input testing går ut på att modellen körs med indata 
satta till minimum- eller maximumvärden (Strickland, 2014). Modellskaparen studerar sedan att alla 
flöden i modellen fungerar som tänkt samt att utdatan är som tänkt enligt den konceptuella modellen. 
Verifiering sker kontinuerligt under projektets gång som simuleringsmodellen skapas. Valideringen av 
modellen sker först när den färdiga simuleringsmodellen är verifierad mot den konceptuella modellen 
och det verkliga systemet.  
 
Modellvalidering handlar om att bygga rätt modell (Balci, 1998). Validering syftar till att säkerställa 
att det är tillfredsställande precision i modellens utdata relativt det verkliga systemet (Balci, 1998).  
Det handlar om att jämföra simuleringsmodellens utdata med referensvärden från det verkliga 
systemet och när modellens utdata i konfidensintervall täcker referensvärdena tillräckligt bra kan 
modellen anses valid. Vad som anses tillräckligt bra är något som modellskaparen tillsammans med 
klienten avgör. Law och McComas (2001) benämner detta som en utvärdering av modellens 
trovärdighet när beslutsfattaren, det vill säga klienten, utvärderar om modellen och dess resultat är 
trovärdiga. Denna valideringsteknik kallas även för Face Validation och bygger alltså på att kunniga 
personer får avgöra om modellens resultat är rimliga (Balci, 1998). Vidare medför inte detta att 
modellen är valid bara för att den anses trovärdig och tvärtom (Law och McComas, 2001).  
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras företaget BillerudKorsnäs och deras bruk i Skärblacka. Därefter beskrivs 
nuläget för BK Skärblacka samt två framtidsscenarier.   

4.1 Företagspresentation 
BillerudKorsnäs är ett multinationellt företag inom pappersindustrin. Företaget bildades 2012 genom 
en fusion mellan företagen Billerud och Korsnäs, vilket medför att företaget har rötter från 1800-talet 
(BillerudKorsnäs, 2015). Under 1800-talet och 1900-talet var pappersindustrin fortfarande växande 
men den teknikutveckling som skett de senaste decennierna har påverkat pappersindustrin negativt. 
Mer och mer har blivit digitalt, vilket medfört en lägre efterfråga på vissa pappersprodukter som till 
exempel dagstidningar. Den hårdare marknaden har satt högre krav på företags konkurrenskraft. Detta 
har gjort att BillerudKorsnäs valt att satsa på att bli den ledande aktören inom nyfiberbaserade 
förpackningsmaterial och förpackningslösningar. Förpackningsmaterial och förpackningslösningar är 
till skillnad från pappersindustrin i allmänhet i en uppåtgående trend, vilket är en följdeffekt av en 
stark tillväxt inom E-handeln (TT, 2015).  
 
BillerudKorsnäs (2017a) har kategoriserat sina produkter i tre affärsområden där Packaging är det 
största och står för cirka 39 % av omsättningen, se figur 14. Packaging är främst säck- och kraftpapper 
av premiumkvalitet men även avsalumassa. Avsalumassa är pappersmassa som inte har återvunnits 
utan är av nya fibrer. Säckpapper är främst förpackningar till byggindustrin som till exempel 
cementsäckar. Kraftpapper är till exempel mjöl- och sockerförpackningar men även papperskassar i 
livsmedelsbutiker. Det näst största affärsområdet är Consumer Boards med cirka 37 % av 
omsättningen. Consumer Boards är främst vätskekartonger för mjölk, juice eller andra drycker. 
Vätskekartonger är den enskilt största produkttypen mellan alla affärsområden och står för cirka 34 % 
av den totala omsättningen. Det sista affärsområdet är Corrugated Solutions som står för cirka 17 % 
av omsättningen. Corrugated Solutions består av produkterna fluting och liner, där fluting är 
wellpapplådor för transport av till exempel frukt och grönsaker. Liner är primärförpackningar för 
exklusiv dryck, skönhets- och hälsovårdsprodukter. Resterande 8 % av omsättningen hamnar i 
kategorin övrigt. (BillerudKorsnäs, 2017a)     
       

 
Figur 14: Affärsområdenas andel av BillerudKorsnäs omsättning. (BillerudKorsnäs, 2017a) 

Inom BillerudKorsnäs koncern finns det sju produktionsanläggningar av varierande storlek: Beetham 
(UK), Frövi/Rockhammar, Gruvön, Gävle, Jakobsberg (FIN), Karlsborg och Skärblacka 
(BillerudKorsnäs, 2015). Anläggningen i Skärblacka är medelstor relativt de övriga anläggningarna 
med cirka 640 anställda och en produktion på 443 000 ton under 2016 (BillerudKorsnäs, 2015; 
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BillerudKorsnäs, 2017b). Idag tillverkas det främst MG-papper, säckpapper (brunt), wellråvaror och 
avsalumassa i Skärblacka (BillerudKorsnäs, 2015).  

4.2 Nulägesbeskrivning 
BK Skärblacka har idag fem olika maskiner TM1, PM4, PM7, PM8 och PM9. Under 2016 tillverkade 
maskinerna tillsammans 443 000 ton fördelat på 460 000 kollin. Av detta tillverkade TM1 102 000 ton 
avsalumassa fördelat på 64 000 kollin där snittvikten var 1,6 ton/kolli. PM4 tillverkade 90 000 ton 
fluting fördelat på 42 000 kollin med snittvikt 2,1 ton/kolli. Maskinerna PM7 och PM8 tillverkar båda 
MG-papper och under 2016 tillverkade PM7 44 000 ton fördelat på 70 000 kollin med en snittvikt på 
0,6 ton/kolli. Under samma period tillverkade PM8 49 000 ton fördelat på 113 000 kollin med en 
snittvikt på 0,4 ton/kolli. Avslutningsvis tillverkade PM9 158 000 ton säckpapper under samma 
period, fördelat på 170 000 kollin med en snittvikt på 0,9 ton/kolli. (BillerudKorsnäs, 2017b) Det finns 
en korrelation mellan snittvikt och volym för ett kolli, där kollin som väger mer behöver en större 
lagringsyta. Vid hantering av kollin kan upp till tre stycken hanteras samtidigt om de har samma 
dimensioner men det vanligaste är att två produkter hanteras samtidigt3. Eftersom MG produkterna 
generellt sett är mindre än de övriga produkterna behövs det fler kollin för att fylla ett fordon, vilket 
medför att hanteringstiden ökar med fler kollin. Detta är en bidragande orsak till att MG produkter är 
mer svårhanterliga än till exempel avsalumassa1. I figur 15 visas en övergripande kartbild över BK 
Skärblacka där de olika maskinerna, magasinet och bangården är utmarkerat. 
 

 
Figur 15: Kartbild över BK Skärblacka som visar de geografiska positionerna för maskinerna, bangården, träförsörjningen 
och magasinet. Nummer 1 visar PM4:s placering, nummer 2 visar var träförsörjningen är, nummer 3 visar var bangården 
är, nummer 5 visar magasin 

                                                      
3 Jacob Nyström. Driftingenjör, BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-15 (öppen intervju). 
1 Ivo Fronzaroli. Director Logistic, Supply Chain Management. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-01-25 
(öppen intervju). 
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I magasinet lagras färdiga produkter från alla maskiner utom PM4 som på grund av dess geografiska 
placering på bruket, se figur 15, har ett eget lager. I magasinet lagras produkterna enligt 
lagerindelningen som visas i figur 16. 
 

Inflödet av pappersmaskinernas produkter till magasinet sker från emballeringen via tre transporthissar 
och transportband ner till varsitt lagerområde i magasinet, se figur 16. Alla områden i magasinet utom 
den del av TM1:s lagerområde som angränsar till PM7/8:s lagerområde har högt i tak. Den andra delen 
av TM1:s lagerområde är en utbyggnad som inte har isolerade väggar, vilket medför att pappersrullar 
inte kan lagras där eftersom de är känsliga för fukt1. Istället lagras avsalumassa och 
emballeringsmaterial där eftersom de inte är lika känsliga för fukt. I det ospecificerade lagerområdet i 
figur 16 lagras lastsäkringsmaterial och produkter klassificerade som ”onödig” lagring. Detta 
innefattar produkter klassificerade som fritt lager, spärrat eller baslast, vilket förklaras mer ingående i 
kapitel 4.4.8.     
 
Inlastningen i magasinet sköts av inlastningspersonalen som själva väljer i vilken lagerruta de ska 
placera en kundorders produkter i4. Inlastningen sker på detta sätt eftersom det idag inte finns några 
tydliga regler som säger var produkterna ska placeras, mer än inom markerade rutor. Däremot försöker 
inlastningspersonalen att skilja på kundorders som ska gå med lastbil respektive järnväg genom att 
ställa dessa nära lastkajerna respektive tågvagnarna. Lagringsrutorna i MG delen av magasinet är 
utformade för att rymma cirka 15 ton eftersom snittvikten för en kundorder av MG produkter är cirka 
12 ton5. Produkterna lagras alltså efter kundorders, vilket medför att när en tågvagn ska fyllas kan 
utlastningspersonalen behöva hämta kundorders från flera olika ställen i magasinet för att fylla 
tågvagnen5. 
 
Den totala volymen i magasinet kan inte utnyttjas fullt ut eftersom det endast går att stapla några 
pappersrullar på varandra. Därmed är det lagringsytan i kombination med vikten som begränsar 

                                                      
1 Ivo Fronzaroli. Director Logistic, Supply Chain Management. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-01-25 
(öppen intervju). 
4 Jacob Nyström. Driftingenjör. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-07 (öppen intervju). 
5 Roland Olsson. Logistic Applications Manager. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-07 (öppen intervju). 

Figur 16: En övergripande lagerindelning över var maskinernas olika produkter lagras i magasinet samt var lastbilskajerna, 
tågspåren, transporthissarna och transportbanden är placerade i magasinet. 
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lagringskapaciteten som mäts i ton. Lagringskapaciteten i de olika delarna av magasinet beräknas vara 
cirka 2 150 ton för PM9, 2 300 ton för PM7/8 och 2 800 ton för TM1 och emballeringsmaterial 
(BillerudKorsnäs, 2017b). Sammanlagt är hela magasinets lagringskapacitet cirka 7 250 ton, vilket kan 
jämföras med att det tillverkades 353 000 ton under 2016, exklusive PM4:s produktion som inte lagras 
i magasinet. För att detta ska fungera krävs en hög lageromsättningshastighet.  
 
Utflödet från bruket sker främst med tåg eller lastbil. Fördelningen mellan transportmedlen var under 
2016 cirka 71 % med tåg och 29 % med lastbil (BillerudKorsnäs, 2017b). Denna fördelning är olika 
beroende på vilka produkter som fraktas. För MG produkter var fördelningen cirka 55 % tåg och 45 % 
lastbil medan fördelningen för säckprodukter var cirka 90 % tåg och 10 % lastbil under 2016 
(BillerudKorsnäs, 2017b). För avsalumassa var fördelningen cirka 60 % tåg och 40 % lastbil och för 
fluting var det i stort sett endast tåg under 2016 (BillerudKorsnäs, 2017b). Det som avgör vilket 
transportmedel som används är, förutom destination, storleken per kundorder och snittvikten per kolli. 
Där en högre snittvikt innebär en större produkt som är bättre lämpad för tåg. Kundorders med MG 
produkter är i snitt 12 ton och består oftast av många små rullar i olika dimensioner, vilket gör det 
svårare att få en hög fyllnadsgrad i en tågvagn. Detta i kombination med en låg efterfrågan till vissa 
terminaler har medfört att lastbilar använts i stor utsträckning för MG produkter6. 
Lastningskapaciteten i lastbilarna varierar beroende på om lastbilen ska in- eller utrikes. Inrikes kan 
lastbilarna lastas med upp till 40 ton medan lastbilar som ska utrikes endast kan lasta med upp till 
cirka 25 ton, vilket beror på olika länders lagar och infrastruktur4. Fyllnadsgraden varierar sedan 
beroende på vad som lastas, där MG produkter generellt sett är svårare än andra produkter att lasta 
med hög fyllnadsgrad4. Lastfyllnaden i lastbilstransporter för MG produkter är i snitt 36 ton för inrikes 
och 24 ton för utrikes, vilket kan jämföras med säck som har en lastfyllnad på cirka 39 ton för inrikes 
och 24 ton för utrikes4. Tågtransporterna sker enligt ett fast schema med tolv avgångar i veckan, där 
det är två avgångar per dag under vardagarna och en per dag under helgen. När ett tåg anländer till 
bruket har den med sig tomvagnar som sedan byts ut mot fyllda när tåget lämnar bruket. Kapaciteten 
för de tåg som används är elva lastade vagnar, där medellastvikten för MG produkter är cirka 60 ton 
per vagn medan den för andra produkter är cirka 62 ton2. Detta medför att ett tåg med elva vagnar kan 
transportera 660 ton i genomsnitt. Därmed är den genomsnittliga transportkapaciteten med tåg cirka 
410 000 ton/år, vilket kan jämföras med att det skickades 315 000 ton med tåg under 2016. Detta leder 
till att 77 % av transportkapaciteten med tåg utnyttjades.  
 
De olika transportmedlen har olika lastningsbegränsningar i magasinet. Vid lastning av lastbilar finns 
det sex lastkajer varav en är placerad i TM1:s lagerområde, fyra vid PM7/8:s lagerområde och en vid 
PM9:s lagerområde, se figur 16. Vid lastning av tågvagnar finns det två järnvägsspår som går in på 
varsin sida i magasinet, se figur 16. Dessa järnvägsspår har kapacitet för fyra tågvagnar vardera och är 
kopplade till bangården där tågvagnar lagras1. Det järnvägsspår som är placerat vid PM7/8:s 
lagerområde utnyttjas av både avsalumassa och MG produkter, där de två innersta vagnarna används 
främst för MG produkter och de två yttersta närmast lastkajerna används för avsalumassa. 
Anledningen till att de innersta vagnarna inte lastas med avsalumassa är på grund av att det tar 
betydligt kortare tid att lasta en vagn med avsalumassa jämfört med MG produkter4. Till exempel tar 
det kortare tid att lasta två tågvagnar med avsalumassa, rangera om och sedan lasta två nya än vad det 
tar att lasta två tågvagnar med MG produkter. 
 
Den faktiska tomvagnskapaciteten på bangården är idag 70 tågvagnar. Med 70 tågvagnar är det dock 
svårt att utföra en rangering på bangården, vilket medfört att en gräns på 56 tågvagnar bestämts1. Det 
finns även ett krav på att det måste finnas minst 26 tomvagnar på bruket1. Detta leder till att antalet 

                                                      
6 Ivo Fronzaroli. Director Logistic, Supply Chain Management. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-07 
(öppen intervju). 
4 Roland Olsson. Logistic Applications Manager. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-07 (öppen intervju). 
2 Ivo Fronzaroli. Director Logistic, Supply Chain Management. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-02-24 
(öppen intervju). 
1 Ivo Fronzaroli. Director Logistic, Supply Chain Management. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-01-25 
(öppen intervju). 
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tomvagnar på bruket ska vara inom intervallet 26-56 stycken. Detta intervall förändras sedan när trätåg 
anländer till bruket eftersom trätågen behöver köra igenom bangården för att komma bort till 
träförsörjningen och därmed begränsas bangården. Intervallet för antalet tomvagnar på bangården 
begränsas till 26-35 stycken under de dagar som trätåg anländer (FPMG Investering i Bergspåret, 
2017), vilket är måndag, lördag och söndag. Antalet tomvagnar minskas därmed inför helgen för att 
trätågen ska kunna köra in på bruket. Detta är problematiskt eftersom behovet av tomvagnar är som 
störst under helgen när färre tomvagnar anländer eftersom det endast är en tågankomst med tomvagnar 
per dag4. Ett litet intervall försvårar planeringen av tomvagnstillförseln eftersom tillförlitligheten i 
tomvagnsförsörjningen är låg4. 
 
I magasinet arbetar två truckförare åt gången med inlastning i form av tre skift per dag som täcker hela 
dygnet alla dagar i veckan, vilket är nödvändigt eftersom produktionen är igång 24 timmar om dygnet 
varje dag. Utlastningen sker av tre truckförare åt gången i from av två skift per dag mellan klockan 
06:00 och 22:00. Utlastningen av produkter från magasinet fortsätter dock under natten genom att 
inlastningspersonalen också lastar tågvagnar under natten.2 Inlastningspersonalen har däremot inte 
tillåtelse att utföra någon rangering av tågvagnar och därmed kan de endast lasta de vagnar som ställs 
upp för dem av rangeringspersonalens sista skift som slutar klockan 22:007. Vid tågtransporter lastas 
tågvagnar i förväg och ställs ute på bangården i väntan på nästa tågavgång. Detta medför något mindre 
belastning i magasinet. Lastbilstransporterna lastas mellan klockan 06:00 och 22:00 när en lastbil 
anländer till magasinet och vid situationer när en lastbil anländer samtidigt som en tågvagn håller på 
att lastas prioriteras tågvagnen före lastbilen. Detta görs för att alla tågvagnar ska vara lastade till nästa 
tågavgång, dock ska alla lastbilar vara lastade innan utlastningspersonalen sista skift slutar. En lastbil 
anländer till magasinet efter att en leveransplanerare har gjort en lastbilsbokning, vilket sker minst 18 
timmar innan lastbilen är tänkt att lämna magasinet8.  
 
På BK Skärblacka finns det i huvudsak två flöden beroende på vilken typ av pappersmassa som 
studeras. För maskinerna TM1, PM7, PM8 och PM9 används en kemisk pappersmassa medan för 
PM4 används en halvkemisk pappersmassa, se figur 17 för en systemskiss över nuläget.  
 

                                                      
4 Jacob Nyström. Driftingenjör. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-07 (öppen intervju). 
2 Ivo Fronzaroli. Director Logistic, Supply Chain Management. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-02-24 (öppen 
intervju). 
7 Jacob Nyström. Driftingenjör. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-21 (öppen intervju). 
8 Ivo Fronzaroli. Director Logistic, Supply Chain Management. Daniel Larsson. Logistic Manager – 
Development and Support. och Jacob Nyström. Driftingenjör. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-04-21 (öppen 
intervju). 
 

Figur 17: Systemskiss över nuläget. Rutorna visar de olika processerna och pilarna visar flödet mellan processerna, där 
färgerna på pilarna representerar olika typer av flöden enligt informationsrutan. De sträckande linjerna visar var 
systemgränserna går. 
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Flödet i systemskissen över nuläget i figur 17 börjar med inflödet av pappersmassa till produktionen 
som kan förenklas till två kategorier, trä och kemikalier. Trä i form av massaved anländer till bruket 
med trätåg eller lastbilar, i snitt anländer cirka 170 lastbilstransporter per dag utöver de tre trätågen i 
veckan9. Kemikalierna transporteras med samma tåg som lämnar och hämtar tågvagnar.  
  
Produktionen av den kemiska pappersmassan börjar med att massaved flisas och sedan kokas med 
kemikalierna tills det att träfibrerna har frilagts från varandra. När träfibrerna har frilagts skickas 
pappersmassan in till alla maskiner utom PM4. PM4 använder en halvkemisk pappersmassa som har 
en liknande tillverkningsprocess som den kemiska pappersmassan men med några skillnader som till 
exempel att returfiber också används. I alla pappersmaskiner torkas och formas pappersmassan till 
papper. I pappersmaskinerna, PM7/8/9, tillverkas pappersrullar av kraft- eller säckpapper, dessa rullar 
skickas sedan till omrullning vid behov, annars skickas de vidare för kvalitetskontroll och emballering. 
I kvalitetskontroll och emballering kontrolleras kvaliteten, om kvalitén är godkänd emballeras och 
märks produkterna. I TM1 tillverkas avsalumassa som är utformat som kvadratiska ark och staplas till 
balar. I kvalitetskontroll och emballering paketeras åtta balar tillsammans till en enhet som väger 1,6 
ton.  
 
När produkterna är emballerade och märkta skickas de till magasinet via olika transporthissar och 
transportband, se figur 16. I magasinet lagras produkterna enligt lagerindelningen i figur 16. Från 
magasinet lämnar produkterna antingen med tåg eller lastbil. Produkterna i magasinet transporteras 
antingen direkt till kund eller via en terminal för extern omlastning, till exempel terminalen Pampus 
där produkterna omlastas till containrar för att sedan skickas vidare med båt. Terminalerna fungerar 
alltså som hubbar för byte av transportmedel till kund. I PM4 tillverkas fluting-rullar som har en egen 
kvalitetskontroll och emballering på grund av PM4:s geografiska placering på bruket. Produkterna 
lagras även i ett separat magasin där de lastas i antingen en tågvagn eller lastbil. Dessa tågvagnar 
använder samma tågtransport ut från bruket som de tågvagnar som lastas i magasinet. Belastningen i 
PM4:s magasin är inget problem jämfört med magasinet, vilket beror på ett bättre förhållande mellan 
lagringskapacitet och tillverkning. Dessutom är det färre antal kollin i PM4:s transporter, vilket 
medför en kortare hanteringstid jämfört med hanteringstiden för produkterna i magasinet.   
 
Systemgränserna i denna studie utgörs av de sträckande linjerna i figur 17 och inkluderar 
huvudsakligen alla flöden som berör magasinet, utom flödet till omrullningen som avgränsats bort 
enligt kapitel 1.6. Systemgränsen börjar vid inflödet till magasinet från kvalitetskontroll och 
emballering och slutar när produkterna är lastade på antingen tåg eller lastbil och har lämnat bruket. 
Tomvagnskapaciteten påverkas av trätågen och PM4:s tågvagnar, vilket gör att dessa flödens påverkan 
på tomvagnsläget inkluderas. Det som studeras inom systemgränserna är flödet av MG produkter och 
avsalumassa men även de säckprodukter som samlastas med MG, övriga produkter avgränsas bort 
enligt kapitel 1.6. 

4.3 Framtidsscenario 1: PM10 
Framtidsscenario 1 består av att PM10 inkluderas i nuläget och inga åtgärder görs. Det vill säga att 
framtidsscenario 1 ska visa hur MG delen och avsalumassans del av magasinet kan påverkas när 
PM10 är i drift om allt sköts som i nuläget. En systemskiss över framtidsscenario 1 visas i figur 18. 

                                                      
9 Roland Olsson. Logistic Applications Manager. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-10 (öppen intervju). 
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I systemskissen över framtidsscenario 1 inkluderas PM10 vilket medför att lagerindelningen behöver 
förändras för att innefatta PM10:s produkter också. Produktionen av avsalumassa kommer att minska 
när PM10 är i drift, vilket förklarades i kapitel 1.1. Därmed kan avsalumassans lagringsområde 
minskas och istället kan MG produkter lagras där. PM10 som ska tillverka MG produkter kommer 
därmed att dela lagringsområde i magasinet med PM7/8. Den nya lagerindelningen för MG produkter 
visas i figur 19.  

Figur 19 visar hur det som tidigare var TM1:s angränsande lagerområde till PM7/8 nu är en del av MG 
produkternas lagerområde. I denna del kommer främst produkter klassade som ”onödig” lagring att 
lagras. Detta beror på att i denna del av magasinet är det lågt i tak, vilket medför att det inte går att 
staplas mer än ett par rullar på varandra. Dessutom är framkomligheten besvärlig i denna del av 
magasinet eftersom det finns ett antal pelare samt att transportbandet för MG produkter kommer att 
förlängas7, se figur 19. Allt detta leder till att lagringskapaciteten i detta lagerområde beräknas till 
cirka 100 ton för MG produkter7. Detta kan jämföras med att 1 000 ton avsalumassa kan lagras på 

                                                      
7 Jacob Nyström. Driftingenjör. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-21 (öppen intervju). 

Figur 18: Systemskiss över framtidsscenario 1. Rutorna och pilarna har samma betydelse som i figur 17 men här är även 
ett nytt objekt tillagt relativt nulägets systemskiss i figur 17. 

Figur 19: Lagerindelningen i framtidsscenario 1. De vita rutorna representerar lagerrutor för MG produkter, de gula rutorna 
visar var hissarna är placerade och de svarta prickarna representerar pelare. 
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samma utrymme, anledningen till den stora skillnaden är att avsalumassan är lättare att lagra samt att 
förlängningen av transportbandet begränsar utrymmet ytterligare. 
 
In- och utlastningsreglerna i framtidsscenario 1 är likt hur in- och utlastningen sker i dagsläget, men 
med en liten modifikation för att inkludera PM10. Innan inlastning finns det dock en grundläggande 
regel för när både in- och utlastningsreglerna kan bortses från. Denna regel gäller för kundorders som 
blivit sent producerade med ett ex-mill datum som har passerat10. Ex-mill datum fastställs efter bestämt 
transportmedel 2. Lastbilstransporter har kortare transporttid än tågtransporter, vilket medför att 
kundorders kan komma fram i tid trots att ex-mill datumet har passerats om en lastbilstransport 
används för en kundorder som tidigare var planerad med tåg. I de fall där ex-mill datumet har passerat 
ska kundordern inte lagras i magasinet utan istället skickas iväg direkt till kund med en akut 
lastbilstransport2. För de produkter som tillverkas i tid tillämpas inlastningsreglerna. 
Inlastningsreglerna består endast av att en kundorder placeras i en ledig lagerruta i rätt lagerområde av 
magasinet, det vill säga MG delen eller avsalumassa delen av magasinet4. 
 
Utlastningsreglerna är olika för transportslagen samt för avsalumassan. För tågtransporter är 
utlastningsreglerna att den kundorder med kortast ex-mill datum, som själv eller tillsammans med 
andra kundorders som ska till samma destination kan fylla en tågvagn, ska lastas först4. För MG 
produkter varierar fyllnaden i en tågvagn mellan 56 till 64 ton på grund av produkternas varierande 
dimensioner, men i snitt rymmer en tågvagn 60 ton11. Därmed anses en tågvagn vara full vid cirka 60 
ton. Om en tågvagn inte kan fyllas helt och en kundorderns ex-mill datum uppnås, görs en bedömning 
om kundordern ska skickas med en akut lastbilstransport istället. En akut lastbilstransport används om 
kundordern tillsammans med andra kundorders som ska till samma destination inte kommer upp i 
minst 45 ton. Gränsen på 45 ton i en tågvagn är bestämd på grund av lastsäkerhetsskäl11. För 
lastbilstransporter är det endast utlastningsregeln att första kundorder in till magasinet ska vara den 
som lämnar först, det vill säga prioriteringsregeln först in- först ut. Däremot görs undantag om ett ex-
mill datum håller på att uppnås, då prioriteras den kundordern. Sedan finns det en specialregel för 
kundorders som ska gå med direktlastbil som säger att en kundorder inte får skickas för än samma dag 
som ex-mill datumet. Utlastningsreglerna för avsalumassa baseras också på först in- först ut principen 
där en eller flera kundorders skickas med tåg om det finns 60 till 64 ton, det vill säga tillräckligt för att 
fylla en tågvagn11. Om det inte finns last till att fylla en tågvagn skickas kundordern med lastbil om 
ex-mill datumet uppnås. Dessa är de grundläggande utlastningsreglerna för MG och avsalumassa men 
sedan finns det en specialregel för kundorders som ska till Italien. Denna specialregel säger att en 
kundorder inte får skickas tidigare än tio dagar innan ex-mill datumet, vilket beror på en annan 
betalningsstruktur för kunder i Italien2.   

4.4 Framtidsscenario 2: PM10 och åtgärdspaketet 
Framtidsscenario 2 består av PM10 och det planerade åtgärdspaketet. Åtgärdspaketet innehåller åtta 
åtgärder: lastbilspendel mellan Skärblacka och Norrköpings hamn (Pampus och Öhmansterminalen), 
flytta all avsalumassa till Pampus, en extra ledtidsdag för direktlastbilar, konsolidering av terminaler, 
alla översjötransporter av MG produkter går via Pampus, ny lagerindelning, utökad bemanning i 
magasinet och dokumenterade rutiner för ”onödig” lagring. Se figur 20 för en systemskiss över 
framtidsscenario 2. 

                                                      
10 Ex-mill datum är ett fast datum för när en kundorder måste lämna bruket för att kunna anlända till kund i tid 
(Ivo Fronzaroli. Director Logistic, Supply Chain Management. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-02-24 (öppen 
intervju)). 
2 Ivo Fronzaroli. Director Logistic, Supply Chain Management. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-02-24 (öppen 
intervju). 
4 Jacob Nyström. Driftingenjör. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-07 (öppen intervju). 
11 Johan Carlgren. Logistic Manager.  BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-03 (öppen intervju). 
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Visuellt är det endast lastbilspendeln som är skillnaden mellan framtidsscenario 2:s- och 
framtidsscenario 1:s systemskiss. 

4.4.1 Lastbilspendel 
Åtgärden lastbilspendeln består av lastbilar och förare som är kontrakterade av BK Skärblacka att 
enbart köra mellan Skärblacka och Pampus/Öhmansterminalen. De produkter som kommer att utnyttja 
lastbilspendeln är främst MG produkter som ska gå vidare med en översjötransport från Pampus eller 
med lastbil direkt till kund från Öhmansterminalen. Som en följdeffekt av lastbilspendeln kommer 
inga tågvagnar med MG produkter att skickas till Pampus eller Öhmansterminalen. Däremot kommer 
säck- och flutingprodukter fortfarande att skickas med tåg till Pampus. Med lastbilspendeln kommer 
inga andra lastbilar att köras från magasinet, med undantag för akuta lastbilstransporter vid behov. 
Detta medför att alla MG produkter som inte ska till Pampus eller Öhmansterminalen transporteras 
med tåg. I Pampus och Öhmansterminalen finns det begränsningar på lagringskapaciteten. Däremot, 
när denna studie genomförs, hålls förhandlingar om utökad lagringskapacitet. Detta leder till att i 
samråd med BK Skärblacka görs ett antagande att det finns tillräcklig med lagringskapacitet i både 
Pampus och Öhmansterminalen vid användning av lastbilspendeln.2  
 
När denna studie genomförs är det ännu inte helt bestämt hur lastbilspendeln ska fungera men det 
finns ett par alternativ. Dessa alternativ kommer att utvärderas och sedan kommer ett alternativ att 
rekommenderas. Lastbilspendeln begränsas av Pampus och Öhmansterminalens öppettider eftersom 
en lastbil inte kan lastas i magasinet om den inte sedan kan lossas samma dag. Öppettiderna för 
lastbilslossning i Pampus är på vardagar mellan klockan 06-22 och mellan klockan 06-16 på vardagar i 
Öhmansterminalen6. Detta medför att en lastbil bör vara lastad senast klockan 21 i Skärblacka för att 
den ska hinna lossas samma dag i Pampus och senast klockan 15 för att hinna lossas samma dag i 
Öhmansterminalen. Ingen av terminalerna har öppet för lossning på helgen i dagsläget men vid behov 
kan detta förhandlas fram för Pampus6. 
 
De olika alternativen för hur lastbilspendeln ska utformas beror på fyra parametrar: antalet timmar per 
dag som lastbilarna kör, antalet dagar i veckan som lastbilarna kör, antal lastbilar och vilken typ av 
lastbil som används. Det finns två typer av lastbilar som är aktuella för BK Skärblacka. Den första 
typen är lastbil med släp, vilket är den typ av lastbil som BK Skärblacka är mest intresserad av. Detta 
innebär att lastbilspendeln i simuleringsmodellen utgår ifrån att använda lastbil med släp. Den andra 

                                                      
2 Ivo Fronzaroli. Director Logistic, Supply Chain Management. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-02-24 (öppen 
intervju). 
6 Ivo Fronzaroli. Director Logistic, Supply Chain Management. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-07 
(öppen intervju). 
 

Figur 20: Systemskiss över framtidsscenario 2. Rutorna och pilarna har samma betydelse som i figur 17 men här är även två 
nya objekt tillagt relativt nulägets systemskiss i figur 17. 
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typen av lastbil är trailer, vilket inte är lika troligt att BK Skärblacka kommer att välja men intressant 
att jämföra lastbil med släp mot. Därmed undersöks endast en utformning på lastbilspendeln med 
trailers och utformningen är den som ansågs vara bäst när lastbil med släp används. De två 
lastbilstyperna visas i figur 21.  
 

 
Figur 21: De två lastbilstyperna till lastbilspendeln. Lastbilstypen trailer heter egentligen trailerdragare med trailer men 
benämns trailer i denna studie. (Pixabay, u.å.) 

Trailern kan fyllas med 24 ton av MG produkter medan lastbilen med släp kan fyllas med 35 ton av 
MG produkter, där släpet tar 22 ton och lastbilen 13 ton. I båda alternativen kommer det vara tre släp 
per lastbil och syftet är att hålla en ruljangs mellan släpen för att lastbilen ska stå still under så kort tid 
som möjligt. Om trailers används kommer lastbilen att koppla loss ett släp när den anländer till 
Pampus/Öhmansterminalen eller magasinet och sedan direkt koppla på ett annat släp för att kunna 
lämna snabbt. Till exempel när lastbilen anländer till magasinet har den med sig ett tomt släp som 
kopplas loss och sedan kopplas ett fyllt släp på. Detta medför att lastbilen aldrig behöver vänta på att 
lastas eller lossas, vilket leder till att cykeltiden kan hållas kort. För lastbilen med släp är det en 
li knande process, skillnaden är främst att lastbilen lastas/lossas också i samband med bytet av släp. 
Processen börjar med att en lastad lastbil med släp kör från magasinet samtidigt som ett till släp börjar 
lastas i magasinet i väntan på att lastbilen ska återvända. När lastbilen anländer till 
Pampus/Öhmansterminalen lossas lastbilen, därefter byts det fyllda släpet mot ett tomt som sedan tas 
med tillbaka till magasinet. Under tiden som lastbilen kör till magasinet lossas det fyllda släpet i 
Pampus/Öhmansterminalen. Vid magasinet lämnar lastbilen det tomma släpet, lastas, och tar med sig 
det lastade släpet. Det kommer alltså vara ett släp i Pampus/Öhmansterminalen, ett i magasinet och ett 
i transport emellan som roteras. Cykeltiderna presenteras i kapitel 6.10. Transportkapaciteten med BK 
Skärblackas föreslagna utformningar av lastbilspendeln visas i tabell 3.  
 

Tabell 3: Lastbilspendelns olika utformningsalternativ och transportkapaciteter. Där det inom alternativens parenteser 
betyder följande: (Antal timmar per dag/ Antal dagar per vecka/ Antalet lastbilar/ Typ av lastbil). 

Alternativ Medelantal 
transporter per dag 

Transportkapacit
et ton/dag 

Transportkapacitet 
ton/år 

Lastbilspendel 1 
(16/5/2/Lastbil med 
släp) 

14,1 494 128 440 

Lastbilspendel 2 
(16/5/3/Lastbil med 
släp) 

21,1 739 192 140 

Lastbilspendel 3 
(10/7/2/Lastbil med 
släp) 

8,8 308 112 420 

Lastbilspendel 4  
(Trailer, utformning 
bestäms i analysen)  

- - - 

 
Utformningen på alternativet lastbilspendel 1 i tabell 3 är det mest kostnadseffektiva alternativet, 
vilket även är det alternativ som BK Skärblacka planerar att realisera. Därmed är detta alternativ 
huvudalternativet som lastbilspendeln utgår ifrån. Om åtgärdspaketet inte är tillräckligt för att undvika 
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överbelastningar i magasinet med detta alternativ undersöks lastbilspendel 2 och 3. Därefter undersöks 
lastbilspendel 4 med den tidsmässiga utformning av den lastbilspendeln som ansågs bäst för BK 
Skärblacka, vilket betyder att endast antalet trailers kan variera i detta alternativ.  
 
Under 2016 transporterades i snitt 195 ton/dag med lastbil till Pampus och Öhmansterminalen 
(Dedikerade bilar till Norrköping, 2017), vilket är betydligt lägre än vad alternativen i tabell 3 klarar 
av men lastbilspendeln ska även klara av PM10:s produktion. När PM10 är i drift med det planerade 
åtgärdspaketet förväntas det att efterfrågan till Pampus och Öhmansterminalen kommer att vara cirka 
100 000 ton/år, vilket gör att lastbilspendeln behöver ha en transportkapacitet på minst 100 000 ton/år. 
Lastbilspendeln förväntas inte ha någon nämnvärd påverkan på utlastningen vid ett utnyttjande upp till 
cirka 300 ton/dag (Dedikerade bilar till Norrköping, 2017). För att utnyttja hela transportkapaciteten i 
lastbilspendeln med de olika alternativen krävs det att lastbilarna utnyttjas och håller cykeltiderna. 
Detta leder till att lastbilarna ska prioriteras högst i magasinet, istället för tåg som det är idag 
(Dedikerade bilar till Norrköping, 2017). Detta är en förutsättning för att lastbilarna ska kunna hålla 
cykeltiderna och inte behöva vänta på att få bli lastad. Lastbilspendeln skulle även kunna användas för 
att evakuera magasinet och undvika överbelastning om en tågtransport skulle bli inställd. Under 2016 
har ett tiotal tågtransporter uteblivit, vilket orsakat höga lagernivåer och medfört akuta 
lastbilstransporter2. Till lastbilspendeln kan även hot loading utnyttjas för produkter som tillverkats 
sent och behöver skickas med tidigast möjliga lastbil.  
 
Att öka antalet lastbilstransporter strider mot BK hållbarhetssyn, vilket gör att lastbilarna ska använda 
HVO som bränslekälla. HVO är en fossilfri diesel som minskar utsläppen av växthusgaser med upp 
till 90 % (Lindström et. al., 2016). Detta medför att BK Skärblacka kan bli ett bruk med fossilfria 
uttransporter, vilket ur ett miljöperspektiv medför att det är bättre att använda lastbilspendeln trots att 
den skulle kunna medföra fler lastbilstransporter än i dagsläget. 

4.4.2 Flytt av all avsalumassa till Pampus 
När PM10 är i drift kommer lagringskapaciteten för avsalumassa att minskas till cirka 1 800 ton och 
av denna lagringskapacitet består 1 200 ton av ett säkerhetslager. Detta säkerhetslager är till för att 
säkerställa att produktionen kan fortsätta om det skulle bli ett haveri i tillförseln av pappersmassa till 
pappersmaskinerna. Därmed är den operativa lagringskapaciteten cirka 600 ton, vilket gör att 
avsalumassa inte kan lagras för länge i magasinet. För att hantera den låga lagringskapaciteten på 600 
ton flyttas all avsalumassa till Pampus för lagring där istället. Tanken med denna åtgärd är att all 
avsalumassa utom ett säkerhetslager motsvarande 1 200 ton kommer att lagras i Pampus istället för i 
magasinet4. För lagring av avsalumassa i Pampus kommer det befintliga lagret som BK Skärblackas 
redan hyr att användas. Produktionen av avsalumassa till försäljning är inte säkerställd när denna 
studie genomförs men den beräknas vara mellan 10 000 – 20 000 ton/år när PM10 är i drift, vilket 
medför att antalet ton som ska skickas iväg per vecka kommer att vara låg2. Avsalumassan som säljs 
kommer att transporteras med tåg.  

4.4.3 En extra ledtidsdag för direktlastbilar 
När lastbilspendeln används kommer inga andra lastbilar att utgå från magasinet. Detta medför att 
direktlastbilar som vissa kunder efterfrågar kommer att utgå ifrån Öhmansterminalen istället för att 
skickas direkt från magasinet, vilket medför att leveransplaneringen kommer att behöva göras utifrån 
Öhmansterminalen istället2. Kundorders som idag ska gå direkt till kund kommer att skickas med 
lastbilspendeln från magasinet till Öhmansterminalen för att sedan lastas om på en lastbil direkt ut till 
kund. Detta medför en extra ledtidsdag för kundorders via Öhmansterminalen, vilket försämrar 
kundservicen2. Denna åtgärd förväntas medföra ett bättre utnyttjande av lastbilspendeln. Dessutom blir 
det lättare att planera utlastningen i magasinet eftersom det blir ett mer kontinuerligt flöde av 
uttransporter när lastbilspendeln går efter cykeltiderna2. Det förväntas alltså bli lägre variation i antalet 
lastbilstransporter per dag än i dagsläget.  

                                                      
2 Ivo Fronzaroli. Director Logistic, Supply Chain Management. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-02-24 (öppen 
intervju). 
4 Jacob Nyström. Driftingenjör. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-07 (öppen intervju). 
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4.4.4 Konsolidering av terminaler 
Idag används 20 terminaler för MG produkter och i tabell 4 visas de tillsammans med den förutspådda 
efterfrågan när PM10 är i drift. Den förutspådda efterfrågan är förenklad till att vara terminalernas 
dubbla efterfrågan från 2016. Denna förenkling har gjorts i samråd med BK Skärblacka eftersom när 
denna studie genomfördes var det fortfarande oklart hur efterfrågan kommer att vara när PM10 är i 
drift3. Värdena i tabell 4 är omskalade till att motsvara 330 dagar istället för ett helt år. Detta beror på 
att i slutet av november 2016 bytte BK Skärblacka ERP-system och eftersom det var svårt att 
sammankoppla nödvändig information mellan ERP-systemen har data för resterande del av året 
exkluderats.  
 

Tabell 4: Den förväntade efterfrågan av MG produkter till terminalerna när PM10 är i drift. 

Terminal Efterfråga av MG produkter (ton) 
Pampus, Sverige  33 104 

Öhmansterminalen, Sverige 11 539 

Köln, Tyskland 4 848 

Trelleborg, Sverige 29 392 

Milano, Italien 1 054 

Irun, Spanien 6 512 

Antwerpen, Belgien 10 058 

Göteborg, Sverige 6 326 

Hamburg (Oceangate), Tyskland  27 436 

Lübeck, Tyskland 1 966 

Direktlastbilar 14 527 

Grisignano, Italien 1 026 

Saima Modena, Italien 1 326 

Perpignan, Frankrike 1 138 

Bongers, Tyskland 172 

Varberg, Sverige 26 

Terneuzen, Nederländerna 8 044 

Ahlstrom Mal, Malaysia 52 

Uddevalla, Sverige 396 

Almeria, Spanien  40 

Totalt 159 830 

 
Till många av de terminaler som används i dagsläget är det svårt att skapa hög fyllnadsgrad, främst i 
tågvagnarna men även i vissa lastbilar. Detta eftersom kundorders ex-mill datum gör att det inte alltid 
går att vänta på fler kundorders som ska till samma terminal2. I vissa fall när fyllnaden är för låg i en 
tågvagn, det vill säga under 45 ton, behöver lastbilar användas istället för tåg. Genom att konsolidera 
terminalerna möjliggörs det för en ökad fyllnadsgrad i tågvagnar och högre utnyttjandegrad av tåg. 
Till exempel används det idag tre terminaler i Italien och genom att istället endast använda en terminal 
                                                      
3 Jacob Nyström. Driftingenjör, BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-15 (öppen intervju). 
2 Ivo Fronzaroli. Director Logistic, Supply Chain Management. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-02-24 (öppen 
intervju). 
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där blir det lättare att fylla en tågvagn samtidigt som frekvensen på transporterna dit kan öka. För att 
veta vilka terminaler som ska behållas behöver det utvärderas vilka som är lönsamma att skicka till. 
För att en terminal ska anses som lönsam krävs det att efterfrågan är cirka 10 000 ton/år eller mer, 
vilket innebär att det transporteras minst 200 ton i veckan motsvarade tre till fyra tågvagnar i veckan2. 
Undantag görs dock för terminalen Göteborg, där Göteborg enligt tabell 4 har en efterfråga som är 
lägre än 10 000 ton/år. Anledningen till undantaget för Göteborg är för att den terminalen har 
ekonomiska fördelar. Göteborg används för produkter som ska översjö och framför allt till 
Storbritannien. Att skicka produkter till Storbritannien är betydligt billigare att göra via Göteborg än 
någon annan hamn eller via tunneln mellan Dover-Calais och därmed behålls Göteborg som en 
terminal trotts låg efterfrågan12. I kapitel 6.12 förklaras det hur konsolideringen gick till. 

4.4.5 Översjötransporter av MG produkter går via Pampus 
Alla kundorders som ska översjö kommer att konsolideras till Pampus förutom de som ska till 
Storbritannien eftersom de kommer fortsätta att skickas via Göteborg. Syftet med denna åtgärd är 
samma som för åtgärden att konsolidera antalet terminaler2. I dagsläget används tre hamnar Göteborg, 
Hamburg och Pampus. De olika hamnarna ansvarar för kunder långt bort där båttransporter är det 
naturliga transportsättet, till exempel kunder i Asien, Syd - och Nord Amerika. Volymerna till de olika 
hamnarna var under 2016: 3 163 ton till Göteborg, 13 718 ton till Hamburg och 22 205 ton till 
Pampus9. Det finns inga bestämda direktiv för vilken hamn som används till vilken kund utan hamnen 
bestäms utifrån att varje kund/land utvärderas utifrån kostnad, tid och risk. Detta innebär att denna 
åtgärd kan medföra ökade kostnader för BK Skärblacka.  

4.4.6 Ny lagerindelning 
Den nya lagerindelningen är främst till för att kompensera att produktionen av MG produkter 
fördubblas samtidigt som produktionen av avsalumassa minskar. Den nya lagerindelningen har även 
en förändring i rutnätet, där storleken på rutorna är anpassade efter var produkterna ska skickas. För 
produkter som ska med järnväg har rutorna med denna åtgärd en kapacitet på cirka 60 ton, vilket 
motsvarar en full tågvagn. Dessutom är varje ruta specificerad till en terminal, vilket innebär att 
kundorders som ska till olika terminaler inte kan lagras i samma ruta2. När en järnvägsruta är fylld och 
en tågvagn står tom inne i magasinet kan utlastningen börja2. I figur 22 visas hur den nya 
lagerindelningen för MG produkter ser ut.    
 

                                                      
12 Ivo Fronzaroli. Director Logistic, Supply Chain Management. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-15 
(öppen intervju). 
9 Roland Olsson. Logistic Applications Manager. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-10 (öppen intervju). 
2 Ivo Fronzaroli. Director Logistic, Supply Chain Management. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-02-24 (öppen 
intervju). 

Figur 22: Lagerindelningen i framtidsscenario 2. De vita rutorna representerar lagerrutor för MG produkter, de gula 
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Den nya lagerindelningen för MG produkter har 17 järnvägsrutor rutor och tre större rutor för det som 
ska med lastbilspendeln. De små rutorna i figur 22 är extra lagringsrutor för tåg eller lastbil samt för 
produkter som lagras en längre tid i magasinet, även kallat ”onödigt” lager och förklaras i kapitel 
4.4.8. Varje destinationsterminal för järnvägstransporterna har minst två rutor men kan använda fler 
vid behov.  

In- och utlastningsregler 
Med den nya lagerindelningen tillkommer förändringar i in- och utlastningsreglerna. Den 
grundläggande inlastningsregeln angående kundorders som producerats sent finns kvar i 
framtidsscenario 2. Däremot kommer dessa kundorders att skickas med lastbilspendeln eller med en 
akut lastbilstransport, beroende på destination. De placeras då i lastbilspendelns lagringsområde eller 
vid en lastkaj om det ska skickas iväg direkt med en akut lastbilstransport. Inlastningsreglerna för MG 
produkter i framtidsscenario 2 skiljer sig mot framtidsscenario 1 med att en kundorder istället kommer 
att placeras i en ruta beroende på vilken destination kundordern ska till. Detta medför att produkterna 
sorteras i magasinet efter destination. För lastbilstransporter är inlastningsreglerna endast att 
kundorderna placeras i en av de tre lastbilsrutorna vid lastbilskajerna. Inlastningsreglerna för 
järnvägstransporter är att kundorders placeras i olika järnvägsrutor beroende på vilken terminal de ska 
till och när ex-mill datumet går ut för kundordern2. En kundorder placeras i den främre järnvägsrutan 
om ex-mill datumet är inom innevarande vecka och annars i den bakre järnvägsrutan, för respektive 
terminal2. Vidare måste det finnas plats i järnvägsrutan, det vill säga att järnvägsrutans 
lagringskapacitet på 60 ton inte överskrids. Vid behov kan en kundorder delas upp på flera 
järnvägsrutor2. För avsalumassan är inlastningsreglerna endast att produkterna placeras i en fri ruta i 
TM1:s lagerområde av magasinet.   
 
Hur länge en kundorder lagras beror på utlastningsreglerna. För lastbilspendeln är utlastningsreglerna 
främst prioriteringsregeln först in först ut2. Däremot finns det undantag för kundorders vars ex-mill 
datum går ut samma dag, för dessa kundorders gäller inte först in- först ut principen utan de prioriteras 
före andra kundorders i lastbilspendeln. Utlastningsreglerna för järnvägen är fler och mer 
komplicerade än lastbilspendelns utlastningsregler. Den grundläggande regeln är att ingen utlastning 
påbörjas innan en järnvägsruta är fylld med 60 ton, vilket för MG produkter motsvarar en fylld 
tågvagn2. För att få tillräcklig med fyllnadsgrad i tågvagnarna kan en kundorder skickas i flera 
transporter, så länge alla kollin lämnar magasinet före ex-mill datumet går ut2. Om två eller fler rutor 
är fyllda används prioriteringsregeln först in- först, med undantag för om en terminals ruta har en 
kundorder vars ex-mill datum är samma dag, då prioriteras den först. Om det sammanlagt inte finns 
tillräckligt med produkter i en terminals rutor för att fylla en tågvagn och ett ex-mill datum håller på 
att gå ut görs en bedömning om det ska skickas med tåg eller med en akut lastbilstransport2. Om det 
finns minst 45 ton skickas produkterna med en tågvagn och annars med akuta lastbilstransporter11. 
Utlastningsreglerna för avsalumassa baserar sig på att det först måste finns tillräckligt för att fylla en 
tågvagn. Sedan måste det finnas en ledig tågvagn samtidigt som det inte finns några MG produkter 
som behöver lastas. Uppnås ex-mill datumet för avsalumassan prioriteras den att lastas i en ledig 
tågvagn före kundorders med MG produkter som inte också har ett uppnått ex-mill datum.2  

4.4.7 Utökad bemanning i magasinet 
Med utökad bemanning i magasinet förväntas det att utlastningspersonalen klarar av att lasta flera 
tågvagnar och lastbilar per dag. Detta är nödvändigt eftersom PM10 förväntas medföra fler transporter 
ut från bruket. Även i inlastningen förväntas det att utökad bemanning medför en smidigare inlastning. 
Idag arbetar två truckförare åt gången med inlastning i magasinet i form av tre skift per dag medan 
utlastningen utförs av tre truckförare åt gången i form av två skift per dag. Den utökade bemanningen i 
magasinet kommer att bestå av en extra truckförare per skift i både in- och utlastningen. Dessutom ska 
ytterligare en person anställas för en mer övergripande planeringsroll.4  

                                                      
2 Ivo Fronzaroli. Director Logistic, Supply Chain Management. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-02-24 (öppen 
intervju). 
11 Johan Carlgren. Logistic Manager.  BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-03 (öppen intervju). 
4 Jacob Nyström. Driftingenjör. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-07 (öppen intervju). 
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4.4.8 Dokumenterade rutiner för ”onödig” lagring 
Produktionsplanerarna försöker alltid maximera utnyttjandet av maskinerna och vid tillverkning av 
pappersrullar blir det ibland några extra rullar tillverkade som inte har en kundorder anknuten till sig. 
Dessa pappersrullar benämns som fritt lager och tar upp lagringsplats under en längre tid i magasinet i 
väntan på att bli sålda till en kund. Vid uppstarten av PM10 beräknas det att mängden fritt lager 
kommer att öka betydligt jämfört med tidigare år, vilket beror på att det är svårt att hitta de rätta 
inställningarna på maskinen direkt. Detta medför att kvalitén på produkterna från PM10 förväntas vara 
lägre i början, vilket medför att produkterna inte kan säljas direkt till kund om inte kunden accepterar 
en lägre kvalité. Därmed kommer det att vara mer produkter i magasinet som väntar på att bli sålda. 
Förutom fritt lager finns det även produkter som klassas som spärrat lager eller baslast. Spärrat lager 
består av produkter som skadats eller inte uppfyllt kvalitékontrollen och tar upp lagringsplats i 
magasinet i väntan på att rullas om. Sedan finns det produkter som inte klassificeras till någon av de 
tidigare nämnda kategorierna men som finns i magasinet och tar upp lagringsplats, dessa produkter 
benämns som baslast i denna studie. Det kan till exempel vara rullar som försvunnit i systemen men 
som finns fysiskt i magasinet. 
 
Denna åtgärd handlar främst om att skapa rutiner för hantering av produkter som klassificeras som 
fritt, spärrat och baslast. Dessa rullar kommer att placeras i de små lagringsrutorna i lagerområdet med 
pelare i figur 19 i kapitel 4.3. I denna åtgärd ingår även rutiner för hantering av material och processer 
som till exempel laddning av truckar och hantering av lastsäkringsmaterial. Dessa saker skulle kunna 
lagras på en annan plats för att frigöra lageryta. Laddningen av truckar sker idag vid PM7/8:s 
lagerområde men kommer att flyttas till det ospecificerade lagerområdet vid PM9, se figur 16 i kapitel 
4.24. Detta medför att lagerkapaciteten för MG produkter ökar med cirka 100 ton4.  

  

                                                      
4 Jacob Nyström. Driftingenjör. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-07 (öppen intervju). 
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5 Konceptuell modell 

I detta kapitel presenteras och beskrivs målet med simuleringsmodellen, vilka in- respektive utdata 
som kommer att användas samt ett flödesschema över konceptuella modellen. 

5.1 Målet med simuleringsmodellen och vilka experiment kommer göras 
Målet med simuleringsmodellen är att ge en utvärdering av magasinet då PM10 i drift med, respektive 
utan, det planerade åtgärdspaket. Utvärderingen ska sedan visa om åtgärdspaketet är tillräckligt för att 
hantera utrymmesbegränsningarna i magasinet. Modellerna ska därmed kunna förse modellanvändaren 
med information för att bedöma belastningen i magasinet samt information för att kunna analysera 
åtgärdspaketets påverkan på kundservicen och den hållbara utvecklingen för BK Skärblacka.  
 
De experiment som kommer att genomföras baseras på framtidsscenarierna. Därefter kommer 
åtgärdernas parametrar att undersökas med ett antal mindre experiment i varje framtidsscenario. Dessa 
experiment används sedan för att kunna göra en känslighetsanalys på varje framtidsscenarios modell. 
Känslighetsanalyserna görs för att se hur känsliga modellerna är för små förändringar eftersom vissa 
indata till modellernas parametrar är osäkra. 

5.2 Flödesschema för konceptuella modellen   
Flödesschemat för den konceptuella modellen över framtidsscenario 1 visas i figur 23. 

När produkterna kommer till magasinet finns det fem olika produktflöden för MG produkter och ett 
för avsalumassa. De säckprodukter som tas med i studien kommer att ingå i MG produkternas flöden. 
Det blå flödet i figur 23 representerar flödet för MG produkter som produceras i tid och som går med 
lastbil innan ex-mill datumet uppnås. Det första som sker i modellen är att produkterna kommer till 
magasinet via en av transporthissarna. Efter en transporthiss görs en kontroll av kundorderns ex-mill 
datum. Eftersom kundorders i det blå flödet producerats i tid ska de lagras i magasinet och därmed går 
de vidare till transportslagsidentifieringen. I transportslagsidentieringen identifieras det tänkta 
transportmedlet, som är lastbil för kundorders i det blå flödet. Det blå flödet fortsätter därefter till 
inlastningsregler för lastbil, där kundorderna placeras i lastbilsdelen av magasinet enligt 
inlastningsreglerna. Kundorderna lagras sedan efter utlastningsreglerna men kontrolleras dagligen mot 
deras ex-mill datum, eftersom kundorders i det blå flödet har tid kvar till ex-mill datumet går de vidare 
till utlastningen. Vid utlastningen lastas kundorderna på lastbilar och lämnar bruket.  
 

Figur 23: Flödesschema över den konceptuella modellen. Rutorna står för olika aktiviteter och pilarna visar i vilken 
ordningsföljd aktiviteterna genomförs. De olika färgerna på pilarna indikerar vilket produktflöde det handlar om. 
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Det röda flödet i figur 23 representerar MG produkter som produceras i tid och som ska gå med lastbil 
men som får vänta i magasinet tills dess att ex-mill datumet uppnås. Det röda flödet följer det blå 
flödet fram till ex-mill kontrollen efter lagringen i lastbilsdelen av magasinet. För kundorders i det 
röda flödet uppnås ex-mill datumet när de befinner sig i magasinet. Detta medför att undantag från 
utlastningsreglerna måste göras för att dessa kundorders inte ska bli sena till kund. Därmed går dessa 
kundorders direkt till utlastningen för att sedan lastas på lastbilar och lämna bruket.  
 
Det gröna flödet i figur 23 representerar flödet för MG produkter som produceras i tid och som går 
med tåg innan ex-mill datumet. Kundorders i det gröna flödet går genom första kontrollen av ex-mill 
datum och sedan vidare till inlastningsreglerna för tåg. Kundorderna placeras i järnvägsdelen av 
magasinet efter inlastningsreglerna, där de lagras. Kundorderna lagras efter utlastningsreglerna men 
får ex-mill datumet kontrollerat dagligen. Kundorders i det gröna flödet har tid kvar till ex-mill 
datumet och går därmed vidare till utlastningen när det finns tillräckligt med kundorders till samma 
destination för att fylla en tågvagn. När det sedan finns en tågvagn ledig påbörjas en utlastning. Om 
alla tågvagnar i magasinet redan är fyllda måste en rangering ske för att nya tomvagnar ska komma in 
till magasinet. När tågvagnarna är lastade fortsätter det gröna flödet genom att de lastade tågvagnarna 
via rangering kopplas på ett tåg och lämnar bruket.  
 
Parallellt med det gröna flödet fram till kontroll av ex-mill datumet i magasinet går det orangea flödet 
av MG produkter, se figur 23. Kundorders i det orangea flödet är, precis som kundorders i det röda 
flödet, på väg att bli sena och behöver därför skickas samma dag. Detta medför att undantag görs från 
utlastningsreglerna för dessa kundorders och de går därmed direkt till utlastningen. För kundorders 
som följer det orangea flödet uppnås ex-mill datumet men det finns inte tillräckligt med last för att 
fylla en tågvagn och då finns det två utfall. Antingen finns det minst 45 ton, det vill säga 
minimumvikten för att lasta en tågvagn säkert, och då skickas kundordern vidare till utlastningen för 
tåg parallellt med det gröna flödet. Om det däremot finns mindre än 45 ton skickas kundordern med en 
eller två lastbilstransporter istället, beroende på hur många ton last det finns. Det orangea flödet för 
kundorders som ska skickas med lastbil går från ex-mill kontrollen via lagring lastbil i figur 23 till 
utlastningen för lastbilar. Kundordern lagras däremot aldrig i lastbilslagringen utan det som sker är att 
den tar med sig fler kundorders som ska till samma terminal för att fylla upp en lastbil.  
 
Det sista flödet för MG produkter i figur 23 är det svarta flödet som representerar flödet av MG 
produkter som producerats sent och har ett ex-mill datum som är redan har passerat när kundordern 
anländer till magasinet. Dessa kundorders identifieras vid första kontrollen av ex-mill datumet, det vill 
säga direkt när en kundorder anländer till magasinet via en transporthiss. Från ex-mill kontrollen 
prioriteras dessa kundorder till att gå direkt vidare till utlastningen för att sedan lämna bruket med en 
lastbilstransport. Det svarta flödet i figur 23 går via lastbilslagringen till utlastningen enligt samma 
princip som det orangea flödet.  
 
Det sista flödet i figur 23 är det rosa flödet som representerar flödet av avsalumassa. Avsalumassan 
har ett separat flöde från MG men använder samma transporter ut från magasinet. Avsalumassan har 
en egen transporthiss och efter den sker det ingen ex-mill kontroll eftersom avsalumassan inte 
produceras efter kundorders. Avsalumassan är restprodukter från produktionen och säljs efter att den 
har producerats. Det rosa flödet fortsätter sedan till inlastningen via inlastningsreglerna. Avsalumassan 
lagras sedan tills dess att en kund köper den och när detta sker lastas den i en tågvagn. Utlastningen 
sker enligt avsalumassans utlastningsregler.    

5.3 Indata till simuleringsmodellen  
De indata som identifierats till simuleringsmodellerna beskrivs kortfattat i tabell 5 för att sedan 
förklaras mer ingående i kapitel 6 där de även kvantifieras. 
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Tabell 5: Beskrivning av simuleringsmodellens indata. 

Indata Beskrivning 

Kundorderinformation  Varje kundorder ska innehålla följande information: 
tillverkningsdatum, antal kollin, snittvikt, totalvikt, 
ordernummer, destination (terminal), transportmedel och ex-
mill datum. Kundorderna är verkliga kundorders från 2016 för 
PM7/8. För PM10 används kundorderna för PM7/8 och detta 
förklaras mer i kapitel 6.1. För PM9 kommer verkliga 
kundorders från 2016 att användas men endast de som ska 
samlastas med MG. För TM1 antas en mängd som kommer att 
produceras, vilket förklaras i kapitel 6.1. 

Flöde från emballering och 
paketering till magasinet. 

Från emballering och paketering anländer produkterna till 
magasinet via transporthissar. Dessa transporthissar kan endast 
ta en produkt i taget, vilket begränsar inflödet till magasinet. 
Inflödet beräknas i cykeltider som anger tempot som hissarna 
kan hålla (antal produkter per timme). 

Tid för inlastning, utlastning 
och rangering. 

Tiden det tar för inlastningen räknas som en cykeltid från att en 
produkt hämtas från ett transportband tills nästa produkt kan 
hämtas från transportbandet, däremellan ska produkten placeras 
i en lagerruta. Utlastningen räknas också som en cykeltid från 
att produkter hämtas från en lagerruta, lastas på ett 
transportmedel och till dess att nästa produkter kan hämtas. 
Tiden för rangeringen räknas som tiden det tar från att alla 
tågvagnar är fyllda till dess att nya tomvagnar anländer in till 
magasinet igen. 

Tidsåtgång per dag för 
truckförarna som inte berör 
MG produkter eller 
avsalumassa 

Antal timmar per dag som truckförarna lägger på hanteringen av 
säckprodukter som inte ska samlastas med MG produkter. 

Resurser i form av 
truckförare.  

Antalet truckförare som arbetar i magasinet med in- respektive 
utlastning. 

Lagringskapacitet Lagringskapaciteten för MG produkter och avsalumassa anges i 
ton och utgörs av PM7/8/10:s- respektive TM1:s lagerområde.  

Startlager i magasinet Startlagret i magasinet bestäms utifrån lagernivån för MG 
produkter den 2016-01-01. Detta gäller endast för PM7/8 och 
inte PM10, vilket förklaras i kapitel 6.7. För TM1 används ett 
säkerhetslager på 1 200 ton som startlager. 

Antal tågvagnar per dag i 
magasinet för MG produkter 
och avsalumassa. 

Denna indata anger hur många tågvagnar per dag som kan 
användas till MG produkter och avsalumassa. 

Antal lastbilar per dag i 
magasinet för MG produkter. 

Denna indata anger antalet lastbilar per dag som kan användas 
för MG produkter. 

Cykeltider för lastbilspendeln 
till Pampus. (Gäller för 
framtidsscenario 2.) 

Cykeltider anger tiden det tar från att en lastbil i lastbilspendeln 
kan lastas tills nästa gång samma lastbil kan lastas igen. Denna 
tid inkluderar tiden det tar att lasta lastbilen, köra till Pampus, 
lossa och köra tillbaka till magasinet i Skärblacka.  
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Sannolikhet för att en 
tomvagnsbrist uppstår. 

En procentsats som anger sannolikheten för att en tomvagnsbrist 
uppstår. 

Kvarvarande terminaler efter 
konsolideringen. (Gäller för 
framtidsscenario 2.) 

Terminalerna i framtidsscenario 2 med förväntad efterfråga. 

5.4 Utdata från simuleringsmodellen 
Simuleringsmodellens utdata beskrivs i tabell 6 och förklaras djupare i kapitel 8 där den även 
kvantifieras.  

Tabell 6: Beskrivning av simuleringsmodellens utdata. 

Utdata Beskrivning 

Genomsnittliga GLT i 
magasinet för MG produkter. 

Genomsnittliga GLT i magasinet består av den genomsnittliga 
tiden det tar från att en MG produkt anländer till magasinet via 
transporthissarna från emballeringen tills dess att den lämnar 
magasinet med ett transportmedel. 

MLN och den högsta 
lagernivån för MG produkter 
i magasinet. 

Lagernivån av MG produkter beräknas genom att mäta 
lagernivån över den simulerade tiden.  

Fördelning mellan 
transportmedlen. 

Fördelningen mellan användandet av tåg relativ lastbil räknas ut 
från den transporterade mängden ton i respektive transportmedel 
och presenteras sedan procentuellt.  

Genomsnittliga 
fyllnadsgraden i tåg och 
lastbil. 

Fyllnadsgraden i transportmedlen mäts i antalet lastade ton 
relativt lastningskapaciteten i ton för respektive transportmedel. 
Den genomsnittliga fyllnadsgraden för respektive transportmedel 
presenteras procentuellt.  

Antal akuta 
lastbilstransporter. 

Antalet akuta lastbilstransporter mäts i antalet som används.  

Antalet sena transporter som 
lämnar magasinet efter ex-
mill datumet. 

Antalet transporter som lämnade magasinet efter ex-mill datumet 
trots att kundorderna producerats i tid.  

Utnyttjandegraden av 
lastbilspendeln. (Gäller för 
framtidsscenario 2.) 

Utnyttjandegraden av lastbilspendeln mäts i antalet utnyttjade 
lastbilstransporter av lastbilspendelns tillgängliga vid optimalt 
utnyttjande av cykeltiderna.  

5.5 Antaganden och förenklingar i simuleringsmodellen   
Simuleringsmodellen innehåller ett antal antaganden. Dessa antaganden görs för att simplifiera 
modellen men inget av antagandena antas ha en stor påverkan på resultatet. Det första antagandet är 
kopplat till lagernivåer för produkter som beskrivs som ”onödig” lagring. Lagernivån av dessa 
produkter varierar över tid men i simuleringsmodellen antas det att lagernivån för ”onödigt” lager av 
MG produkter är konstant 500 ton13. Därefter följer ytterligare ett antagande angående dessa produkter 
och det är att de inte antas påverka transporterna ut från bruket. Därmed lagras dessa produkter i 
magasinet under hela simuleringstiden, vilket är en förenkling av verkligheten som kan göras eftersom 
det handlar om ett fåtal transporter6. Därefter finns det ett antal antaganden kopplat till lagerhantering. 
Det första av dessa antaganden är att en truckförare antas kunna hantera två produkter samtidigt, vilket 
är ett rimligt antagande eftersom de i normala fall tar två produkter i taget3. Vidare antas det att 
hanteringen av produkterna tar lika lång tid för alla truckförare och att det finns tydliga rutiner för hur 

                                                      
13 Jacob Nyström. Driftingenjör. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-31 (öppen intervju). 
6 Ivo Fronzaroli. Director Logistic, Supply Chain Management. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-07 
(öppen intervju). 
3 Jacob Nyström. Driftingenjör, BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-15 (öppen intervju). 
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lagerhanteringen ska gå till. Ytterligare ett antagande är att inga raster antas ske eftersom truckförarna 
idag inte har några bestämda tider för rast utan de tar rast när det passar. Det sista antagandet kopplat 
till lagerhanteringen är att tidsåtgången som inlastningspersonalen lägger på hantering av 
säckprodukter förenklas till att det anländer 21 produkter i timmen som behöver lastas in i 
säckprodukternas lagerområde3.  
 
En förenkling i anknytning till leveranserna ut från bruket är att de leveranser som går direkt till kund 
med endast en testprodukt har exkluderats i denna studie. Dessa produkter har oftast ett alternativt 
transportsätt, till exempel lätt lastbil, och påverkar därmed inte övrig lastning i magasinet. Sedan har 
denna förenkling gjorts eftersom dessa transporter skulle påverka utvärderingen av fyllnadsgraden och 
ge en felaktig bild. 
 
I framtidsscenario 2 konsolideras antalet terminaler, vilket medför att det skickas en större mängd till 
de kvarvarande terminalerna jämfört med nuläget. Detta leder till antagandet att det finns tillräckligt 
med lagringskapacitet i terminalerna för att hantera den mängden produkter som kommer. Detta 
antagande har gjorts i samråd med BK Skärblacka eftersom detta inte förväntas vara något problem.    
 
Slutligen har ytterligare en förenkling av verkligheten gjorts med att ingen Hot loading påbörjas förrän 
alla produkter som ska med en specifik transport har producerats. Liknande förenkling har gjorts för 
vanlig lastning med att ingen lastning påbörjas förrän det finns tillräckligt med last för att fylla ett 
transportmedel.  
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6 Datainsamling till simuleringsmodellen  

I detta kapitel förklaras och kvantifieras simuleringsmodellens indata som presenterades i kapitel 5.3. 

6.1 Kundorderinformation 
De kundorders som används i studien är verkliga kundorders som tillverkades av PM7/8 under 2016 
från första januari till 24 november. I slutet av november 2016 bytte BK Skärblacka ERP-system och 
eftersom det var svårt att sammankoppla nödvändig information mellan ERP-systemen har data för 
resterande del av året exkluderats. Ett exempel på hur en kundorder ser ut visas i tabell 7. 
 

Tabell 7: Ett exempel på hur en kundorder kan vara. Varje kolumn representerar ett attribut. 

Order-
nummer 

Tillverknings-
datum 

Antal 
kollin 

Snittvikt 
(ton) 

Totalvikt 
(ton) 

Terminal Transport-
medel 

Ex-
mill 

123456 1 40 0,51 20,4 3 1 35 

 
Varje kundorder har sju attribut enligt tabell 7. Attributen skrivs i numeriska värden, vilket medför att 
alla datum har gjorts om till vilken dag på året de motsvarar. Till exempel står tillverkningsdatum 1 
för den 2016-01-01 och ex-mill datumet 35 för 2016-02-04. Även transportmedlen och terminal 
namnen har gjorts om till numeriska värden där till exempel transportmedlet 1 representerar tåg och 
terminalen 3 representerar Trelleborg.  
 
För PM10 finns det ingen data som är applicerbar till simuleringsmodellen. Detta eftersom PM10 är i 
Tervasaari i Finland, när denna studie genomförs, och producerar vissa typer av kvalitéer som den inte 
kommer att producera i Skärblacka. Därmed görs en förenkling av PM10:s produktion i samråd med 
BK Skärblacka till att maskinen antas producera lika mycket, och av samma kvalitéer, som PM7 och 
PM8 producerade tillsammans under 2016. Detta leder till att i simuleringsmodellen kommer PM10 
att producera PM7:s och PM8:s kundorders, vilket leder till att allt produceras dubbelt. För att undvika 
de additiva effekterna av att producera dubbelt förskjuts PM10:s kundorders med en månad i både 
produktionsdatum och ex-mill datum. Ett undantag görs för de kundorders som i verkligheten 
producerades mellan 28 oktober till 24 november, dessa kundorders kommer istället att i PM10 
produceras i början av januari i simuleringsmodellen.  
 
För PM9 som tillverkar säckprodukter används verkliga kundorders från första januari 2016 till 24 
november samma år. Utifrån dessa kundorders utesluts de som ska till en terminal som inte MG 
produkter skickas till samt om flödet till den terminalen är mer än 10 000 ton per år, vilket betyder att 
ingen samlastning behövs. De kundorders som kvarstår är de kundorders som behöver samlastas med 
MG produkter för att få tillräckligt med fyllnadsgrad.   
 
För avsalumassa finns det i dagsläget ingen bestämd plan för när eller hur mycket som TM1 kommer 
att producera när PM10 är i drift. Det som hittills har konstaterats är att årsvolymen förväntas vara 
mellan 10 000 - 20 000 ton4. I simuleringsmodellen kommer det antas att TM1 producerar närmare 
den övre estimeringen på 20 000 ton/år. Detta eftersom det ställer högre krav på magasinet och 
transporterna ut från bruket. Om magasinet är tillräckligt för att undvika överbelastningar trots TM1 
produktion på närmare 20 000 ton/år är förutsättningarna bättre inför framtiden. I dagsläget sker 
TM1:s produktion dagligen eftersom produktionen av pappersmassa är större än PM7/8/9:s behov, 
vilket medför att TM1 använder den pappersmassa som blir över. Däremot kommer detta att förändras 
när PM10 är i drift. Produktionen på TM1 kommer att ske när det är omställningstid på PM7, PM8, 
PM9 eller PM10, vilket medför att det inte blir något jämnt flöde från produktionen. I samråd med BK 

                                                      
4 Jacob Nyström. Driftingenjör. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-07 (öppen intervju). 
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Skärblacka antas TM1 producera 250 ton var femte dag när PM10 är i drift, vilket leder till att den 
antas producera 18 250 ton/år7. 
 
Till framtidsscenario 2 kommer en konsolidering av terminaler ske, vilket innebär att en del 
kundorders kommer att få attributen terminal och transportmedel ändrat. 

6.2 Flöde från emballering och paketering 
Flödet från emballeringen till magasinet sker via transporthissar som idag har olika hastigheter. 
Hastigheterna på transporthissarna räknas i cykler per timme och motsvarar antal produkter som 
anländer till magasinet per timme. Trasporthissarna från PM9 och TM1 har idag en hastighet på 80 
cykler per timme medan transporthissen från PM7/8 har en hastighet på 55 cykler per timme. Inför 
implementeringen av PM10 ska PM7/8:s transporthiss trimmas upp till att också klara av 80 cykler per 
timme och därmed kommer alla transporthissar i simuleringsmodellerna ha det.4 

6.3 Tider för in- och utlastning samt rangering 
Tider för inlastning i magasinet undersöktes under december 2016 och resulterade i konklusionen att 
en inlastning på 90 sekunder återspeglar verkligheten tillräckligt bra genom att den täcker 90 % av 
fallen4. Dessa fall inkluderar både inlastning i magasinet och Hot Loading. För att ta fram den 
fördelning som passar bäst in på datan, användes programmet Input Analyzer. Input Analyzer 
optimerar fördelningen utifrån minstakvadrad felet. I detta fall resulterade det i en normalfördelning 
med medelvärde på 58,0 och standardavvikelse på 12,6, vilket visas i figur 24. Normalfördelningen 
anses beskriva verkligheten tillräckligt bra i och med att fördelningens p-värde på 0,666 är större än 
0,05 i Chi Square testet.  

 
Figur 24: Inlastningstidernas sannolikhetsfördelning. En skärmdump från Input Analyzer. (Input Analyzer, Version: 
14.70.00, 2014) 

Vid insamling av data för utlastningstiden gjordes en observation enligt tillvägagångssättet för 
observationer som beskrevs i kapitel 2.3.2. Det var en öppen observation för lagerpersonalen och vi 
som observerade var passiva utan att påverka utfallet. Slutsatserna från observationen är att medeltiden 
för en utlastning med två kollin är 77,6 sekunder för lastbil och 44,5 sekunder för järnväg. 
Standardavvikelserna är 22,5 sekunder för lastbil och 13,8 sekunder för järnväg. I bilaga A visas den 
                                                      
7 Jacob Nyström. Driftingenjör. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-21 (öppen intervju). 
4 Jacob Nyström. Driftingenjör. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-07 (öppen intervju). 
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data som samlades in från observationen. Utifrån datan skapades fördelningar i Input Analyzer. Detta 
resulterade i en Weibull fördelning enligt figur 25 för lastbilutlastningar och en Erlang fördelning 
enligt figur 26 för tågvagnsutlastningar. Båda fördelningarna har ett p-värden större än 0,05 i Chi 
Square testet och därmed anses båda beskriva verkligheten tillräckligt bra.  

 
Figur 25: Utlastningstidernas sannolikhetsfördelning för tågvagnslastning. En skärmdump från Input Analyzer. (Input 
Analyzer, Version: 14.70.00, 2014) 

 
Figur 26: Utlastningstidernas sannolikhetsfördelning för lastbilsutlastning. En skärmdump från Input Analyzer. (Input 
Analyzer, Version: 14.70.00, 2014) 
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Rangeringen för tågvagnar i magasinet utförs inte av någon truckförare däremot måste truckförarna 
vänta tills rangeringen är klar innan de kan börja lasta tågvagnar igen. Rangeringstiden räknas som 
tiden det tar från att rangeringen påbörjas till dess att nya tågvagnar står uppställda och kan lastas. 
Rangeringstiden beräknas till 45 minuter4.    

6.4 Tidsåtgång för truckförarna som inte berör MG produkter eller avsalumassa 
PM9:s lagerområde och produkter har avgränsats bort enligt kapitel 1.6. Tidsåtgången vid hanteringen 
av dessa säckprodukter har dock en stor påverkan på truckförarna eftersom truckförarna arbetar i hela 
magasinet och inte i enskilda delar. Detta leder till att in- och utlastningspersonalen i magasinet 
behöver spendera ett visst antal timmar per dygn med att hantera säckprodukter. 
 
Inlastningen av säckprodukter är förenklat enligt kap 5.5 till att det anländer 21 produkter/h som för 
inlastningspersonalen tar 58 sekunder per två kollin att lasta in. Därmed lägger inlastningspersonalen i 
simuleringsmodellerna 4 timmar och 24 minuter per dygn på hantering av säckprodukter. Utlastningen 
av säckprodukter tar i snitt 40 minuter oavsett om det är en tågvagn eller lastbil som ska lastas7. Under 
2016 lastades i snitt 7 tågvagnar och 3 lastbilar per dag med säckprodukter i magasinet13. Detta medför 
att utlastningspersonalen i simuleringsmodellerna lägger 7 timmar och 20 minuter per dygn på 
hantering av säckprodukter. Resterande arbetstid för in- och utlastningspersonalen i magasinet är till 
för att hantera MG produkter och avsalumassa. 

6.5 Resurser i form av truckförare 
Antalet truckförare för in- och utlastning i nuläget och framtidsscenario 1 presenteras i kapitel 4.2. I 
framtidsscenario 2 utökas bemanningen i magasinet med en truckförare per in- och utlastningsskift. 
Totalt kommer det vara 3 truckförare per inlastningsskift och 4 truckförare per utlastningsskift. 

6.6 Lagringskapacitet 
Lagringskapaciteten för MG produkter i magasinet är i nuläget 2 300 ton. I framtidsscenarierna 
kommer MG produkter även att lagras i TM1:s angränsande lagerområde, vilket medför en ökning av 
lagringskapaciteten med cirka 100 ton. Detta medför att lagringskapaciteten av MG produkter i 
magasinet ökar till 2 400 ton, vilket är lagringskapaciteten i framtidsscenario 1. I framtidsscenario 2 
ingår det i en av åtgärderna att flytta laddningsstationen för truckarna, vilket beräknas frigöra en 
lagringsyta motsvarande en lagringskapacitet på 100 ton4. Detta leder till att totalt är 
lagringskapaciteten 2 500 ton för MG produkter i framtidsscenario 2. För avsalumassa är 
lagringskapaciteten 2 800 ton i dagsläget och till framtiden minskar denna lagringskapacitet till 1 800 
ton när TM1:s angränsande lagerområde används av MG produkter istället. Anledningen till att 1 000 
ton lagringskapacitet försvinner för avsalumassa samtidigt som det endast ökar med 100 ton för MG 
produkter är för att den låga takhöjden begränsar lagringen av MG produkter.    
 
Lagringskapaciteten för MG produkter begränsas sedan av ”onödig” lagring på 500 ton, vilket medför 
att den operativa lagringskapaciteten är 1 900 ton i framtidsscenario 1 och 2 000 ton i framtidsscenario 
2. För avsalumassa begränsas lagringskapaciteten av säkerhetslagret på 1 200 ton, vilket medför att 
den operativa lagringskapaciteten är 600 ton för avsalumassa.  

6.7 Startlager i magasinet  
För att simuleringen ska bli mer realistiskt kommer det finnas lagrade MG produkter i magasinet vid 
start av simuleringen. Dessa MG produkter kommer att vara de kundorders som producerades under 
2015 men som lämnade magasinet under 2016. Dessa kundorders gäller dock bara för PM7/8 eftersom 
det inte finns någon verklig data på PM10:s lagernivåer som är lämplig att använda.  
 

                                                      
4 Jacob Nyström. Driftingenjör. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-07 (öppen intervju). 
7 Jacob Nyström. Driftingenjör. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-21 (öppen intervju). 
13 Jacob Nyström. Driftingenjör. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-31 (öppen intervju). 
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För avsalumassan startar simuleringen utan startlager, vilket beror på att TM1:s produktion under 
2016 inte liknar den produktion som kommer att ske när PM10 är i drift. Detta medför att startlagret 
för avsalumassan endast består av säkerhetslagret på 1 200 ton3.   

6.8 Antal tågvagnar per dag i magasinet för MG produkter och avsalumassa 
Under vardagarna kan totalt 22 vagnar avgå från bruket jämnt fördelat på två avgångar. Av dessa 22 
vagnar behöver fluting cirka fyra och säck cirka sju vagnar per dag9. Detta leder till att det återstår 
elva tågvagnar men det är svårt att fylla mer än åtta tågvagnar per dag med MG produkter4, vilket 
leder till att en gräns på åtta tågvagnar per dag bestäms i framtidsscenarierna. Förutom MG produkter 
kommer avsalumassan att skickas med dessa tågvagnar, men endast när det inte behöver skickas några 
MG produkter.  

6.9 Antal lastbilar per dag i magasinet för MG produkter 
Utlastningspersonalen kan idag lasta cirka 22 lastbilar per dag, givet att ett normalt antal tågvagnar 
också behöver lastas. En dag med färre tågvagnslastningar medför att fler lastbilar kan lastas och tvärt 
om. Av dessa 22 lastbilslastningar är vanligtvis cirka 18 lastbilar lastade med MG produkter14. 
Lastbilar lastas generellt sett endast på vardagar där måndagar brukar ha lägst antal lastbilslastningar 
trotts att behovet ofta är som högst. Detta beror på att en lastbilstransport för måndagen behöver bokas 
på fredagen innan helgen och eftersom produktionen kan förändras under helgen gör inte 
leveransplanerarna några lastbilsbokningar till måndagar. Såvida det inte är helt säkert att en lastbil 
kan fyllas. Detta medför att det inte är lika många lastbilstransporter på måndagar. Generellt sett är det 
cirka 8 lastbilstransporter av MG produkter på måndagar14.  
 
Antalet tillgängliga lastbilar per dag för MG produkter kommer att skilja sig mellan 
framtidsscenarierna. Framtidsscenario 1 kommer att ha lika många tillgängliga lastbilar som i 
dagsläget. I framtidsscenario 2 kommer antalet lastbilar bero på lastbilspendeln samt behovet av akuta 
lastbilstransporter. Däremot bestäms en övre gräns för hur många lastbilar som kan lastas per dag i 
framtidsscenario 2 utifrån hur det är i dagsläget om en till truckförare anställs. I framtidsscenario 1 
beräknas det att utlastningspersonalen maximalt kan lasta åtta lastbilar på måndagar och 18 per dag 
tisdag till fredag. I framtidsscenario 2 antas det att utlastningspersonalen maximalt kan lasta 24 
lastbilar per dag, där antalet dagar i veckan beror på lastbilspendelns utformning. Det lägre antalet 
lastbilar på måndagar i framtidsscenario 1 gäller inte för framtidsscenario 2 eftersom alla transporter 
med lastbilspendeln redan är betalda. Detta medför att leveransplaneringen kan göra 
måndagsbokningar på fredagar som eventuellt kan utebli utan att det medför en extra kostnad. 

6.10 Cykeltider för lastbilspendeln 
I framtidsscenario 2 kommer en lastbilspendel att undersökas. Till lastbilspendeln kommer cykeltider 
användas för att beräkna hur ofta en lastbil kan lastas. Cykeltiden varierar mellan de två 
lastbilsalternativen som förklaras i kapitel 4.4.1. När en trailer används beräknas cykeltiden vara 1,94 
timmar med 0.20 timmar i standardavvikelse. Standardavvikelsen i cykeltiden beror främst på 
skillnader i lastnings- och lossningstider. För lastbil med släp beräknas cykeltiden vara 2,27 timmar 
med 0.22 timmar i standardavvikelse. I simuleringsmodellen kommer lastningen av lastbilarna att 
simuleras, vilket leder till att cykeltiden minskas med en genomsnittlig utlastningstid på 0,5 timmar 
för trailer och 0,80 timmar för lastbil med släp. Detta leder till att cykeltiden exklusive utlastning i 
simuleringsmodellen är 1,44 timmar för trailer och 1,47 timmar för lastbil med släp. 
Standardavvikelsen kommer inte ingå i cykeltiderna i simuleringen eftersom lastningen simuleras 
istället.    

                                                      
3 Jacob Nyström. Driftingenjör, BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-15 (öppen intervju). 
9 Roland Olsson. Logistic Applications Manager. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-10 (öppen intervju). 
4 Jacob Nyström. Driftingenjör. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-07 (öppen intervju). 
14 Jacob Nyström. Driftingenjör. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-04-21 (öppen intervju). 
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6.11 Sannolikhet för att en tomvagnsbrist uppstår 
För att simulera tomvagnsbrister i simuleringsmodellen används en procentsats som anger 
sannolikheten för att det uppstår en tomvagnsbrist per dag. Denna procentsats är beräknad utifrån att 
det uppstod cirka tio tomvagnsbrister under 2016, vilket utslaget på hela året medför att det var 2,74 % 
sannolikhet varje dag för att en tomvagnsbrist skulle ske. Därmed används sannolikheten 2,74 % i 
simuleringsmodellen för att simulera tomvagnsbrister. Den dagen som en tomvagnsbrist sker i 
simuleringsmodellen kommer inte några tågvagnar att skickas.  

6.12 Konsolidering av terminaler  
I dagsläget finns det 20 terminaler och en av åtgärderna i åtgärdspaketet är att konsolidera 
terminalerna för att öka frekvensen på transporterna dit. De terminaler som behålls är de som har en 
hög efterfråga och/eller är intressanta av andra skäl för BK Skärblacka. Detta resulterar i att de 
kvarvarande terminalerna blir Antwerpen, Göteborg, Irun, Köln, Milano, Trelleborg, Pampus och 
Öhmansterminalen2. Deras efterfråga efter att de har konsoliderats visas i tabell 8. 
 

Tabell 8: Sammanlagda efterfrågan till terminaler efter konsolideringen och samlastningen. 

Terminal Sammanlagd 
efterfrågan (ton) 

Förväntad efterfråga 
(ton) av MG produkter 
med PM10 

Säckprodukter till 
samlastning (ton) 

Antwerpen 10 058  10 058 (Antwerpen) - 

Göteborg 13 915 6 748 (Göteborg, Uddevalla 
och Varberg) 

7 167 (Göteborg 
och Uddevalla) 

Irun  13 645 7 690 (Irun, Perpignan och 
Almeria) 

5 955 (Irun och 
Perpignan) 

Köln  16 658 14 858 (Köln, Lübeck, 
Terneuzen) 

1 800 (Lübeck, 
Terneuzen) 

Milano  4 449 3 406 (Milano, Grisignano 
och Saima Modena) 

1 043 (Grisignano 
och Saima Modena) 

Pampus 67 355 67 355 (Pampus, 
Oceangate, Ahlstrom Mal 

och Bongers) 

- 

Öhmansterminalen 26 066 26 066 (Öhmansterminalen, 
Direktlastbilar) 

- 

Trelleborg 30 643 29 392 (Trelleborg) 1 251 Trelleborg 

 
Från tabell 8 kan det konstateras att varken Göteborg, Irun eller Milano har en efterfrågan av MG 
produkter på mer än 10 000 ton per år. Däremot finns det flöden av säckprodukter till Göteborg och 
Irun, vilket medför att MG produkterna kommer att samlastas med säckprodukter för att öka 
transporterna till respektive terminal. Detta leder även till att dessa MG produkter kommer att lagras i 
säckprodukternas lagerområde i magasinet. Sedan finns det även flöden av säckprodukter till 
terminalerna Köln, Milano och Trelleborg. Dessa säckprodukter kommer också samlastas med MG 
produkter men kommer istället att lagras i MG produkternas lagerområde i magasinet eftersom 
efterfrågan av MG produkter är större än efterfrågan av säckprodukter till dessa terminaler. Totalt sett 
kommer det lagras mer MG produkter i säckprodukternas lagerområde än säckprodukter i MG 
produkternas lagerområde, därmed förväntas belastningen i MG produkternas lagerområde att minskas 
av samlastningen. Samtidigt antas det inte medföra några lagringsproblem i säckprodukternas 
lagerområde eftersom detta endast medför en ökning på cirka 8 000 ton/år, vilket kan jämföras med att 
                                                      
2 Ivo Fronzaroli. Director Logistic, Supply Chain Management. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-02-24 
(öppen intervju). 
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det tillverkas cirka 160 000 ton/år i dagsläget som kan hanteras utan problem.12 De MG produkter som 
lagras i säckprodukternas lagerområde i magasinet kommer inte att studeras i framtidsscenario 2. 
Däremot kommer säckprodukterna som lagras i MG produkternas lagerområde i magasinet att 
studeras i framtidsscenario 2.  
 
Produktionen på PM10 har förenklats till att vara den sammanlagda produktionen från PM7 och PM8 
under 2016. BK Skärblacka beräknar dock att efterfrågan till de konsoliderade terminalerna kommer 
att vara som i tabell 9 (FPMG SCM, 2017).  
 

Tabell 9: Beräknad efterfråga till de kvarvarande terminalerna. (FPMG SCM, 2017) 

Terminal Efterfråga på ett helt år  Efterfråga på elva av tolv 
månader 

Antwerpen 
15 000 13 750 

Köln  
30 000 27 500 

Milano  
15 000 13 750 

Pampus 
60 000 55 000 

Trelleborg 
15 000 13 750 

Öhmansterminalen 
40 000 36 667 

 
Från tabell 9 kan det konstateras att jämfört mot tabell 8 är det en skillnad i efterfrågan till 
terminalerna. Därmed kommer kundorders till de konsoliderade terminalerna att skalas om till dess att 
efterfrågan är samma som i tabell 9. Detta görs eftersom simuleringsmodellen ska likna framtiden när 
PM10 är i drift. Av de kvarvarande terminalerna kommer lastbilspendeln att gå till Pampus och 
Öhmansterminalen, vilket medför att tågvagnar kommer att skickas till Antwerpen, Köln, Milano och 
Trelleborg.   

  

                                                      
12 Ivo Fronzaroli. Director Logistic, Supply Chain Management. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-03-15 
(öppen intervju). 
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7 Modellbeskrivning 

I detta kapitel presenteras och förklaras simuleringsmodellen. Därefter presenteras valideringen och 
verifieringen av simuleringsmodellen samt uträkningen av antalet replikationer. 

I kapitel 5 presenteras den konceptuella modellen som ligger till grund för simuleringsmodellen av 
framtidsscenario 1, vilket även är grundmodellen. I detta kapitel presenteras en beskrivning av 
simuleringsmodellen som skapats i simuleringsprogrammet Arena. Simuleringsmodellen beskrivs i 
detta kapitel genom ett antal flödesscheman med kommentarer för vad som är skillnad i 
framtidsscenario 2:s simuleringsmodell.  

7.1 Flödesschema över simuleringsmodellen 
I de flödesscheman som förklarar simuleringsmodellen används olika symboler. De symboler som 
används för att beskriva simuleringsmodellen visas i figur 27 tillsammans med en kort förklaring.  
 

 
Figur 27: Definitioner över de symboler som används i flödesscheman. 

7.1.1 Översiktsbild  
I figur 28 visas det första flödesschemat som är en översiktsbild över hela simuleringsmodellen.   
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Figur 28: Översiktsbild över simuleringsmodellen. Pilarna anger flödet mellan blocken. 

Figur 28 visar en förenklad beskrivning av simuleringsmodellen med de block som modellen består av 
samt flödena mellan blocken. Det övergripande flödesschemat visar också att den huvudsakliga 
indatan är kundorders och att utdatan från modellen är antalet tågvagnar respektive lastbilar ut från 
magasinet. Övrig in- och utdata som beskrevs i kapitel 5 används respektive samlas in i de olika 
blockmodulerna. Figur 28 består av åtta blockmoduler som förklaras i kronologisk ordning. De 
sträckande linjerna i figur 28 visar gränserna för magasinet och det är inom detta område som 
lagernivån för MG produkter respektive avsalumassa beräknas.  

7.1.2 Transporthissar  
Det första blocket i figur 28 är transporthissarna. Transporthissarna förflyttar produkter från 
paketeringen ner till magasinet, i figur 29 visas aktiviteterna som ingår i detta block.  
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Figur 29: Ett flödesschema med de aktiviteter som ingår i transporthissblocket. 

Detta block börjar med att alla kundorders fördelas ut till någon av transporthissarna beroende på 
vilken typ av produkt kundordern består av. Transporthissarna har en hastighet på 80 cykler/timme. 
Däremot används denna hastighet endast som en övre gräns i MG:s transporthiss, vilket beror på att 
verkliga kundorders används till denna hiss och i verkligheten kommer MG produkterna stötvis. Detta 
skulle medföra att transporthissen endast arbetar på morgonen i simuleringsmodellen och sedan står 
stilla resten av dagen eftersom alla kundorders för en dag anländer samtidigt. I simuleringsmodellen 
anpassas istället hastigheten i MG:s transporthiss efter antalet kollin som produceras den dagen, vilket 
medför att MG produkterna kommer till magasinet jämnt fördelat över hela dygnet. När produkterna 
har passerat transporthissarna sker en kontroll angående om produkten ska samlastas eller inte, vilket 
inga produkter ska i framtidsscenario 1. Därefter räknas produkterna som att de är i magasinet och 
lagernivåerna ökas. När lagernivåerna är uppdaterade lämnar produkterna blockmodulen trasporthissar 
och övergår till nästa blockmodul som är inlastningen i magasinet.  

7.1.3 Inlastning  
I figur 30 visas inlastningens block. I inlastningen går produkterna från transporthissarna till olika 
lagerrutor, beroende på produkttyp och planerat transportmedel.  
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Figur 30: Ett flödesschema med de aktiviteter som ingår i inlastningsblocket. 

Inflödet till inlastningsblocket i figur 30 består av utflödet av kundorders från transporthissblocket. I 
inlastningsblocket görs först en kontroll av kundorderns ex-mill datum. Om ex-mill datumet redan har 
passerat klassificeras kundordern som akut och prioriteras till att gå direkt till utlastningen för 
lastbilar. Dock passerar kundordern lagring för lastbil i simuleringsmodellen för att se om det går att 
fylla ut lastbilen med andra kundorders som ska till samma terminal. De kundorders som inte 
producerats sent får vänta på transportbandet tills en truckförare hämtar dem. Om klockan är mellan 
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22-06 töms transportbanden bara en gång i timmen, vilket beror på att inlastningspersonalen lastar 
tågvagnar under natten och därmed tömmer de inte bandet så fort en produkt anländer. När en 
inlastningstruck hämtar en kundorders produkter bestäms inlastningstiden utifrån antalet kollin som 
kundordern innehåller samt fördelningen för inlastningstiden i kapitel 6.3. Inlastningstrucken ställer 
sedan ner produkterna i rätt lagerområde beroende på typ av produkt och det planerade 
transportmedlet. De säckprodukter som inte ska samlastas med MG produkter är ett specialfall i 
modellen och försvinner från modellen när de hamnar i processen Säckprodukter. Motsvarande gäller i 
framtidsscenario 2 för MG produkter som samlastas med säckprodukter i säckdelen av magasinet. 
Detta görs eftersom lagringen i säckdelen av magasinet har avgränsats bort från studien enligt kapitel 
1.6. Säckprodukter som samlastas med MG produkter i MG:s lagerområde av magasinet i 
framtidsscenario 2 följer flödet för MG produkter. Inlastningsblocket avslutas med att ett flöde av 
kundorders fördelas ut över tre olika block för lagring. Dessa lagringsblock förklaras var för sig. 

7.1.4 Lagring avsalumassa 
Det första lagringsblocket som förklaras är avsalumassans lagring, se figur 31. 

 
Figur 31: Ett flödesschema med de aktiviteter som ingår i blocket för lagring av avsalumassa. 

Inflödet av avsalumassa är förenklat till att vara 250 ton var femte dag, vilket innebär fyra tågvagnar 
fyllda med 62,5 ton eftersom all avsalumassa skickas med tåg. En tågvagn kan fyllas med 62,5 ton 
avsalumassa, vilket förklaras i kapitel 4.2. Hanteringen av avsalumassa prioriteras lägre än MG 
produkter eftersom det förväntas vara mer problem i lagringen av MG produkter. Detta medför att det 
måste finnas en ledig tågvagn i magasinet samtidigt som inga MG produkter behöver lastas i en 
tågvagn för att avsalumassan ska gå vidare till utlastningen. Om det inte finns någon ledig tågvagn för 
avsalumassa får den vänta tills det finns en, dock som längst tills att ex-mill datumet uppnås. När ex-
mill datumet uppnås prioriteras avsalumassan före MG produkterna och går vidare till utlastningen för 
tåg.   
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7.1.5 Lagring tåg 
Nästa lagringsblock är lagringen av MG produkter där det planerade transportmedlet är tåg, se figur 
32.    

 
Figur 32: Ett flödesschema med de aktiviteter som ingår i blocket för lagring tåg. 

Inflödet till lagring tåg kommer ifrån inlastningsblocket och det första som händer är att inkommande 
kundorders fördelas till respektive terminal. Totalt finns det 19 terminaler som tågvagnar skickas till i 
framtidsscenario 1. Varje terminal fungerar på samma sätt, där kundorders lagras efter två principer. 
Den första principen är att kundorders lagras till dess att de fyller en tågvagn alltså att det finns minst 
60 ton lagrat till en terminal. När detta sker fylls en tågvagn med de kundorders som har kortats ex-
mill datum, dock sker inte den fysiska utlastningen förrän senare men i detta steg planeras vilka 
produkter som ska vara med i tågvagnen. När planeringen görs kommer det i de flesta fall att vara fler 
produkter i lagringen än vad som får plats i en tågvagn, vilket innebär att en kundorder med senare ex-
mill datum behöver delas upp. De produkter som får plats i tågvagnen slås samman till en större 
kundorder medan de produkter som inte får plats i tågvagnen går tillbaka till lagringen igen. Om det 
fortfarande finns 60 ton eller mer i lagringen görs samma procedur om igen, till dess att det är mindre 
än 60 ton i lagringen. De tågvagnar som fylls kontrolleras sedan mot ex-mill datumet och om de har 
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ett ex-mill datum som är samma som dagens datum eller tidigare tilldelas de högre prioritet innan de 
går vidare till utlastning tåg. Den andra principen i lagringen är att ingen kundorder ska bli sen till 
kund och därmed släpps alla kundorders i lagringen om en av dem har ett ex-mill datum samma dag. 
Innan kundorders släpps kontrolleras det i fall det kommer att produceras något mer som ska till 
samma terminal denna dag och om detta är fallet släpps inte produkterna förrän senast klockan 18. 
Skulle det bli mer än 60 ton i lagringen före klockan är 18 följer produkterna den första principen. Om 
inga andra kundorder når lagringen före klockan 18 eller att det fortfarande är mindre än 60 ton totalt, 
släpps produkterna ändå. Eftersom det finns mindre än 60 ton bland de produkter som släpps görs en 
bedömning om produkterna ska gå med tåg eller lastbil. Finns det 45 ton eller mer skickas produkterna 
i en prioriterad tågvagn och annars med prioriterade lastbilar. Om produkterna ska skickas med lastbil 
går de via lagring för lastbil för att se om det går att fylla upp lastbilarna med fler kundorders som ska 
till samma terminal. Om det kommer kundorders efter klockan 18 med ex-mill datum som är samma 
som dagens datum eller tidigare så släpps de vidare direkt och följer den andra principen  
 
Det förekommer att kundorder kommer med ett ex-mill datum som redan har gått ut efter produktion. I 
framtidsscenario 1 skickas alla dessa kundorders direkt med lastbilar eftersom vissa av dessa 
kundorders fortfarande kan komma fram i tid till kund om en lastbil används istället för tåg. I 
framtidsscenario 2 följer dessa kundorder den andra principen för lagring till tåg på grund av att de ska 
lagras så kort tid som möjligt. I framtidsscenario 2 ska alla andra lastbilar utöver lastbilspendeln vara 
så få som möjligt, vilket medför att om en kundorder planeras att gå med tåg så ska den gå med tåg om 
det finns minst 45 ton. Till framtidsscenario 2 kommer även antalet terminaler att minska med 
konsolideringen. Däremot kommer inte själva lagringen förändras förutom att de kundorders som 
tidigare gick till lagring lastbil istället kommer att gå direkt till utlastning för lastbil. Detta beror på att 
i framtidsscenario 2 finns det inga kundorders planerade med olika transportmedel som ska till samma 
terminal. 
 
Utöver dessa två principer finns det ett specialfall för produkter som ska till terminaler i Italien, de 
terminaler som påverkas har en extra lagring innan den ordinarie lagringen. Den extra lagringen håller 
kundorders som har ex-mill datum längre än tio dagar fram i tiden och släpper de när ex-mill datumet 
är mindre eller lika med tio dagar framåt. Detta görs eftersom det är en annan betalningsstruktur i 
Italien som gör att produkterna inte ska skickas tidigare. Utflödet från lagring tåg går till två block 
lagring lastbil och utlastning tåg.  

7.1.6 Lagring lastbil 
Det tredje och sista lagringsblocket är det för MG produkter som planeras att gå med lastbilar, se figur 
33 för ett exempel på hur flödesschemat ser ut för lagringen till en terminal i Sverige. 
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Figur 33: Ett flödesschema med de aktiviteter som ingår i blocket för lagring lastbil. Detta är för en terminal i Sverige, för 
en terminal utrikes ändras värdena 36 ton till 24 ton i figuren. 

Det finns två inflöden till lagring lastbil, det första är de kundorders som kommer från inlastningen. 
Det andra inflödet är kundorders som var planerade att gå med tåg men som behöver skickas med 
lastbil istället på grund av att det inte fanns tillräckligt med lastfyllnad för att kunna skickas med tåg. 
Inflödena till lagring för lastbilstransporter börjar med att kundorders fördelas till respektive terminal. 
Alla terminaler ser i stort sett likadana ut förutom för direktlastbilar, som beskrivs separat senare. Det 
som skiljer övriga terminaler mot varandra är om terminalen är inrikes eller utrikes. Om terminalen är 
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inrikes är lastningskapaciteten i lastbilarna 36 ton medan den är 24 ton för terminaler utrikes. Detta 
innebär att på varje ställe i figur 33 där det står 36 ton ändras detta till 24 ton om terminalen är utrikes.  
 
Lagringen för MG produkter som planeras att gå med lastbil sker efter två principer som liknar de 
principer som finns i lagring tåg. Den första principen är att kundorders lagras till dess att det finns 
tillräckligt för att fylla en lastbil. När detta sker fylls en lastbil med de kundorders som har kortats ex-
mill datum. De produkter som fyller lastbilen slås samman till en större kundorder medan de övriga 
produkterna som blir över går tillbaka till lagringen igen. För kundorders som går vidare kontrolleras 
det om det finns ett ex-mill datum som uppnås och i sådana fall prioriteras dessa kundorders. Om det 
inte finns något ex-mill datum som uppnås väntar kundorderna i 18 timmar innan de går vidare till 
utlastningen för lastbil. Detta görs för att simulera tiden det tar från att en lastbilsbeställning görs till 
dess att lastbilen kommer till magasinet, vilket i normala fall tar cirka 18 timmar innan. De kundorders 
som är prioriterade på grund av att ett ex-mill datum uppnås väntar inte i 18 timmar och i dessa fall 
antas det att leveransplanerarna planerat så att dessa kundorders kan lämna direkt. Den andra principen 
i lagringen innebär att släppa alla kundorders om en kundorder har ett ex-mill datum som uppnås men 
innan detta görs kontrolleras det om det ska produceras något mer till samma terminal denna dag. Om 
det produceras mer till samma terminal släpps inte dessa kundorders förrän senast klockan 18. Blir det 
mer än 36 ton i lagringen före klockan 18 följer produkterna den första principen. Om inga andra 
kundorder når lagringen före klockan 18 eller att det fortfarande är mindre än 36 ton på lagring, släpps 
produkterna ändå. När kundorders släpps tilldelas de högre prioritet och går vidare till utlastningen för 
lastbilar.  
 
Från inlastningen kommer även kundorders vars ex-mill datum redan har gått ut, dessa kundorders 
följer den andra principen. Det samma gäller för de kundorders som var planerade att gå med tåg men 
som behöver gå med lastbil för att ett ex-mill datum uppnås. Sedan finns det i lagring tåg en 
speciellutformning för terminaler i Italien och denna utformning är likadan för lagring lastbil.  
I framtidsscenario 2 kommer en lastbilspendel att användas istället. Detta medför dock inga stora 
förändringar i lagring lastbil. De skillnaderna är att det endast finns två terminaler, Pampus och 
Öhmansterminalen. Dessutom behöver inte kundorders vänta 18 timmar innan de kan gå vidare och 
inflödet från lagring tåg försvinner, vilket förklaras i kapitel 7.1.5.   

7.1.7 Direktlastbil  
I lagring lastbil finns det en terminal som skiljer sig väsentligt jämfört med de övriga terminalerna och 
det är lagring för direktlastbilar. Direktlastbilarna är i verkligheten ingen egen terminal utan detta är en 
förenkling som har gjorts i simuleringsmodellen, vilket förklaras i kapitel 5.5. Figur 34 visar 
flödesschemat för hur lagringen för direktlastbilar är i simuleringsmodellen.  
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Figur 34: Ett flödesschema med de aktiviteter som ingår i blocket för direktlastbilar. 

I direktlastbilarna lagras kundorders till dess att ex-mill datumet uppnås för varje kundorder. Detta 
innebär att när ett ex-mill datum uppnås släpps endast de kundorders som har samma ex-mill datum. 
Om det finns tillräckligt med kundorders för att fylla en lastbil släpps de vidare till utlastningen. 
Övriga kunderorders som inte fick plats i lastbilen eller att det inte fanns tillräckligt med kundorders 
från start för att fylla lastbilen får vänta till klockan 18 innan de släpps vidare. Om det kommer fler 
kundorders med ex-mill datum samma dag eller tidigare som samtidigt gör att det finns 24 ton eller 
mer i lagringen, fylls en lastbil som sedan släpps iväg till utlastningen. De produkter som inte fick 
plats i den lastbilen går tillbaka till lagringen och väntar på att klockan ska bli 18. När klockan är 18 
släpps resterande produkter vidare till utlastningen oavsett vilken fyllnadsgrad det resulterar i. Om det 
kommer kundorders efter klockan 18 som har ex-mill samma dag släpps de också vidare trots att det 
kan medföra låg fyllnadsgrad. Allt som släpps vidare till utlastningen för lastbil tilldelas högre 
prioritet.   

7.1.8 Utlastning tåg 
Ifrån lagringsblocken anländer kundorders till utlastningen för tåg respektive lastbil. Det första 
utlastningsblocket är utlastningen för tåg, se figur 35.  
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Figur 35: Ett flödesschema med de aktiviteter som ingår i blocket för utlastning till tågvagn. 

Inflödet till utlastning tåg kommer både ifrån lagring avsalumassa och lagring tåg. Inflödet består av 
en eller flera kunderorders som har slagits samman till en stor kundorder. De stora kundorderna ska 
inte samlastas med andra stora kundorders utan varje stor kundorder är tilldelade en egen tågvagn. De 
stora kundorderna hamnar i en kö om ingen utlastning kan ske direkt. Eftersom avsalumassan 
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prioriteras lägre än MG produkter måste kön vara tom för att avsalumassan ska gå vidare från lagring 
avsalumassa till utlastning tåg. Från kön måste kundorders gå igenom fyra beslutspunkter innan en 
utlastning kan påbörjas. Den första beslutspunkten kollar om en tomvagnsbrist skett denna dag. 
Tomvagnsbrister sker slumpmässigt i simuleringsmodellen enligt kapitel 6.11. Om en tomvagnsbrist 
sker en dag måste kundorderna vänta till nästa dag. Den andra beslutspunkten kontrollerar antalet 
tågvagnar som utnyttjas varje dag, om åtta tågvagnar använts en dag får kundorderna vänta till nästa 
dag. Den tredje beslutspunkten är en kontroll om det finns en ledig tågvagn i magasinet. Skulle det 
inte finnas en ledig tågvagn behöver en rangering ske innan utlastningen kan börjas. Rangeringen är 
ett eget block som förklaras senare. Den sista beslutspunkten är en kontroll om det finns en ledig 
truckförare. Efter alla beslutspunkter kan en utlastning påbörjas. Utlastningstiden är beroende av 
antalet kollin som tågvagnen ska fyllas med samt fördelningen över tiden för tågutlastningar som 
presenteras i kapitel 6.3. När alla produkter är lastade i en tågvagn klassificeras de som utanför 
magasinet och därmed minskar lagernivåerna i magasinet. Utöver det sparas även fyllnadsgraden i 
tågvagnen samt att en kontroll görs för att undersöka om något ex-mill datum har gått ut och om detta 
är fallet kontrolleras det även om kundordern var sen redan från produktion. Innan kundorders 
försvinner från modellen behöver tågvagnarna rangeras ut från magasinet. När detta har skett 
producerar modellen sin första slutprodukt, vilket är antal tågvagnar ut.           

7.1.9 Rangering 
I utlastningen för tåg behöver tågvagnarna rangeras för att komma in respektive ut från magasinet, se 
figur 36 för rangeringens flödesschema.  
  

 
Figur 36: Ett flödesschema med de aktiviteter som ingår i blocket för rangeringen. 

Varje gång en tågvagn är fylld kontrolleras det om en rangering kan ske. För att en rangering ska ske 
behöver en beslutspunkt och en lagring genomgås. Beslutspunkten kontrollerar vad klockan är 
eftersom ingen rangering får ske under natten. Därefter hamnar tågvagnarna i en lagring och där lagras 
de tills det är fyra tågvagnar i lagringen eller att klockan är 21, därefter släpps alla tågvagnar. 
Anledningen till att det sker en rangering när klockan är 21 är för att det alltid ska stå fyra tomma 
tågvagnar i magasinet när rangeringspersonalen slutar arbeta för dagen. 
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7.1.10 Utlastning lastbil 
I figur 37 visas utlastningsblocket för lastbil som är det sista blocket för kundorders som går med 
lastbil. 
 

 
Figur 37: Ett flödesschema med de aktiviteter som ingår i blocket för utlastning till lastbil. 
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Inflödet till blocket utlastning lastbil kommer ifrån lagring lastbil och inflödet består precis som i 
utlastning tåg av en eller flera kundorders som har slagits ihop till en stor kundorder. Stora 
kundorderna hamnar i en kö om ingen utlastning kan ske direkt. Kön sorteras efter kortast ex-mill 
datum men de kundorders som har fått tilldelad prioritet går före i kön. Om det är flera prioriterade 
kundorders samtidigt i kön är det först in först ut principen bland dem. Från kön måste varje stor 
kundorder gå igenom fyra beslutspunkter innan en utlastning kan påbörjas. Den första beslutspunkten 
kontrollerar att maximala antalet lastbilar per dag inte överskrids, om detta är fallet får kundorderna 
vänta till nästa dag. Maxantalet lastbilar per dag förklaras i kapitel 6.9. Den andra beslutspunkten 
kontrollerar att ingen utlastning sker på natten och att en utlastning måste påbörjas innan klockan 21 
om den ska vara avslutad innan klockan är 22. Den tredje beslutspunkten kontrollerar vilken veckodag 
det är eftersom det endast sker utlastning på vardagar. Den sista beslutspunkten kontrollerar om det 
finns en ledig truckförare. Om alla fyra beslutspunkter uppfylls påbörjas en utlastning. 
Utlastningstiden utgår ifrån fördelningen för lastbilsutlastning i kapitel 6.3 samt antalet kollin som ska 
lastas i respektive lastbil. När alla kollin är lastade minskas lagernivåerna av MG produkter i 
magasinet och fyllnadsgraden sparas samt att en kontroll görs om någon kundorder är sen. Om en 
kundorder är sen kontrolleras det i fall ex-mill datumet var sent redan från produktionen eller om 
kundordern blivit försenad i magasinet. Slutprodukten i denna blockmodul är antal lastbilar, vilket är 
en utdata från simuleringsmodellen. 
 
I framtidsscenario 2 används en lastbilspendel samt några få akuta lastbilstransporter. Skillnad som 
detta medför är när en utlastning senast kan påbörjas. För lastbilspendlar som ska till Pampus måste en 
utlastning påbörjas innan klockan är 20 och för Öhmansterminalen är motsvarande klockslag 14. 
Sedan kan inte en utlastning påbörjas förrän lastbilen kommer tillbaka till magasinet. Tiden som 
kundorderna väntar är därmed cykeltiden, vilken förklarades i kapitel 6.10. För de akuta 
lastbilstransporterna är det däremot ingen skillnad mot framtidsscenario 1:s simuleringsmodell. 

7.1.11 Specialfall 
Det finns ett specialfall i modellen som berör säckprodukter och är fristående från övriga delar i 
simuleringsmodellen. Detta specialfall berör säckprodukter som är avgränsade bort från studien men 
som har en stor påverkan på truckförarnas arbetstid och därmed har en förenkling angående utlastning 
gjorts, vilket förklaras i kapitel 6.4. Flödesschemat för utlastning av säckprodukter visas i figur 38.  
 

 
Figur 38: Ett flödesschema med de aktiviteter som ingår i specialfallet för utlastning av säckprodukter. 

I specialfallet är indatan antalet tågvagnar respektive lastbilar per dag som lastas med säckprodukter i 
dagsläget, vilket enligt kapitel 6.4 i snitt är tio säcktransporter per dag. Dessa transporter fördelas ut 
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över hela dygnet i simuleringsmodellen eftersom att i dagsläget sker utlastningen av säckprodukter 
under hela dygnet. I specialfallet finns det en beslutspunkt som kontrollerar om det finns en ledig 
truckförare. Säckprodukterna prioriteras att lastas före MG produkter och avsalumassa av truckförarna 
i simuleringsmodellen eftersom det alltid ska lastas ut tio säcktransporter per dygn. Denna prioritet 
används för att säkerställa att truckförarna lägger en rimlig andel av arbetstiden på att hantera 
säckprodukter. Utlastningstiden tar 40 minuter enligt kapitel 6.4 oavsett om det är en tågvagn eller 
lastbil som lastas. I detta specialfall är det ingen utdata som är relevant för studien, därmed försvinner 
säckprodukterna från modellen när de når processen Säckprodukter, precis som i inlastningsblocket. 

7.2 Validering och verifiering 
Verifieringen av simuleringsmodellen skedde kontinuerligt under hela simuleringsprocessen. Detta 
gjordes för att säkerställa att varje del som lades till i simuleringsmodellen fungerar som tänkt. 
Verifieringen av varje del i simuleringsmodellen utgick ifrån Balci (1998) metod Special input testing. 
Där mängden indata och värdena på indatan styrdes för att testa olika fall i varje modelldel. Därefter 
övergick verifieringen till att testa modelldelen med den riktiga indatan. Verifieringen ansågs som 
godkänd när modelldelen hanterade indatan som tänkt. När alla delar var verifierade var för sig 
gjordes en verifiering av hela simuleringsmodellen. Verifieringen utgick ifrån Stricklands (2014) 
metod Extreme input testing. I detta fall ändrades indatan till minimumvärden för att kunna verifiera 
att alla produktflöden som beskrevs i den konceptuella modellen sker som tänkt i 
simuleringsmodellen. Resultatet av verifieringen är att varje produktflöde i modellen sker som det är 
tänkt enligt den konceptuella modellen. Därmed anses simuleringsmodellen vara verifierad, vilket 
medför att en validering kan göras för att säkerställa precisionen i utdatan. 
 
Valideringen av simuleringsmodellen påbörjades när verifieringen var klar och godkänd. I kapitel 
2.4.1 och 2.6.2 förklaras det varför det inte går att göra en validering över hela simuleringsmodellen 
eftersom det, när denna studie genomförs, inte finns något verkligt system som motsvarar 
simuleringsmodellen. Därmed finns det inga referensdata att jämföra med. Istället valideras endast de 
delar av simuleringsmodellen som finns i verkligheten mot referensdata. För att säkerställa 
trovärdigheten i de delar som inte valideras mot referensdata används Balci (1998) metod Face 
validation.   
 
I kapitel 6.3 presenteras fördelningar för in- och utlastningstider. Fördelningarna testades mot Chi 
Square testet för att undersöka hur trovärdiga de var. Alla tre fördelningar i kapitel 6.3 uppfyller testet 
och därmed anses fördelningarna vara trovärdiga. I simuleringsmodellen validerades in- och 
utlastningen med 1 000 kolli och medelvärdena av dessa tester visas i tabell 10 tillsammans med 
medelvärdena i fördelningarna. Medelvärdena är för en hantering av två kollin i taget. 
 

Tabell 10: Medelvärdet för in- och utlastningstiden av att hantera två kollin samtidigt. 

 Medelvärdet från 
simuleringsmodellen (s) 

Medelvärdet från 
fördelningen (s) 

Procentuell skillnad 
(%) 

Inlastning  58,7 58,0 1,2 

Utlastning tåg 45,0 44,5 1,1 

Utlastning lastbil 78,9 77,6 1,6 

        
Skillnaden i medelvärdena för in- och utlastningstiden i tabell 10 är mellan 1,1 - 1,6 % vilket är 
acceptabelt för BK Skärblacka. Dessutom är skillnaden att in- och utlastningstiderna i 
simuleringsmodellen tar lite längre tid än vad de borde enligt fördelningarna, därmed förskönas inte 
resultatet. 
 
Face validation utfördes av tre personer från BK Skärblacka. Dessa personer har olika befattningar och 
kompetenser i företaget, vilket medför att olika infallsvinklar täcks. Face validation började med att 
hela simuleringsmodellen studerades grundligt, där varje del av simuleringsmodellen granskades av 
alla. I varje modelldel diskuterades logiken samt in- och utdatan för den modelldelen. Om någon ansåg 
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att något var fel åtgärdades det innan nästa modelldel granskades. När alla modelldelar var granskade 
och alla var nöjda med logiken samt in- och utdatan, övergick Face validation till att granska hela 
simuleringsmodellens utdata.  
 
Den utdata som är mest intressant i studien är lagernivån av MG produkter i magasinet. För att 
validera denna utdata kopplades PM10 bort från simuleringsmodellen. Resultatet från 
simuleringsmodellen utan PM10 liknar nuläget men det är inte helt jämförbart eftersom förenklingar 
har gjorts och dessutom skiljer sig TM1:s produktion. Därmed är syftet med att jämföra 
simuleringsmodellen med nuläget att ge en indikation på hur förenklingarna i simuleringsmodellen 
påverkar resultatet. Resultatet av denna jämförelse visas i tabell 11.  
 

Tabell 11: Medellagernivån och högsta lagernivån av MG produkter i nuläget respektive simuleringsmodellen utan PM10. 

 MLN (ton) Högsta lagernivån (ton) 

Nuläget (2016) 1 507 2 040 

Simuleringsmodell (2016) 1 324 2 262 

Differens 12,1% 10,9% 

 
Tabell 11 visar att det finns skillnader mellan simuleringsmodellen och nuläget. Därmed har 
skillnaderna och förenklingarna mellan nuläget och simuleringsmodellen en påverkan på max- och 
MLN av MG produkter i magasinet. Simuleringsmodellen visar 12,1% lägre MLN av MG produkter i 
magasinet än nuläget. Samtidigt visar simuleringsmodellen 10,9 % högre max-lagernivå av MG 
produkter i magasinet än nuläget. Simuleringsmodellen kan därmed ge en lägre uppskattning av MLN 
än vad den är i verkligheten. Detta beror till viss del på att i simuleringsmodellen skickas kundorders 
iväg direkt när det finns tillräckligt att fylla ett fordon. Detta är något som sker i verkligheten men inte 
konsekvent varje gång, vilket medför ökade lagernivåer. På samma sätt kan skillnaden i max-
lagernivån förklaras eftersom i simuleringsmodellen skickas inget fordon om det inte fylls helt eller att 
ett ex-mill uppnås. I nuläget kan fordon skickas iväg trots att fordonet inte är helt fullt eller att 
samlastning gör att det blir fullt. Därmed minskar den högsta lagernivån på grund av att kundorders 
inte alltid behöver vänta in andra kundorders. Skillnaden i lagernivå mellan simuleringsmodellen och 
nuläget anses av de tre representanterna för BK Skärblacka vara rimligt, med tanke på de förenklingar 
och skillnader som finns. Skillnaderna som finns kommer att tas hänsyn till när simuleringsmodellen 
analyseras med PM10. Förutom lagernivåer granskades övriga utdata som till exempel GLT, antal 
lastbilar respektive tågvagnar, fyllnadsgrader och fördelning mellan lastbils- och tågtransporter.  
 
I samband med granskningen av utdatan utfördes ett antal mindre experiment för att se hur modellen 
betedde sig. De experiment som utfördes var på tomvagnsbrister, mindre antal tillgängliga lastbilar på 
måndagar och mer respektive mindre antal tillgängliga lastbilar under tisdag till fredag. Resultatet av 
Face validation är att alla tre representanter från BK Skärblacka ansåg att simuleringsmodellen 
betedde sig på ett korrekt sätt och att resultatet såg trovärdigt ut8. Valideringen resulterar alltså i att 
simuleringsmodellen anses trovärdig. Detta betyder dock inte att simuleringsmodellen är valid, vilket 
Law och McComas (2001) påpekar.    

7.3 Terminerande- eller icke-terminerande system 
Denna simuleringsmodell har ingen tydlig slutpunkt eftersom produktionen alltid pågår. Detta medför 
att simuleringsmodellen klassificeras som ett icke-terminerande system. Därmed bestämmer 
modellanvändaren hur länge simuleringen ska pågå. Simuleringen bestäms till att pågå från 1 januari 
till det att kundorders i indatan tar slut, vilket är 24 november. 

                                                      
8 Ivo Fronzaroli. Director Logistic, Supply Chain Management. Daniel Larsson. Logistic Manager – 
Development and Support. och Jacob Nyström. Driftingenjör. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-04-21 (öppen 
intervju). 
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7.4 Replikationer 
Simuleringsmodellen har främst deterministiska indata men innehåller en del sannolikhetsfördelningar 
som gör modellen stokastisk. Stokastiska simuleringsmodeller ska enligt Robinson (2004) köras flera 
gånger för att ge ett bättre estimat av medelvärdet från utdatan, vilket medför att modellen blir mer 
tillförlitlig. Därmed beräknas antalet replikationer för simuleringsmodellen med Robinsson (2004) 
definition av konfidensintervallsmetoden som förklaras i kapitel 3.4.4.  
 
Simuleringsmodellen av framtidsscenario 1, som är grundscenariot, kördes med en till och med 20 
replikationer där MLN studerades för varje serie replikationer. Det kumulativa medelvärdet 
tillsammans med tillhörande konfidensintervall, med en signifikansnivå på 5 %, från varje serie 
replikationer visas i figur 39.  
 

 
Figur 39: Kumulativa medelvärdet med tillhörande konfidensintervall av MG produkternas lagernivå vid olika antal 
replikationer. 

Antalet replikationer bestäms i samråd med en representant från BK Skärblacka utifrån figur 39. Det 
kumulativa medelvärdet anses börja plana ut vid 11 replikationer samtidigt som konfidensintervallet 
anses tillräckligt smalt8. Därmed bestäms antalet replikationer till 11, vilket även kommer att användas 
i framtidsscenario 2:s simuleringsmodell.  
  

  

                                                      
8 Ivo Fronzaroli. Director Logistic, Supply Chain Management. Daniel Larsson. Logistic Manager – 
Development and Support. och Jacob Nyström. Driftingenjör. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-04-21 (öppen 
intervju). 
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8 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras resultatet från simuleringsmodellerna för båda 
framtidsscenarierna. Efter att ett framtidsscenarios resultat är analyserat utförs en känslighetsanalys 
över simuleringsmodellen.   

8.1 Resultat och analys av framtidsscenario 1 
I framtidsscenario 1 simuleras magasinet med PM10:s produktion utan att några åtgärder vidtas. 
Lagernivån av MG produkter i magasinet för en av de elva replikationerna visas i figur 40. Visuellt är 
det ingen märkbar skillnad på lagernivån mellan replikationerna men faktiska värden från 
simuleringsmodellen varierar och därmed analysers dessa värden utifrån alla elva replikationer. 
Värdena från alla replikationer utgörs av konfidensintervall med en signifikansnivå på 5 %.     
 

 
Figur 40: Lagernivån av MG produkter i magasinet i framtidsscenario 1. 

Från figur 40 kan det konstateras att kurvan för lagernivån är hackig. Lagernivån går upp mycket 
under ett par dagar för att sedan gå ner mycket under de efterföljande dagarna, sedan upprepas detta 
mönster. Detta beror på att det inte sker någon utlastning av lastbilar under helgerna och därmed byggs 
lagernivåerna upp för att sedan minska under vardagarna när även lastbilar lastas ut.  
Resultatet från simuleringen visar att MLN av MG produkter i magasinet är inom ett 
konfidensintervall på 3 420 ± 30 ton, vilket i snitt är 1 020 ton mer än lagringskapaciteten. Dessutom 
är konfidensintervallet för den högsta lagernivån för MG produkter till 5 830 ± 50 ton, vilket i snitt är 
3 430 ton mer än lagringskapaciteten. Lagernivån av MG produkter i figur 40 är därmed som förväntat 
över lagringskapaciteten av MG produkter i magasinet, det vill säga att magasinet överbelastas. Detta 
indikerar att om allt sköts som i dagsläget är magasinet inte tillräckligt för att kan hantera den ökade 
produktionen av MG produkter som PM10 medför. Från figur 40 kan det dessutom konstateras att 
lagernivåerna ökar under i stort sett hela simuleringen, vilket medför att det är en obalans mellan 
inflöde och utflöde i magasinet. Därmed kan det antas att lagernivåerna skulle fortsätta att öka om 
simuleringen pågick under en längre tid. Detta medför även att MLN, GLT och den högsta lagernivån 
av MG produkter skulle förändras om simuleringen pågick under en längre tid.  
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Den genomsnittliga GLT i magasinet under simuleringen är inom konfidensintervallet 5,16 ± 0,07 
dagar för MG produkter. Detta kan jämföras med en genomsnittlig GLT på 7,20 dagar i dagsläget för 
produkter som ska gå med lastbilstransporter och 4,20 dagar för tågtransporter (FPMG SCM, 2017). I 
snitt är GLT i dagsläget 5,55 dagar när lastbils- och tågtransporterna viktas mot fördelningen mellan 
transportslagen. BK Skärblacka räknar med att GLT i magasinet åtminstone behöver halveras till dess 
att PM10 är i drift och de har som mål att GLT ska vara 2 dagar (FPMG SCM, 2017). Den simulerade 
GLT är något lägre än i dagsläget men fortfarande för lång jämfört mot den halvering som BK 
Skärblacka räknar med att det behövs, vilket är en av orsakerna till att lagernivåerna överstiger 
lagringskapaciteten i figur 40.   
 
I figur 40 kan det konstateras att lagernivåerna ökar kraftigt mellan vecka 27 till 35. Detta beror främst 
på att under den här perioden låg produktionen efter och producerade kundorders med få dagar kvar 
till ex-mill samtidigt som produktionsmängden var på en normal nivå, vilket visas i figur 41.  
 

 
Figur 41: Antal dagar kvar till ex-mill datumet i snitt per vecka efter produktion samt produktionsmängden per vecka. 

I figur 41 visar varje stapel den sammanlagda produktionen under en vecka och linjen visar 
medelantalet dagar kvar till ex-mill datumet efter produktion per vecka. I figur 41 kan det konstateras 
att under vecka 27 till 35 är det i snitt 5,59 dagar kvar till ex-mill datumet, vilket är betydligt lägre än 
snittet för hela simuleringsperioden som är 7,57 dagar. Detta medför att fler transporter får en lägre 
fyllnadsgrad på grund av att produkterna lagras en kortare tid i magasinet och hinner därmed inte 
vänta in fler kundorders för att fylla transportmedlen. I tabell 12 visas de genomsnittliga 
fyllnadsgraderna och lastfyllnaderna i fordonstyperna, i framtidsscenario 1. 
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Tabell 12: Fyllnadsgrad och lastfyllnad i de olika fordonstyperna i framtidsscenario 1. 

 Lastfyllnad (ton) Fyllnadsgrad för medelvärdet (%) 

Lastbil inrikes  34,7 ± 0,1 95,1 

Lastbil utrikes  20,7 ± 0,1 84,5 

Lastbil snitt  25,8 88,3 

Tågvagn 59,5 ± 0,1 98,3 

 
Det finns ingen fast gräns för vad som är den maximala lastfyllnaden eftersom det till exempel beror 
på storleken per kolli. Därmed har fyllnadsgraden beräknats utifrån hur mycket MG produkter som det 
i snitt går att lasta transportmedlet med samt vikten av ett extra kolli för att ha i åtanke att det kan gå in 
mer. Hur mycket MG produkter det i snitt kan lastas i varje transportmedel presenteras i kapitel 4.2. 
En tågvagn beräknas därmed ha 100 % fyllnadsgrad vid 60,5 ton eftersom snittvikten av en MG 
produkt är 0,5 ton och medellastfyllnaden är cirka 60.0 ton. För lastbilar används samma princip och 
där motsvaras 100 % fyllnadsgrad av 36,5 ton respektive 24,5 ton för lastbilar som ska inrikes 
respektive utrikes. För tågtransporter är den genomsnittliga fyllnadsgraden 98,3 % i simuleringen, 
vilket är bra eftersom nästan hela kapaciteten utnyttjas. För lastbilstransporterna är den genomsnittliga 
fyllnadsgraden 88,3 % i simulering, när fyllnadsgraden för in- och utrikeslastbilarna viktas mot antalet 
fordon per typ av lastbil. Den lägre fyllnadsgraden beror dels på att alla akuta kundorders går med 
lastbil även om kundordern var planerad att gå med tåg från start. Dessutom var det en del kundorders 
som var planerade att skickas med tåg men som fick gå med lastbil istället på grund av att 
lastfyllnaden var för låg för att lastas i en tågvagn. Detta medför också att fyllnadsgraden i 
tågvagnarna kan hållas hög eftersom en tågvagn aldrig släpps iväg med mindre än 45 ton i lastfyllnad. 
Den lägre fyllnadsgraden för lastbilstransporter medför att fler transporter behöver användas eftersom 
det fortfarande är ungefär samma mängd som ska transporteras. Behovet av fler transporter är en stor 
anledning till att lagernivån inte stabiliserar sig utan istället fortsätter att öka i figur 40. Detta sker på 
grund av att det finns en begränsning på antalet transporter som kan skickas per dag. I tabell 13 visas 
antalet transporter som behövs och hur många som kunde genomföras i simuleringen. 
 

Tabell 13: Behovet av transporter i framtidsscenario 1 samt hur många som genomfördes i framtidsscenario 1. 

 Behövda transporter Genomförda transporter  Skillnad  

Lastbilstransporter  3 710 3 618 92 

Tågvagnar  1 345 1 345 0 

 
Från tabell 13 kan det konstateras att när simuleringen är klar finns det lastfyllnad till 92 
lastbilstransporter kvar i simuleringsmodellen, vilket till exempel motsvarar 2 373 ton om det är 25,8 
ton i varje lastbil. Anledningen till detta är på grund av att kapaciteten i antalet lastbilsutlastningar per 
vecka är precis på gränsen av vad som det i snitt behövs. I tågvagnsutlastningen är det tillskillnad från 
lastbilsutlastningen en överkapacitet istället. I tabell 14 visas kapaciteten i antal lastbilsutlastningar 
respektive tågvagnsutlastningar som kan lastas per vecka samt hur stort behovet är i 
simuleringsmodellen. 
 

Tabell 14: Behovet av transporter i snitt per vecka samt vilken kapacitet som finns i framtidsscenario 1. 

 Behov per vecka  Kapacitet per vecka Skillnad per vecka  

Lastbilskapacitet 78,9 80,0 +1,1 

Tågvagnskapacitet 28,6 56,0 +27,4 
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Tabell 14 visar att det i snitt kan lastas 1,1 fler lastbilar per vecka än vad snittbehovet är. Detta medför 
att systemet är känsligt för variationer i behovet av lastbilsutlastningar eftersom ett ökat behov av 
lastbilsutlastningar inte kan täckas upp av en överkapacitet. I figur 42 visas hur behovet av antal 
lastbilsutlastningar förändras över tid i förhållande till kapaciteten per vecka. 

 
Figur 42: Hur behovet av lastbilsutlastningar förändras under simuleringstiden i framtidsscenario 1. 

Från figur 42 kan det konstateras att behovet av lastbilsutlastningar varierar mycket under 
simuleringen och i varje vecka som behovet är större än kapaciteten är det kundorders som inte kan 
lämna magasinet. Under vecka 27 till 35 är behovet av lastbilsutlastningar konstant över snittet, 
förutom vecka 33 där behovet är precis under snittet. Detta medför att lagernivån av MG produkter 
ökar kontinuerligt under dessa veckor, speciellt under vecka 27 till 29 där behovet överstiger 100 
lastbilsutlastningar per vecka. När behovet är mer än kapaciteten medför det att kundorders inte kan 
lämna magasinet i tid eftersom de måste vänta på att bli lastade. Effekten av detta visas i figur 43 där 
förändringarna i kön till lastbilsutlastningen illustreras för hela simuleringstiden. Dessa kundorders 
som inte lämnar magasinet på grund av att kön är för lång måste vänta till den efterföljande veckan 
innan de som tidigast kan lämna magasinet. Detta påverkar dessutom utlastningen under den veckan 
eftersom färre utlastningar kan göras för produkter som produceras under den veckan. Därmed uppstår 
en additiv effekt vid dessa situationer. Under veckorna 39 och 45 finns det sedan en överkapacitet i 
lastbilsutlastningar som gör att personalen i magasinet kan ta igen lite av det som de inte hann med 
veckorna innan. Detta medför att lagernivån av MG produkter minskar, vilket även syns i figur 40 vid 
dessa veckor. 
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Figur 43: Antal lastfyllnader till lastbilar som väntar på att bli lastade i framtidsscenario 1. 

I figur 43 kan det konstateras att mellan vecka 27 till 35 ökar antalet lastbilslaster som väntar på att bli 
lastade från cirka 40 till cirka 140. Detta är en ökning på cirka 100 stycken och eftersom 
utlastningskapaciteten av lastbilar är 80 per vecka medför det att det behövs mer än en vecka för att 
komma ikapp, utöver de som tillkommer under tiden. Om kurvan i figur 43 jämförs med kurvan i figur 
40 finns tydliga likheter, vilket ytterligare tyder på att det är den begränsade kapaciteten i 
lastbilsutlastningar per vecka som är det stora problemet i magasinet i framtidsscenario 1. Från figur 
43 kan det konstateras att mellan vecka 15 till 47 finns det alltid lastfyllnad till minst en lastbil som 
väntar på att bli lastad och i snitt 66 stycken. Detta medför att det är en stor andel av kundorderna som 
lämnar magasinet sent till kund på grund av att lastbilarna inte kan lastas i samma takt som det behövs. 
I tabell 15 visas antalet lastbilar respektive tågvagnar som i simuleringen är försenade respektive i tid. 
  

Tabell 15: Antal transporter per transportmedel som lämnar magasinet i tid respektive sent i framtidsscenario 1. 

 Totalt  I tid  Försenade  Försenade som var akuta från 
produktion 

Antal lastbilar  3 618 738 1 943 937 

Antal tågvagnar 1 345 1 289 56 - 

Totalt  4 963 2 027 1 999 937 

 
Tabell 15 visar att det endast är 738 lastbilar som lämnar magasinet i tid, vilket motsvarar 20,4 % av 
alla lastbilar. I framtidsscenario 1 visar simuleringsresultatet att 937 lastbilar innehöll minst en 
kundorder som var försenad redan från produktion. Dessa lastbilar är svåra att göra något åt eftersom 
försenade kundorders från produktionen ska skickas direkt oavsett fyllnadsgrad. Om de akuta 
lastbilarna exkluderas från totalen medför det att 27,5 % av lastbilarna lämnade magasinet i tid, det vill 
säga en leveranspålitlighet på 27,5 % enligt ekvation 3.1 i kapitel 3.2.2. Denna låga leveranspålitlighet 
medför en dålig kundservice. Men även flexibiliteten i den egna logistiken försämras av en låg 
leveranspålitlighet eftersom det är svårt att prioritera vissa kundorders om inte lastbilskapaciteten 
räcker till för att skicka kundorderna i tid. För kundorders som transporteras med tåg är det istället 
95,8 % av alla tågvagnar som lämnar magasinet i tid, vilket medför en hög leveranaspålitlighet. För 
tåg är det ingen tågvagn som klassificeras som akut, vilket beror på att alla akuta kundorders 
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prioriteras att gå med lastbil istället. Sammanlagt lämnar 50,3 % av transporterna magasinet i tid, 
exklusive de akuta transporterna och 40,8 % inklusive de akuta transporterna. I nuläget beräknas 
leveranspålitligheten utifrån varje kundorder och är cirka 80 % inklusive de kundorders som var sena 
redan från produktion15. Detta är klart högre än den simulerade leveranspålitligheten i framtidsscenario 
1. Därmed är framtidsscenario 1 inte hållbart för att BK Skärblacka ska kunna behålla sina kunder som 
får transporter med lastbil. En anledning till att många lastbilstransporter är försenade i 
framtidsscenario 1 är på grund av att det transporteras mer ton med lastbil jämfört med i dagsläget, 
vilket påverkar fördelningen mellan transportslagen. Tabell 16 visar fördelningen mellan lastbil och 
tåg i simuleringen samt vad den är i nuläget. 
 

Tabell 16: Fördelningen mellan transportslagen för MG produkter respektive avsalumassa i framtidsscenario 1. 

 Lastbil Tåg  

Fördelning framtidsscenario 1 (%) 59,2 40,8 

Fördelning nuläge (%) 45,0 55,0 

Fördelning avsalumassa framtidsscenario 1 (%) 0,0 100,0 

Fördelning avsalumassa nuläge (%) 40,0 60,0 

 
Från tabell 16 kan det konstateras att det är en markant förändring i fördelningen mellan 
transportslagen, vilket har en negativ påverkan på lagernivåerna. Det finns främst två orsaker till 
skillnaden, den ena är att alla akuta kundorders enbart går med lastbil istället för att utnyttja båda 
transportslagen. I nuläget är det från fall till fall, vilket transportmedel som används. Den andra 
orsaken är att det är många kundorders som byter från tåg till lastbil på grund av att det inte finns 
tillräckligt med lastfyllnad för att skickas med tåg innan ex-mill datumet går ut. I dagsläget samlastas 
ibland olika produkttyper vid dessa situationer, vilket medför att det oftare finns tillräckligt med 
lastfyllnad för att skickas med tåg. Detta medför att det är färre kundorders som byter transportmedel 
från tåg till lastbil jämfört med framtidsscenario 1.  
 
I framtidsscenario 1 transporteras avsalumassa enbart med tåg, vilket skiljer sig väsentligt jämfört med 
nuläget där endast 60 % använder tåg. Detta beror på att mängden avsalumassa i framtidsscenario 1 är 
avsevärt lägre än i nuläget samt att mängden kunder som köper avsalumassa förväntas vara betydligt 
färre. Detta leder till att det antas att all avsalumassa ska till samma destination och därmed kan allt 
transporteras med tåg. Lagernivån för avsalumassa från simuleringen visas i figur 44. 
 

                                                      
15 Ivo Fronzaroli. Director Logistic, Supply Chain Management. BillerudKorsnäs. Skärblacka. 2017-05-22 
(öppen intervju). 
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Figur 44: Lagernivån av avsalumassa i magasinet i framtidsscenario 1. 

Från figur 44 kan det konstateras att lagernivåerna för avsalumassa aldrig är i närheten av att 
överskrida den operativa lagringskapaciteten. Detta beror på att det finns en överkapacitet i 
tågvagnsutlastningar och därmed finns det alltid kapacitet över till att skicka iväg avsalumassan.    

8.2 Känslighetsanalys av framtidsscenario 1 
En känslighetsanalys genomförs för att se hur känslig modellen är mot små förändringar eftersom 
verkligheten kan förändras över tid. Om små förändringar medför stora skillnader i resultatet medför 
det att modellen inte är lika pålitlig och att parametrarna som orsakar förändringar bör väljas varsamt.  
I denna studie representerar simuleringsmodellen ett system som, när denna studie genomförs, inte 
finns än. Detta medför att ett antal antaganden och uppskattningar har gjorts som kan påverka 
modellens resultat och pålitlighet. För att undersöka dessa genomförs en känslighetsanalys över 
simuleringsmodellens parametrar som kan tänkas påverka resultatet. Känslighetsanalysen är indelad i 
tre områden där det första handlar om transportkapaciteten, det andra handlar om säckprodukter och 
det avslutande området handlar om avsalumassa. 

8.2.1 Transportkapacitet 
I simuleringsmodellen har en övre gräns för antalet lastbilar per dag bestämts utifrån vad som i 
dagsläget i snitt kan lastas per dag, vilket är 18 lastbilar per dag. Däremot är det vanligtvis högst åtta 
lastbilar på måndagar och därmed används denna gräns för måndagar. Dessa gränser hade en stor 
påverkan på lagernivån av MG produkter i magasinet i simuleringsmodellen, vilket förklarades i 
kapitel 8.1. I figur 45 visas påverkan som antalet lastbilar på måndagar har på max- och 
medellagernivån av MG produkter i magasinet vid små förändringar och motsvarande för antal 
lastbilar per övrig vardag visas i figur 46.  
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Figur 45: Konfidensintervallet av MG produkternas max- och medellagernivå i magasinet vid olika antal lastbilar per 
måndag i framtidsscenario 1. Enheten i figuren är i kg. (Inspirerat av Output Analyzer, Version: 14.70.00, 2014) 

 
Figur 46: Konfidensintervallet av MG produkternas max- och medellagernivå i magasinet vid olika antal lastbilar på övriga 
vardagar, tisdag till fredag i framtidsscenario 1. Enheten i figuren är i kg. (Inspirerat av Output Analyzer, Version: 14.70.00, 
2014) 

Både figur 45 och 46 visar att det är en statistik signifikant skillnad mellan antal tillgängliga lastbilar 
per dag, vilket kan konstateras eftersom konfidensintervallen inte överlappar varandra. Små 
förändringar i antalet tillgängliga lastbilar per dag har därmed en stor påverkan på max- och 
medellagernivån av MG produkter i magasinet. Detta är förväntat eftersom kapaciteten av antalet 
tillgängliga lastbilar är precis över genomsnittliga behovet och varje förändring i kapaciteten får 
därmed en stor påverkan på lagernivån. Därmed är simuleringsmodellen känslig för förändringar av 
dessa parametrar, vilket medför att de bör väljas varsamt. För tåg är motsvarande begränsning av antal 
tågvagnar per dag inte lika känsligt för max- och medellagernivån av MG produkter i magasinet, vilket 
visas i figur 47. I simuleringsmodellen är begränsningen åtta tågvagnar per dag. 
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Figur 47: Konfidensintervallet av MG produkternas max- och medellagernivå i magasinet vid olika antal tågvagnar per dag 
i framtidsscenario 1. Enheten i figuren är i kg. (Inspirerat av Output Analyzer, Version: 14.70.00, 2014) 

Figur 47 visar att det inte är någon statistisk signifikant skillnad mellan antal tillgängliga tågvagnar per 
dag, eftersom konfidensintervallen överlappar varandra. Detta beror på att det finns en överkapacitet i 
antal tågvagnar per dag samtidigt som det maximala antalet tågvagnar per dag sällan utnyttjas 
eftersom det mesta transporteras med lastbil.  
 
Sannolikheten för en tomvagnsbrist i simuleringsmodellen är 2,74 % varje dag och är beräknad i 
kapitel 6.11 utifrån att det uppstod cirka tio tomvagnsbrister under 2016. Skulle denna procentsats 
vara beräknad utifrån att det skedde nio eller elva tomvagnsbrister istället, hade max- och 
medellagernivån av MG produkter i magasinet påverkats enligt figur 48. 
 

 
Figur 48: Konfidensintervallet av MG produkternas max- och medellagernivå i magasinet vid olika sannolikheter för 
tomvagnsbrist i framtidsscenario 1. Enheten i figuren är i kg. (Inspirerat av Output Analyzer, Version: 14.70.00, 2014) 

Figur 48 visar att det inte är någon statistisk signifikant skillnad mellan sannolikheterna för att en 
tomvagnsbrist uppstår. Detta beror att det skickas ett fåtal tågvagnar per dag, vilket gör att om en 
tomvagnsbrist uppstår medför det endast en liten påverkan på lagernivån. Sedan kan det tilläggas att 
det inte är säkert att en mer eller mindre tomvagnsbrister uppstår i simuleringen bara för att 
sannolikheten förändras.  

8.2.2 Säckprodukter 
Säckprodukterna är avgränsade från studien men hanteringen av dem är med i simuleringsmodellerna 
eftersom de har en stor påverkan på in- respektive utlastningspersonalen. Därmed görs en 
känslighetsanalys över de två förenklingarna om dessa produkter. Den första förenklingen som 
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kontrolleras är förenklingen av utlastningen, där antalet utlastningar av säckprodukter till en fullastad 
tågvagn eller lastbil är bestämd till tio utlastningar per dag i simuleringsmodellen. Påverkan som 
denna parameter har på max- och medellagernivån av MG produkter i magasinet vid små förändringar 
visas i figur 49. 
 

 
Figur 49: Konfidensintervallet av MG produkternas max- och medellagernivå i magasinet vid olika antal säckutlastningar 
per dag i framtidsscenario 1. Enheten i figuren är i kg. (Inspirerat av Output Analyzer, Version: 14.70.00, 2014) 

Figur 49 visar att det inte är någon statistisk signifikant skillnad mellan antalet utlastningar av 
säckprodukter per dag. Detta beror på att utlastningspersonalen inte utnyttjas till 100 % i 
simuleringsmodellen eftersom alla tillgängliga tågvagnar nästan aldrig utnyttjas. Därmed har inte en 
mer eller mindre utlastning av säckprodukter någon större påverkan på lagernivån av MG produkter. 
Den andra förenklingen som kontrolleras är en förenkling av inlastningen. Där inlastningen av 
säckprodukter är förenklad till att det anländer 21 säckprodukter i timmen för inlastningspersonalen att 
hantera i simuleringsmodellen. I figur 50 visas påverkan som små förändringar i antalet inkommande 
säckprodukter per timme har på max- och medellagernivån av MG produkter i magasinet. 
 

 
Figur 50: Konfidensintervallet av MG produkternas max- och medellagernivå i magasinet vid olika antal säckinlastningar 
per timme i framtidsscenario 1. Enheten i figuren är i kg. (Inspirerat av Output Analyzer, Version: 14.70.00, 2014) 

Figur 50 visar att det finns en statistisk signifikans skillnad i MLN när 20 respektive 21 produkter 
anländer till magasinet, vilket förmodligen beror på att inlastningspersonalen hinner med att lasta in 
fler MG produkter per timme. Detta kan medföra att vissa MG produkter hinner med en tidigare 
transport än vad de gjorde i den andra simuleringen, vilket i sin tur medför att kundorders som tidigare 
samlastades med dessa produkter får vänta längre. Skillnaden i medellagernivå är dock marginell och 
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det är ingen signifikant skillnad mellan de övriga konfidensintervallen, därmed anses inte 
simuleringsmodellen vara känslig för denna parameter. Anledningen till att det inte är någon 
signifikans skillnad mellan de övriga konfidensintervallen är för att inlastningspersonalen har 
kapacitet över till att hantera en mer eller mindre produkt i timmen 

8.2.3 Avsalumassa 
Den avslutande delen i känslighetsanalysen handlar om avsalumassan. När denna studie genomförs är 
det osäkert hur mycket avsalumassa TM1 kommer att producera när PM10 är i drift men TM1 antas 
producera 250 ton var femte dag, vilket motsvarar fyra fullastade tågvagnar. Årsproduktionen 
förväntas därmed vara 18 250 ton i simuleringsmodellen. Låt säga att TM1:s produktion förändras till 
att det kan skickas tre eller fem tågvagnar var femte dag, motsvarande en produktion på 13 687 ton/år 
respektive 22 812 ton/år. Denna förändring påverkar max- och medellagernivån av MG produkter i 
magasinet enligt figur 51.  
 

 
Figur 51: Konfidensintervallet av MG produkternas max- och medellagernivå i magasinet vid olika årsproduktionsvolymer 
på TM1 i framtidsscenario 1. Enheten i figuren är i kg. (Inspirerat av Output Analyzer, Version: 14.70.00, 2014) 

Figur 51 visar att för MG produkternas lagernivå är det inte någon statistisk signifikant skillnad mellan 
de olika årsproduktionerna av avsalumassa. Detta beror på att antalet tillgängliga tågvagnar per dag 
inte utnyttjas till fullt, vilket leder till att avsalumassan kan lastas i en tågvagn utan att fördröja en 
tågvagnslastning med MG produkter. För lagernivån av avsalumassa i magasinet har samma 
förändring däremot en större påverkan, vilket visas i figur 52. 

Figur 52: Konfidensintervallet av avsalumassans max- och medellagernivå i magasinet vid olika årsproduktionsvolymer på 
TM1 i framtidsscenario 1. Enheten i figuren är i kg. (Inspirerat av Output Analyzer, Version: 14.70.00, 2014) 
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Figur 52 visar att för avsalumassans lagernivå är det en statistisk signifikant skillnad mellan de olika 
årsproduktionerna av avsalumassa. Detta sker eftersom om det tillverkas mer avsalumassa kommer det 
lagras mer avsalumassa. Därmed är simuleringsmodellen känslig för förändringar i denna parameter. 
Däremot finns en god marginal mellan avsalumassans högsta lagernivå och lagringskapaciteten, vilket 
indikerar att dessa förändringar kan hanteras.   
 
Sammanfattningsvis resulterar känslighetsanalysen av simuleringsmodellen för framtidsscenario 1 i att 
simuleringsmodellen är känslig för förändringar i antalet lastbilstransporter per dag. Detta är dock 
förväntat eftersom kapaciteten av antalet lastbilstransporter per vecka inte är tillräcklig för att klara av 
behovet av antal lastbilar per vecka. Därmed har varje lastbilstransport mer eller mindre per dag en 
stor påverkan på lagernivån av MG produkter i magasinet, vilket medför att denna parameter bör 
väljas varsamt. De övriga parametrarna som togs upp i känslighetsanalysen har visat sig inte ha någon 
signifikant påverkan på lagernivån av MG produkter i magasinet. Däremot har 
avsalumassaproduktionen en påverkan på lagernivån av avsalumassa. Detta är förväntat men eftersom 
lagernivån är klart under lagringskapaciteten för avsalumassa är systemet inte alltför känsligt för 
förändringar i denna parameter. 

8.3 Framtidsscenario 2  
I framtidsscenario 1 simulerades magasinet med PM10:s produktion utan att några åtgärder 
implementerades och resultatet blev som förväntat att det uppstår överbelastningar i magasinet. I 
framtidsscenario 2 analyseras det planerade åtgärdspaketet, som presenteras i kapitel 4.4, för att 
undersöka om det räcker för att uppfylla tillräckligheten. Tillräckligheten definieras enligt kapitel 1.5 
som att ingen överbelastning sker i magasinet samtidigt som kundservicen inte försämras. En av 
åtgärderna i åtgärdspaketet, lastbilspendeln, är inte bestämd på förhand och därmed utvärderas olika 
alternativ. Den första utformningen som används är lastbilspendel 1 i tabell 3 i kapitel 4.4.1 eftersom 
det är den som BK Skärblacka är mest intresserade av att använda. I figur 53 visas lagernivån av MG 
produkter i magasinet med det planerade åtgärdspaketet.  
 

 
Figur 53: Lagernivån av MG produkter i magasinet med lastbilspendel 1 i framtidsscenario 2. 

I figur 53 kan det konstateras att lagernivån av MG produkter i magasinet är hackig precis som i 
framtidsscenario 1, vilket beror på att lastbilspendeln inte används under helgerna. Därmed byggs 
lagret upp under helgen för att sedan tömmas under vardagarna. MLN från simuleringen har ett 
konfidensintervall på 1 300 ± 40 ton, vilket är ungefär hälften av lagringskapaciteten på 2 500 ton. 
Den högsta lagernivån i figur 53 är 2 600 ton men konfidensintervallet för alla elva replikationer är 2 
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540 ± 60 ton. I figur 54 visas konfidensintervallet för den högsta lagernivån av MG produkter samt 
lagringskapaciteten för MG produkter. 

 
Figur 54: Konfidensintervallet för den högsta lagernivån av MG produkter i magasinet i framtidsscenario 1 och 
lagringskapaciteten av MG produkter. Enheten i figuren är i kg. (Inspirerat av Output Analyzer, Version: 14.70.00, 2014) 

Från figur 54 kan det konstateras att konfidensintervallet för den högsta lagernivån innefattar 
lagringskapaciteten och därmed är det ingen statistisk signifikant skillnad, med 5 % signifikansnivå. 
Detta medför att det inte går att säga med säkerhet varken att högsta lagernivån är över eller under 
lagringskapaciteten, vilket indikerar att magasinet kan överbelastas. Eftersom överbelastningar kan ske 
i magasinet behöver förändringar göras i åtgärdspaketet för att undvika eventuella överbelastningar. 
Innan det presenteras några förändringar analyseras det varför lagernivån är konstant över snittet 
mellan vecka 8 till 24 i figur 53. I framtidsscenario 1 var det lastbilskapaciteten som begränsade, 
vilket indikerar att det kan vara lastbilspendeln som begränsar i framtidsscenario 2. I figur 55 visas 
behovet av lastbilspendeln samt lastbilspendelns kapacitet. 
    

 
Figur 55: Behovet av utlastningar till lastbilspendeln per vecka samt kapaciteten för lastbilspendeln. 

I figur 55 kan det konstateras att behovet av utlastningar i lastbilspendeln överstiger kapaciteten under 
tre veckor och är nära kapaciteten under fyra andra veckor. Detta medför att lagernivån ökar på grund 
av att det inte finns någon överkapacitet att utnyttja när behovet är mer än normalt. Kapaciteten för 
lastbilspendeln är konstant 70 lastbilspendlar per vecka i figur 55, vilket är en förenkling eftersom 
kapaciteten beror på cykeltiden som kan variera. Cykeltiden kan öka respektive minska beroende på 
hur lång tid lastningen respektive lossningen tar, samt att den kan påverkas av trafik. I cykeltiden finns 
det en standardavvikelse på 0,22 timmar och med den kan kapaciteten minska som mest till 60 
lastbilspendlar per vecka. Med 60 lastbilspendlar per vecka finns det ett par veckor till där behovet är 
högre än kapaciteten. Eftersom kapaciteten är på gränsen av vad som behövs kan inte de andra 
produkttyperna säck, avsalumassa eller fluting utnyttja lastbilspendeln vid behov. Detta gäller även för 
akuta lastbilstransporter ifall det skulle vara intressant att låta dem utgå ifrån Öhmansterminalen 
istället för magasinet.  
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När behovet av utlastningar i lastbilspendeln överstiger kapaciteten ökar kön till lastbilspendeln och 
därmed även lagernivån av MG produkter. I figur 56 visas antalet lastbilar i lastbilspendeln som 
avgick under respektive vecka samt snittlängden på kön till lastbilspendeln. 
 

 
Figur 56: Kön till lastbilspendeln samt antalet utlastningar till lastbilspendeln per vecka. 

Figur 56 visar att under vecka 8 till 24 är kön till lastbilspendeln som högst. Samtidigt utnyttjas aldrig 
hela lastbilspendelns kapacitet på 70 cykler per vecka, vilket medför att lagernivån av MG produkter 
stiger ytterligare. Att hela kapaciteten aldrig utnyttjas beror på att det finns restriktioner som säger att 
ingen lastbil får lastas om den inte hinner lossas samma dag. Detta leder till att en liten försening i en 
cykel under dagen kan medföra att en cykel inte hinns med i slutet av dagen. 
 
För att lösa kapacitetsproblemet med lastbilspendeln finns det först och främst två alternativ, 
lastbilspendel 2 och 3 i tabell 3 i kapitel 4.4.1. Det första alternativet, lastbilspendel 2, innebär att öka 
antalet lastbilar i lastbilspendeln medan det andra alternativet, lastbilspendel 3, innebär att låta 
lastbilspendeln även köra under helgen. Dessa alternativ ökar kapaciteten i lastbilspendeln men är 
kostsamma och eftersom det är osäkert om en överbelastning sker presenteras en mindre kostsam 
lösning. Lösningen bygger på att avlasta lastbilspendeln och ett alternativ för att göra detta är att vid 
behov skicka tågvagnar till Pampus under helgen, för att minska helgtopparna där det är störst risk för 
överbelastning. Detta medför även att belastningen i lastbilspendeln minskas under efterföljande 
vecka. I denna studie undersöks det att skicka upp till två tågvagnar till Pampus på helger, däremot 
behöver det finnas kapacitet för att hantera två extra tågvagnar under helgen för att detta alternativ ska 
fungera. I framtidsscenario 2 visar simuleringsresultatet att 1 414 tågvagnar lämnar magasinet med 
MG produkter eller avsalumassa, vilket är lite mer än i framtidsscenario 1. Men det finns fortfarande 
en överkapacitet av tågvagnar och därmed antas det att åtgärden kan fungera.   
 
De tre alternativen utvärderas för att se vilken effekt de har på lagernivån av MG produkter i 
magasinet. Därefter analyseras ett av alternativen djupare. I figur 57 visas lagernivån av MG produkter 
i magasinet när lastbilspendeln utökas till att ha tre lastbilar med släp, det vill säga lastbilspendel 2. 
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Figur 57: Lagernivån av MG produkter i magasinet med lastbilspendel 2 i framtidsscenario 2. 

Från figur 57 kan det konstateras att lagernivån är konstant under lagringskapaciteten och att den 
högsta lagernivån uppstår vid starten av simuleringen. Den höga toppen vid starten av simuleringen 
beror på att startlagret är högt samtidigt som simuleringen inleds med en helg, vilket medför att 
lagernivån ökar ännu mer. Simuleringsresultatet för MLN av MG produkter i magasinet när 
lastbilspendel 2 används är inom konfidensintervallet 969 ± 3 ton och i figur 57 är lagernivån stabil 
förutom topparna som sker under helgerna. Alternativet att använda lastbilspendel 2 resulterar i en 
lösning som inte medför någon överbelastning.  
 
Nästa alternativ som utvärderas är lastbilspendeln 3, som innebär att lastbilspendeln även används 
under helgen. I Figur 58 visas lagernivån av MG produkter i magasinet med detta alternativ.    
  

 
Figur 58: Lagernivån av MG produkter i magasinet med lastbilspendel 3 i framtidsscenario 2. 
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Från figur 58 kan det konstateras att lagernivån är konstant under lagringskapaciteten och att den 
högsta lagernivån sker precis i starten av simuleringen. I figur 58 är lagernivån mer stabil jämfört med 
figur 57, vilket beror på att topparna under helgerna försvinner när lastbilspendeln även kör på helgen. 
Vidare visar simuleringsresultatet att MLN av MG produkter i magasinet är inom konfidensintervallet 
971 ± 13 ton, vilket liknar konfidensintervallet för när lastbilspendel 2 används. Detta alternativ, 
lastbilspendel 3, resulterar i att det inte sker någon överbelastning under simuleringen samt att 
lagernivån av MG produkter är stabil med låg variation. 
 
Det sista alternativet att avlasta lastbilspendeln innebär att låta MG produkter motsvarande fyra 
lastbilar skickas med tåg istället, motsvarande två tågvagnar. Detta alternativ används endast om det 
finns lastfyllnad till minst fyra lastbilar som ska till Pampus under helgen, vilket det finns under 
majoriteten av helgerna. I figur 59 visas lagernivån av MG produkter i magasinet när lastbilspendel 1 
avlastas under helgerna.        
 

 
Figur 59: Lagernivån av MG produkter i magasinet med lastbilspendel 1 tillsammans med avlastningsalternativet i 
framtidsscenario 2. 

Figur 59 visar att lagernivån av MG produkter är konstant under lagringskapaciteten. Lagernivån i 
figur 59 är någorlunda stabil under hela simuleringen, vilket medför att den även antas vara det om 
simuleringen skulle fortsätta. Den högsta lagernivån under simuleringen är inom konfidensintervallet 
2 200 ± 60 ton, vilket är högre än den topp som sker i början av simuleringen. Detta skiljer sig mot de 
två andra alternativen där den högsta lagernivån är den första helgtoppen. Simuleringsresultatet för 
MLN av MG produkterna i magasinet är inom konfidensintervallet 1 140 ± 30 när lastbilspendel 1 
med avlastningsalternativet används. Även detta alternativ resulterar i att det inte sker några 
överbelastningar i magasinet under simuleringen. Därmed kan inget alternativ uteslutas direkt. För att 
jämföra alternativen studeras GLT och MLN av MG produkter i magasinet för de olika alternativen, se 
figur 60. 
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Figur 60: Konfidensintervallet av MG produkternas medellagernivå och genomloppstid i magasinet vid olika alternativ på 
utformningen av lastbilspendeln. Enheten i figuren är i kg. (Inspirerat av Output Analyzer, Version: 14.70.00, 2014) 

Från figur 60 kan det konstateras att det finns en statiskt signifikant skillnad mellan 
avlastningsalternativet och de andra alternativen. Däremot är det ingen statiskt signifikant skillnad i 
MLN mellan lastbilspendel 2 och 3. Anledningen till detta är att lagernivån i dessa alternativ börjar nå 
en form av botten och därmed kan lagernivån inte sänkas speciellt mycket mer så länge lagernivån för 
den ”onödiga lagtingen” är konstant. För BK Skärblacka är det viktigt att åtgärdspaketet är 
kostnadseffektivt. Detta medför att avlastningsalternativet kommer att undersökas djupare eftersom 
den har betydligt lägre kostnad. Samtidigt sker det inte någon överbelastning under simuleringen och 
GLT är under BK Skärblackas mål på två dagar.  
 
Innan lastbilspendel 1 med avlastningsalternativet analyseras vidare, undersöks lastbilspendel 4 från 
tabell 3 i kapitel 4.4.1 för att utvärdera vilken påverkan en annan typ av lastbil har på lagernivån av 
MG produkter. Lastbilspendel 4 har samma utformning som lastbilspendel 1 med 
avlastningsalternativet förutom att tre trailers och sex släp används istället för två lastbilar och fyra 
släp. I figur 61 visas lagernivån av MG produkter i magasinet när lastbilspendel 4 används i 
åtgärdspaketet. 
 

 
Figur 61: Lagernivån av MG produkter i magasinet med lastbilspendel 4 i framtidsscenario 2. 
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Figur 61 visar att även när trailers används sker det inte någon överbelastning i magasinet. Däremot 
behövs det tre trailers och sex släp för att ge detta resultat. Vid en jämförelse mellan figur 61 och figur 
59 syns det att det finns tydliga skillnader i lagernivån av MG produkter, främst under vecka 8 till 21. 
För att undersöka detta noggrannare jämförs konfidensintervallen för alternativens MLN och GLT, se 
figur 62.  
 

 
Figur 62: Konfidensintervallet av MG produkternas medellagernivå och genomloppstid i magasinet vid olika alternativ på 
lastbilar. Enheten i figuren är i kg. (Inspirerat av Output Analyzer, Version: 14.70.00, 2014) 

Från figur 62 kan det konstateras att det finns en statistik signifikant skillnad mellan 
lastbilsalternativen, både vad gäller MLN och GLT. Lastbilspendel 4 har en lägre MLN och GLT, 
vilket indikerar att detta alternativ kan vara bättre. Båda alternativen i lastbilspendelns utformning är 
dock bra och eftersom lastbil med släp är mest intressant för BK Skärblacka kommer den att 
analyseras vidare. 
 
I framtidsscenario 1 är det kapaciteten i lastbilsutlastningar per vecka som är flaskhalsen i magasinet, 
vilket det även är för grundutformningen av framtidsscenario 2 med lastbilspendel 1. Därmed inleds 
analysen av åtgärdspaketet med att analysera kapaciteten i lastbilspendeln när lastbilspendel 1 används 
med avlastning. I figur 63 visas antalet lastbilar i lastbilspendeln som avgick under varje vecka samt 
hur lång kön till lastbilspendeln var i snitt. 

 
Figur 63: Kön till lastbilspendeln samt antalet utlastningar till lastbilspendeln per vecka när lastbilspendel avlastas. 
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Från figur 63 kan det konstateras att kön till lastbilspendeln fortfarande är ostabil under 
simuleringstiden. Däremot är kön kortare under de kritiska veckorna mellan vecka 8 till 24 jämfört 
med figur 56. I figur 63 är det i snitt 16,8 lastfyllnader i kö till lastbilspendeln under vecka 8 till 24, 
vilket kan jämföras med ett snitt på 28,1 utan avlastningsåtgärden. Därmed ger alternativet av att 
avlasta lastbilspendeln önskad effekt, vilket även resulterar i att inga överbelastningar i magasinet 
uppstår under simuleringen. Figur 63 visar även att antalet utlastningar till lastbilspendeln aldrig 
uppnår lastbilspendelns kapacitet, vilket precis som tidigare beror på att cykeltiden varierar. Det 
genomsnittliga behovet av lastbilspendeln visas i tabell 17 tillsammans med behovet av tågvagnar.  
 

Tabell 17: Behovet av transporter i snitt per vecka samt vilken kapacitet som finns i framtidsscenario 2. 

 Behov Kapacitet  Skillnad  

Lastbilspendeln 55,2 70,0 +14,8 

Akuta lastbilar  1,2 50,0 +48,8 

Tågvagnar 32,0 56,0 +24,0 

 
Tabell 17 visar att det finns en överkapacitet i alla transportmedel. För tågvagnar har behovet ökat 
med 3,4 tågvagnar per vecka jämfört med tabell 14 i kapitel 8.1 i framtidsscenario 1 men kapaciteten 
är fortfarande över behovet. För de akuta lastbilarna är kapaciteten 50 utlastningar per vecka, vilket 
motsvarar antalet lastbilar per vecka som truckförarna hinner lasta ut om hela lastbilspendelns 
kapacitet utnyttjas. Totalt kan truckförarna lasta ut 24 lastbilar per vardag eftersom de är fyra 
truckförare i framtidsscenario 2, vilket ger 120 lastbilar per vecka. Utnyttjandegraden i lastbilspendeln 
är 78,9 % i genomsnitt per vecka när behovet av lastbilspendeln är 55,2 stycken per vecka. 
Utnyttjandegraden beräknas utifrån den genomsnittliga kapaciteten och därmed är inte 
utnyttjandegraden exakt men den ger en indikation på vad den i snitt är. Behovet av 
lastbilsutlastningar minskar i framtidsscenario 2 till 55,2 stycken per vecka jämfört med 78,9 i 
framtidsscenario 1. Anledningen till detta är dels att lastningskapaciteten i lastbilarna är 35 ton, vilket i 
genomsnitt är mer, samt att fyllnadsgraden i lastbilarna är högre än i framtidsscenario 1. Samtidigt 
skickas en mindre mängd MG produkter med lastbil jämfört med framtidsscenario 1, vilket också är 
en bidragande anledning. I tabell 18 visas fyllnadsgraderna för de olika transportmedlen. 

Tabell 18:Fyllnadsgraden i de olika fordonstyperna i framtidsscenario 2. 

 Lastfyllnad (ton) Fyllnadsgrad (%) 

Lastbilspendeln 34,8 ± 0,1 98,0 

Akuta lastbilar  16,9 ± 0,2 69,0 

Tågvagnar 58,5 ± 0,1 96,7 

 
Fyllnadsgraden i tabell 18 beräknas på samma sätt som i framtidsscenario 1. Fyllnadsgraderna för 
både lastbilspendeln och tågvagnarna är över 96 %. Den höga fyllnadsgraden beror på att kundorders i 
magasinet kan vänta in fler kundorders till samma destination under en kortare tid eftersom 
konsolideringen gör att fler produkter ska till samma destination. Fyllnadsgraden för de akuta 
lastbilarna är betydligt lägre än de övriga fyllnadsgraderna men samtidigt handlar det endast om ett 
fåtal transporter, cirka 2,2 % av alla lastbilstransporter. Därmed läggs ingen större vikt på de akuta 
lastbilarnas fyllnadsgrad. Fyllnadsgraderna i tågvagnarna har minskat med 1,6 % till 96,4 %, vilket 
beror på att fyllnadsgraden är lite lägre i de tågvagnar som består av kundorders som byter 
transportmedel från lastbil till tåg under vissa helger. Anledningen till att det är lägre fyllnadsgrad är 
för att de fyra lastfyllnader som byter transportmedel är de med tidigast ex-mill datum och därmed är 
lastfyllnaden inte nödvändigtvis cirka 35 ton, vilket medför att lastfyllnaden i tågvagnen också blir 
lägre. För lastbilarna ökar däremot fyllnadsgraden från 88,3 % till 98,0 %, vilket motsvarar en ökning 
på 9,7 %. Ökningen beror främst på att det endast finns två destinationer för lastbilspendeln samtidigt 
som det transporteras i stort sett lika mycket som i framtidsscenario 1, vilket medför att färre 
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transporter behövs. Dessutom är den genomsnittliga lastfyllnaden 34,8 ± 0,1 ton, vilket är 9,0 ton mer 
än i framtidsscenario 1. Detta medför att behovet av antalet lastbilar är lägre i framtidsscenario 2. 
Eftersom behovet av lastbilar är lägre samtidigt som det finns en överkapacitet i utlastningen av både 
lastbilar och tågvagnar ökar antalet transporter som lämnar magasinet i tid jämfört med 
framtidsscenario 1, vilket visas i tabell 19. 
 

Tabell 19: Antalet transporter per transportmedel som lämnar magasinet i tid respektive försent i framtidsscenario 2. 

 Totalt I tid  Försenade 
exklusive akuta 

Försenade varav akut 
från produktion  

Lastbilspendeln 
framtidsscenario 2 

2 596 2 152 5 439 

Tågvagnar 
framtidsscenario 2 

1 502 1 139 5 358 

Akuta lastbilar 
framtidsscenario 2 

58 58 0 - 

Totalt framtidsscenario 
2 

4 156 3 349 10 797 

Totalt framtidsscenario 
1 

4 963 2 027 1 999 937 

 
Från tabell 19 kan det konstateras att det totalt sett är 807 färre transporter i framtidsscenario 2 jämfört 
med framtidsscenario 1. Detta motsvarar en minskning på 16,3 % och är en annan anledning till att 
ingen överbelastning uppstår i simuleringen av framtidsscenario 2. Att det är färre transporter medför 
också att det är en större andel av transporterna som lämnar magasinet i tid. I tabell 19 visas att det 
endast är tio transporter, exklusive akuta transporter, som lämnar magasinet sent. Detta leder till en 
leveranspålitlighet på 99,7 % i framtidsscenario 2, exklusive akuta transporter. Detta är en ökning på 
cirka 49,4 % jämfört med framtidsscenario 1, vilket beror på att i framtidsscenario 1 är 
lastbilskapaciteten för låg för att hantera behovet av lastbilsutlastningar. I framtidsscenario 2 finns det 
en överkapacitet i både lastbilspendeln och antalet tågvagnar, vilket gör att allt hinner lastas varje dag 
förutom vid några enstaka tillfällen. Dessa tillfällen skulle troligtvis kunnat undvikas om magasinet 
styrdes aktivt, istället för att strikt följa de regler som har bestämts i simuleringsmodellen.  
Av transporterna som lämnar magasinet sent beror nästan alla på att de har minst en kundorder som 
producerats sent med ett ex-mill datumet som redan har passerat, vilket medfört en akut transport. 
Antalet akuta transporter har i framtidsscenario 2 minskat till 797 stycken jämfört med 937 i 
framtidsscenario 1. Detta beror på konsolideringen som gör att det är färre destinationer, vilket medför 
att vissa kundorders som tidigare inte kunde gå i samma transport nu kan göra det. Totalt sett är 
leveranspålitligheten näst intill perfekt om det bortses från de akuta transporterna. Med de akuta 
transporterna är leveranspålitligheten 80,6 %, vilket är marginellt bättre än i nuläget. Av de 
lastbilstransporter som lämnar magasinet i tid har kundorderna i snitt 5,8 dagar kvar till ex-mill 
datumet och för tågvagnarna är motsvarande värde 4,4 dagar, exklusive tågvagnarna med 
avsalumassa. Båda dessa värden är relativt höga, vilket är en förklaring till den höga 
leveranspålitligheten. Detta ökar flexibiliteten genom att det möjliggör för en kortare ledtid till kund. 
Detta skulle resultera i en högre kundservice som på sikt kan leda till trognare kunder och ökade 
intäkter.     
 
Från tabell 19 kan det konstateras att det är mer tågvagnar än i framtidsscenario 1 samtidigt som 
antalet lastbilar är färre, vilket resulterar i en förändring i fördelningen mellan transportslagen. 
Fördelningen mellan transportslagen visas i tabell 20 tillsammans med tidigare presenterade 
fördelningar. 
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Tabell 20: Fördelningen mellan transportslagen för MG produkter respektive avsalumassa i framtidsscenario 2. 

 Lastbil Tåg  

Fördelning MG framtidsscenario 2 (%) 55,2 44,8 

Fördelning MG framtidsscenario 1 (%) 59,2 40,8 

Fördelning MG nuläge (%) 45,0 55,0 

Fördelning avsalumassa i framtidsscenario 2 0,0 100,0 

Fördelning avsalumassa i framtidsscenario 1 0,0 100,0 

 
Tabell 20 visar att fördelningen mellan transportslagen i framtidsscenario 2 är jämnare fördelat jämfört 
med framtidsscenario 1, vilket beror på en följdeffekt av konsolideringen samt att en del kundorders 
byter transportmedel till tåg. Samtidigt medför konsolideringen att det fortfarande är en klar skillnad i 
transportfördelningen jämfört med nuläget. Anledningen till detta är att i dagsläget skickas en större 
mängd MG produkter till Pampus med tåg än vad som skickas med lastbil till de terminaler som i 
framtidsscenario 2 konsolideras. I konsolideringen har dessa tågvagnar blivit lastbilar och lastbilar har 
blivit tågvagnar istället, därmed har förändringen i fördelningen skett. För avsalumassan har däremot 
ingen förändring skett mellan framtidsscenarierna, vilket beror på att det fortfarande finns kapacitet 
kvar i tågvagnsutlastningen för att skicka avsalumassa när det behövs. Den simulerade lagernivån av 
avsalumassan i framtidsscenario 2 visas i figur 64. 
 

 
Figur 64: Lagernivån av avsalumassa i magasinet i framtidsscenario 2. 

Från figur 64 kan det konstateras att avsalumassans lagernivå i framtidsscenario 2 ser näst intill 
identiskt ut som i framtidsscenario 1. Detta beror på att det fortfarande finns en överkapacitet i 
tågvagnsutlastningar som gör att avsalumassan kan skickas iväg direkt efter att den har producerats. 

8.4 Känslighetsanalys av framtidsscenario 2 
För att undersöka hur känslig framtidsscenario 2:s simuleringsmodell är för små förändringar, 
genomförs en känslighetsanalys på samma sätt som i framtidsscenario 1. Känslighetsanalysen av 
framtidsscenario 2 görs med lastbilspendel 1 och avlastningsalternativet att upp till två tågvagnar med 
MG produkter kan skickas till Pampus under helgerna.  
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8.4.1 Transportkapacitet 
I detta scenario är inte gränsen för antalet lastbilar per dag intressant att analysera eftersom antalet 
lastbilar per dag beror på utnyttjandet av lastbilspendeln. Därmed undersöks lastbilspendelns cykeltid 
istället, som är 2,27 timmar. I figur 65 visas cykeltidens påverkan på max- och medellagernivån av 
MG produkter i magasinet när cykeltiden ökas respektive minskas med tio minuter.  
 

 
Figur 65: Konfidensintervallet av MG produkternas max- och medellagernivå i magasinet vid olika cykeltider i 
framtidsscenario 2. Enheten i figuren är i kg. (Inspirerat av Output Analyzer, Version: 14.70.00, 2014) 

Medellagernivå i figur 65 visar att det finns en statistisk signifikant skillnad mellan cykeltiderna 
eftersom konfidensintervallen inte överlappar varandra. Anledningen till detta är att vissa dagar hinner 
lastbilspendeln med en mer eller mindre cykel, när cykeltiden ökas respektive minskas med tio 
minuter. Från högsta lagernivån i figur 65 kan det däremot konstateras att det inte finns någon 
statistisk signifikant skillnad mellan cykeltiden på 2,10 timmar och 2,27 timmar, eftersom 
konfidensintervallen överlappar varandra. Detta beror på att om tiden som lastbilspendeln kör per dag, 
16 timmar, divideras med cykeltiden 2,10- respektive 2,27 timmar avrundas båda ner till sju cykler per 
lastbil och dag. Däremot är det en statistisk signifikant skillnad mot cykeltiden på 2,44 timmar 
eftersom den avrundas ner till sex cykler per lastbil och dag, vilket totalt ger tio färre cykler per vecka. 
Figur 65 visar även att magasinet överbelastas om cykeltiden ökar med tio minuter till 2,44 timmar, 
eftersom lagringskapaciteten på 2 500 ton överskrids. Cykeltiden för lastbilspendeln är därmed en 
känslig parameter som bör väljas varsamt i simuleringsmodellen. Samtidigt som det kan behöva vidtas 
ytterligare åtgärder eller att en annan utformning av lastbilspendeln väljs för att minska risken för 
överbelastning i magasinet om det visar sig att cykeltiden är längre än beräknat i verkligheten.  
 
I den nya utformningen av lastbilspendel 1 skickas upp till två tågvagnar med MG produkter till 
Pampus, vid behov på helger. Om det istället skickas en mer eller mindre tågvagn vid behov på helger, 
påverkar det max- och medellagernivån av MG produkter i magasinet enligt figur 66.  
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Figur 66: Konfidensintervallet av MG produkternas max- och medellagernivå i magasinet vid olika antal tågvagnar som kan 
skickas till Pampus per helg i framtidsscenario 2. Enheten i figuren är i kg. (Inspirerat av Output Analyzer, Version: 
14.70.00, 2014) 

Medellagernivå i figur 66 visar att det är en statistisk signifikant skillnad mellan att skicka en eller två 
tågvagnar till Pampus vid behov på helger. Däremot är det ingen statistisk signifikant skillnad mellan 
att skicka två eller tre tågvagnar. Anledningen till att det inte är en signifikant skillnad mellan att 
skicka två eller tre tågvagnar är förmodligen på grund av att det inte alltid finns lastfyllnad till en 
tredje tågvagn. Därmed skickas det för det mesta två tågvagnar även om det finns tre tillgängliga. 
 
I framtidsscenario 2 har antalet järnvägsterminaler konsoliderats, vilket har medfört en ökning av det 
totala antalet tågvagnar jämfört med framtidsscenario 1. Samtidigt är det högsta tillåtna antalet 
tågvagnar per dag åtta, precis som i framtidsscenario 1. I figur 67 visas påverkan som antalet 
tågvagnar per dag har på max- och medellagernivån av MG produkter i magasinet. 
 

 
Figur 67: Konfidensintervallet av MG produkternas max- och medellagernivå i magasinet vid olika antal tågvagnar per dag 
i framtidsscenario 2. Enheten i figuren är i kg. (Inspirerat av Output Analyzer, Version: 14.70.00, 2014) 

Figur 67 visar att det inte är någon statistisk signifikant skillnad mellan antalet tillgängliga tågvagnar 
per dag. Detta beror på att det finns en överkapacitet i antalet tillgängliga tågvagnar per dag, trots att 
behovet av tågvagnar har ökat. 
 
Sannolikheten för att en tomvagnsbrist sker i simuleringsmodellen är 2,74 %. Vid samma förändring 
av sannolikheten för en tomvagnsbrist som i känslighetsanalysen för framtidsscenario 1, påverkas 
max- och medellagernivån av MG produkter i magasinet enligt figur 68. 
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Figur 68: Konfidensintervallet av MG produkternas max- och medellagernivå i magasinet vid olika sannolikheter för 
tomvagnsbrist i framtidsscenario 2. Enheten i figuren är i kg. (Inspirerat av Output Analyzer, Version: 14.70.00, 2014) 

Figur 68 visar att det inte är någon statistisk signifikant skillnad mellan sannolikheterna för att en 
tomvagnsbrist uppstår. Anledningen till detta är att det finns en överkapacitet i antal tillgängliga 
tågvagnar per dag. Denna överkapacitet kan vid behov ta hand om några extra tågvagnar, dagarna efter 
en tomvagnsbrist. Dessutom är det precis som i framtidsscenario 1 inte säkert att en mer eller mindre 
tomvagnsbrister uppstår i simuleringen bara för att sannolikheterna förändras. 

8.4.2 Säckprodukter  
Nästa del som undersöks är antalet utlastningar av säckprodukter till ett fullastat transportmedel. I 
simuleringsmodellen utför truckförarna tio utlastningar av säckprodukter per dag, där en utlastning är 
ett fyllt fordon. I framtidsscenario 2 består utlastningspersonalen av ytterligare en truckförare, totalt 
fyra per skift. I figur 69 visas påverkan som antalet utlastningar av säckprodukter per dag har på max- 
och medellagernivån av MG produkter i magasinet, vid små förändringar. 
 

 
Figur 69: Konfidensintervallet av MG produkternas max- och medellagernivå i magasinet vid olika antal säckutlastningar 
per dag i framtidsscenario 2. Enheten i figuren är i kg. (Inspirerat av Output Analyzer, Version: 14.70.00, 2014) 

Figur 69 visar att det inte är någon statistisk signifikant skillnad mellan antalet utlastningar av 
säckprodukter per dag. Anledningen till detta är samma som i känslighetsanalysen för 
framtidsscenario 1, nämligen att utlastningspersonalen inte utnyttjas till 100 %. Därmed har en mer 
eller mindre säckutlastning ingen större påverkan på lagernivån av MG produkter i magasinet. 
Anledningen till detta är för att utlastningspersonalens arbetstid i simuleringsmodellen är beräknad 
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utifrån att de ska lasta åtta tågvagnar per dag också, vilket de oftast inte gör och därmed har de mer tid 
till annat.  
 
Inlastningspersonalen i framtidsscenario 2 har också utökats med en truckförare, totalt arbetar tre 
samtidigt. I simuleringsmodellen anländer det 21 säckprodukter i timmen för inlastningspersonalen att 
hantera. Påverkan som små förändringar i detta inflöde av säckprodukter har på max- och 
medellagernivån av MG produkter i magasinet visas i figur 70. 
 

 
Figur 70: Konfidensintervallet av MG produkternas max- och medellagernivå i magasinet vid olika antal säckinlastningar 
per timme i framtidsscenario 2. Enheten i figuren är i kg. (Inspirerat av Output Analyzer, Version: 14.70.00, 2014) 

Figur 70 visar att det inte är någon statistisk signifikant skillnad mellan antalet inkommande 
säckprodukter per timme. Detta kan förklaras med att inlastningspersonalen har kapacitet över. I 
framtidsscenario 1 var det en signifikant skillnad i MLN mellan 20 och 21 säckprodukter i 
inlastningen. Denna skillnad berodde förmodligen på en tillfällighet som inte uppstår i 
framtidsscenario 2. 

8.4.3 Avsalumassa 
Den avslutande delen av känslighetsanalysen behandlar avsalumassan. Produktionen av avsalumassa 
antas också vara 18 250 ton/år i framtidsscenario 2. I figur 71 visas påverkan som förändringar i 
årsproduktionen av avsalumassa har på max- och medellagernivån av MG produkter i magasinet. 
 

 
Figur 71: Konfidensintervallet av MG produkternas max- och medellagernivå i magasinet vid olika årsproduktionsvolymer 
på TM1 i framtidsscenario 2. Enheten i figuren är i kg. (Inspirerat av Output Analyzer, Version: 14.70.00, 2014) 
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Figur 71 visar att för MG produkternas lagernivå är det inte någon statistisk signifikant skillnad mellan 
dessa olika årsproduktioner av avsalumassa. Detta beror på att avsalumassan skickas med tåg och 
eftersom det är en överkapacitet i antal tillgängliga tågvagnar per dag påverkar inte avsalumassan MG 
produkternas lagernivå. Däremot påverkar produktionen av avsalumassa sin egen lagernivå, vilket 
visas i figur 72. 
 

 
Figur 72: Konfidensintervallet av avsalumassans max- och medellagernivå i magasinet vid olika årsproduktionsvolymer på 
TM1 i framtidsscenario 2. Enheten i figuren är i kg. (Inspirerat av Output Analyzer, Version: 14.70.00, 2014) 

Figur 72 visar att för lagernivån av avsalumassa i magasinet är det en statistisk signifikant skillnad 
mellan dessa olika årsproduktioner av avsalumassa. Detta är logiskt eftersom lagernivån av 
avsalumassa är korrelaterad till produktionen av avsalumassa. Skillnaden i lagernivån för avsalumassa 
är likadan som i framtidsscenario 1, vilket beror på att i båda scenarierna finns det en överkapacitet i 
antalet tillgängliga tågvagnar.   
 
Sammanfattningsvis visar känslighetsanalysen av framtidsscenario 2 att för MG produkternas 
lagernivå är lastbilspendelns cykeltid känslig för förändringar och bör därmed väljas varsamt. Det 
finns även risk för överbelastning i magasinet om cykeltiden visar sig vara längre än vad som är 
beräknat i denna studie. Därmed kan det behövas ytterligare åtgärder i lastbilspendeln eller att någon 
av de andra utformningarna väljs, för att minimera risken för överbelastning. De övriga parametrarna 
är inte känsliga för små förändringar. Vidare är avsalumassaproduktionen korrelaterad till lagernivån 
av avsalumassa. Därmed bör värdet på parametern väljas varsamt om det finns risk för överbelastning 
i avsalumassans lagerområde men i detta scenario är det ingen risk för det.   

8.5 Hållbarheten i framtidsscenario 2 
I framtidsscenario 2 ska även hållbarheten undersökas utifrån de tre dimensionerna miljö, ekonomi 
och social. Den ekonomiska och sociala dimensionen analyseras inte i detta kapitel på grund av att de 
är svårare att kvantifiera och därmed diskuteras de istället i kapitel 9.1. Däremot analyseras den 
miljömässiga dimensionen i detta kapitel.  
 
I tabell 21 och 22 visas totala antalet transporter för MG produkter och avsalumassa per transportslag i 
de olika framtidsscenarierna. Det är dock skillnader mellan nuläget och framtidsscenarierna. I nuläget 
är det färre transporter av MG produkter eftersom produktionen av PM10 inte är med, däremot är det 
fler transporter med avsalumassa eftersom produktionen på TM1 är cirka 100 000 ton/år i nuläget. Vid 
denna analys av miljöutsläpp från transporter är det totala antalet transporter för varje transportmedel 
som är intressant och inte bara för en viss typ av produkt, därmed kan analysen göras. I tabell 21 visas 
antalet tågvagnar med MG produkter och avsalumassa i de olika scenarierna. Transporterna för 
säckprodukter och fluting antas vara samma som i dagsläget när PM10 är i drift, därmed utesluts dem 
från tabell 21. 
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Tabell 21: Det totala antalet tågvagnar med MG produkter och avsalumassa i de olika scenarierna. För att få en rättvis 
jämförelse har antalet tågvagnar per år i nuläget skalats om till att motsvara antalet för 330 dagar som motsvarar längden 

på simuleringen i framtidsscenarierna. 

 Tågvagnar 

Framtidsscenario 2 1 498  

Framtidsscenario 1 1 345 

Nuläge 2 102 

 
Tabell 21 visar att det är flest tågvagnar som skickas i nuläget. Detta betyder dock inte att antalet 
tågtransporter är fler eftersom tågen avgår enligt ett fast schema. Därmed är det samma antal 
tågtransporter i de olika scenarierna, i nuläget utnyttjas tågtransporterna bättre av MG produkter bara. 
Anledningen till att det är färre tågvagnar i framtidsscenario 1 än i nuläget är på grund av att det inte 
sker någon samlastning med andra produkttyper i modellen. Detta medför att en del av kundorderna 
som var tänkta att gå med tåg skickas med lastbil istället för att de inte ska bli sena till kund. Sedan är 
det även färre tågvagnar i framtidsscenario 2 än i nuläget på grund av konsolideringen av terminaler 
och att alla översjötransporter ska avgå från Pampus. I nuläget skickas majoriteten av det som ska till 
Pampus med tåg och i framtidsscenario 2 skickas det med lastbilspendeln istället. Denna mängd är 
större än mängden som transporteras med lastbil till de övriga terminalerna. Detta medför att en större 
mängd MG produkter har bytt transportmedel från tåg till lastbil än tvärtom, vilket förklarar det 
relativt låga antalet tågvagnar i framtidsscenario 2.  
 
I tabell 22 visas antalet lastbilstransporter med MG produkter och avsalumassa i de olika scenarierna. 
Transporterna för säckprodukter och fluting antas vara samma som i dagsläget när PM10 är i drift, 
därmed utesluts de från tabell 22. 
 

Tabell 22: Det totala antalet lastbilstransporter av MG produkter och avsalumassa i de olika scenarierna. För att få en 
rättvis jämförelse har antalet lastbilstransporter per år i nuläget skalats om till att motsvara antalet för 330 dagar som 

motsvarar längden på simuleringen i framtidsscenarierna. 

 Lastbilar  

Framtidsscenario 2 2 589 

Framtidsscenario 1 3 618 

Nuläge 3 587 

 
Tabell 22 visar att framtidsscenario 2 har det minsta antalet lastbilstransporter. Anledningen till detta 
är hög lastfyllnad och fyllnadsgrad i lastbilstransporterna, vilket kan erhållas genom att 
konsolideringen ökat frekvensen av transporter till terminalerna. Ur ett miljöperspektiv med fokus på 
koldioxidutsläpp från transporter är tåg betydligt miljövänligare än lastbil. Lastbilstransporter med 
diesel som bränslekälla medför mer koldioxidutsläpp än tågtransporter, vilket även påpekas i kapitel 
3.3.5 där koldioxidutsläppen beräknas vara 2,9 gånger mer per tonkilometer. Därmed kan det vid en 
första anblick på tabell 22 konstateras att framtidsscenario 2 har färre lastbilstransporter och är därmed 
lite miljövänligare än de andra alternativen. Men det bör även tilläggas att i framtidsscenario 2 
transporteras produkter med lastbil en kortare sträcka eftersom de består till största del av 
lastbilspendeln och därmed släpper de ut mindre avgaser. Samtidigt drivs lastbilarna i lastbilspendeln 
av bränslet HVO som är upp till 90 % miljövänligare än vanlig diesel. Därmed kan transporterna ut 
från BK Skärblackas bruk anses som miljövänliga i framtidsscenario 2. Däremot sker direkttransporter 
med lastbil till kund från Öhmansterminalen med lastbilar som är drivs av diesel. Dock är det betydligt 
färre lastbilstransporter från Öhmansterminalen i framtidsscenario 2 än vad det är lastbilstransporter 
från bruket i nuläget. Därmed anses transporterna i framtidsscenario 2 vara klart miljövänligare än i 
framtidsscenario 1 och nuläget.   
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Ytterligare en miljöaspekt att ta hänsyn till vid analys av den miljömässiga hållbarheten är buller och 
påverkan på omgivningen. Detta berör speciellt de som bor och arbetar i Skärblacka. I dagsläget är det 
5 136 lastbilstransporter, exklusive vedtransporter, per år från bruket som kör igenom Skärblacka och 
orsakar buller. För att göra en rättvis jämförelse med framtidsscenario 2 skalas antalet transport i 
nuläget om till att motsvara 330 dagar, vilket resulterar i 4 644 lastbilstransporter i nuläget. I 
framtidsscenario 2 med lastbilspendeln förväntas det bli 3 646 lastbilstransporter, inklusive antalet 
lastbilstransporter med säckprodukter och fluting som antas vara samma som i dagsläget. Antalet 
lastbilstransporter ut från bruket förväntas därmed minska med cirka 1 000 lastbilstransporter trotts 
användandet av lastbilspendeln. Därmed anses framtidsscenario 2 som en miljömässigt hållbar lösning 
eftersom den orsakar mindre buller och miljöutsläpp än vad det är i dagsläget.   
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9 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat samt den ekonomiska och social dimensionen av hållbarhet 
med åtgärdspaketet. Därefter granskas studien kritiskt och avslutningsvis diskuteras studiens 
generaliserbarhet.   

Resultatet i denna studie indikerar att åtgärdspaketet är tillräckligt för att undvika överbelastningar i 
magasinet samtidigt som kundservicen inte försämras. Däremot visar känslighetsanalysen att 
simuleringsmodellen är känslig för förändringar i cykeltiden, vilket även resulterade i att 
överbelastningar uppstår i simuleringen om cykeltiden ökas med tio minuter. Detta medför att BK 
Skärblacka bör noga utvärdera att denna cykeltid på 2,27 timmar stämmer och att den kan hållas, 
annars bör en annan utformning på lastbilspendeln övervägas. De bästa alternativen, som undersökts i 
denna studie, är utifrån MLN, GLT och kostnad, lastbilspendel 2 och 4.   
 
Resultatet för lagernivån av MG produkter som har simulerats är den lägsta lagernivå som magasinet 
kan hålla givet de förenklingar som gjorts och att de regler som tillämpas i simuleringsmodellen strikt 
följs. Därmed är det troligt att lagernivån i magasinet är lite högre i verkligheten när avvikelser från 
reglerna kan ske. Men eftersom det finns en marginal mellan MLN i simuleringsmodellen och 
lagringskapaciteten är det troligt att åtgärdspaketet är en hållbar lösning på lagringsproblemet i 
magasinet även i verkligheten. Däremot ökar riskerna för överbelastning och vikten av att hålla 
cykeltiden blir ännu viktigare. Det finns dock situationer i verkligheten som kan hanteras bättre än i 
modellen. Till exempel kan det undvikas att skicka ett fåtal kollin ensamma i en lastbil genom 
samlastning med andra produkter eller genom att skicka dessa kollin en dag senare om det är okej för 
kunden. Dessa situationer är svåra att inkludera i en simuleringsmodell eftersom en modell behöver 
tydliga regler och riktlinjer för hur situationer ska hanteras. Därmed är det svårt att få med dessa 
”beror på” situationer i en simuleringsmodell.  
 
Resultatet från simuleringsmodellen är tydligt påverkat av de kundorders som har använts som indata. 
Detta visas tydligt i figur 41 i kapitel 8.1 där produktionen under vecka 27 till 35 tillverkade 
kundorders med färre antal dagar kvar till ex-mill datumen än normalt. Detta medförde att 
lagernivåerna ökade snabbt under denna period. Om dessa kundorders hade haft ett mer normalt antal 
dagar kvar till ex-mill datumen skulle analysen av framtidsscenario 1 varit annorlunda. Det hade inte 
påverkat analysen av överbelastningar däremot kanske lagernivån av MG produkter hade stabiliserats i 
magasinet. De kundorders som har använts är de som PM7 och PM8 producerade under 2016 och 
dessa kundorders har sedan använts för PM10 enligt kapitel 6.1. Men eftersom det är osäkert hur 
PM10 kommer att producera kanske dessa kundorders inte speglar framtiden tillräckligt bra, vilket gör 
att studiens resultat kan påverkas.   

9.1 Social och ekonomisk hållbarhet 
I denna studie undersöktes ett antal åtgärder med olika mycket påverkan på resultatet. Av alla åtgärder 
anses konsolideringen av terminalerna vara en av de som påverkar mest, i kombination med åtgärden 
att alla översjötransporter går via Pampus eftersom den har liknande funktion. Anledningen till att 
dessa två åtgärder anses påverka resultatet mest är på grund av att de möjliggör för högre fyllnadsgrad 
i fordonen samt att de ökar frekvensen av transporter till de kvarvarande terminalerna. Detta medför 
att det totala antalet transporter minskar. Färre transporter och högre fyllnadsgrad är några anledningar 
till att tillräckligheten uppfylls i framtidsscenario 2. Konsolideringen medför inte någon större 
investeringskostnad, däremot bör lagringskapaciteten vid varje terminal som används undersökas. Vid 
behov av mer lagringskapacitet kan det medföra ökade kostnader. Sedan kan transporten från 
magasinet till slutkund bli dyrare eftersom sträckan mellan terminalen och kunden i många fall 
kommer att vara längre. Däremot möjliggör konsolidering att högre fyllnadsgrad kan erhållas, vilket 
möjliggör för färre transporter och därmed lägre transportkostnad. Transportkostnaden för 
översjötransporter kommer däremot troligtvis att bli dyrare när alla transporter utgår ifrån Pampus 
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trotts att färre transporter behövs. Anledningen till detta är att i dagsläget används den hamn som är 
billigast för varje kundorder och det är oklart om den minskade transportkostnaden kompenserar för 
en dyrare hamn. Konsolideringen kan även medföra en ökad lagringskostnad om det visar sig att 
produkter behöver lagras en längre tid i de kvarvarande terminalerna, givet att det är dyrare att lagra 
där än i magasinet.  
 
Utöver konsolideringen är lastbilspendeln en av de åtgärder som påverkar resultatet mest. Med 
lastbilspendeln ökar lastfyllnaden i lastbilarna i snitt med 9,0 ton, vilket leder till att färre lastbilar 
behövs. Dessutom medför lastbilspendeln att det blir ett jämnt flöde av transporter ut från magasinet 
varje vecka. Detta leder till att leveransplaneringen från magasinet blir enklare eftersom det endast 
finns två destinationer för lastbilspendeln. Däremot behöver leveransplaneringen göras utifrån Pampus 
och Öhmansterminalen sedan, vilket medför att arbetet totalt sett förväntas bli mer komplicerat. I 
simuleringen undersöks inte lagringskapaciteten i terminalerna för lastbilspendeln, vilket medför att 
det inte finns några begränsningar på hur mycket som kan skickas dit. I verkligheten finns det 
begränsningar men dessa är inte bestämda när denna studie genomförs utan de håller på att förhandlas 
fram. Dessa begränsningar ska dock inte påverka lastbilspendeln utan det ska finnas kapacitet för att 
hantera lastbilspendeln. Därmed bör inte begränsningar i terminalerna påverka resultatet i denna 
studie. Investeringskostnaden för lastbilspendeln är hög eftersom BK Skärblacka behöver kontraktera 
två lastbilar och fyra släp med tillhörande chaufförer om lastbilspendel 1 används. Däremot bör den 
operativa kostnaden vara lägre eftersom BK Skärblacka inte behöver köpa lika många transporter som 
i framtidsscenario 1.  
 
Både konsolideringen av terminaler och lastbilspendeln medför en kortare GLT i magasinet, vilket 
medför en lägre kapitalbindning i magasinet. Däremot kan den sammanlagda kapitalbindningen öka 
jämfört med dagsläget om produkter lagras under en längre tid i terminalerna istället. Vid en eventuell 
implementering av åtgärdspaketet bör därmed alla leveransavtal till kunder ses över så att produkter 
kan skickas direkt vidare från en terminal.  
 
En annan viktig åtgärd är utökningen av antalet truckförare. Denna åtgärd är en förutsättning för att 
kunna hantera den ökade produktionen som medför att fler produkter behöver hanteras i magasinet. I 
känslighetsanalysen av framtidsscenario 1 var det en stor skillnad beroende på om en lastbil mer eller 
mindre kunde lastas per dag. Med en extra truckförare skulle lastbilskapaciteten i framtidsscenario 1 
kunna ökas från 80 till 107 utlastningar per vecka, vilket hade haft en stor påverkan på resultatet. 
Däremot hade det inte räckt med en extra truckförare för att undvika överbelastningar i magasinet i 
framtidsscenario 1. Att utöka antalet truckförare medför en hög kostnad eftersom det behöver anställas 
en ny truckförare i varje arbetsskift, vilket leder till att totalt behöver nio truckförare anställas. 
 
Två av de resterande åtgärderna, ny lagerindelning och dokumenterade rutiner för ”onödig” lagring, 
handlar om var och hur produkterna ska lagras i magasinet. Dessa åtgärder medför inga direkta 
kostnader utan det är mer att truckförarna och annan personal ska lära sig de nya rutinerna. Det samma 
gäller för åtgärden angående flytt av avsalumassa till Pampus där det inte förväntas medföra någon 
extra kostnad. Möjligtvis kan kapitalbindningen bli lite högre om det är dyrare att lagra i Pampus än i 
magasinet.  
 
Den sista åtgärden som innebär en extra ledtidsdag för direktlastbilar förväntas medföra lite högre 
transport- och hanteringskostnad än framtidsscenario 1 och dagsläget. Detta eftersom 
Öhmansterminalen fungerar som en hubb där lastbilspendeln lossar flera kundorders som sedan delas 
upp till flera lastbilar. Denna åtgärd har även en negativ påverkan på kundservicen eftersom ledtiden 
ökar, men anses ändå nödvändig för att öka utnyttjandet av lastbilspendeln och dessutom förenkla 
utlastningen från magasinet.  
 
Åtgärderna har även en påverkan på den sociala hållbarhetsaspekten. Lastbilspendeln medför att 
behovet av flera olika lastbilsförare minskar till de som kör lastbilspendeln samt några extra 
beställningar för akuta transporter. Detta är till viss del en etisk konflikt eftersom i dagsläget är det 
mindre jobb för flera chaufförer jämfört med mycket jobb för få i det andra alternativet. Samtidigt kan 
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BK Skärblacka ställa högre krav på bra arbetsförhållanden till 3PL företagen eftersom de får mer koll 
på chaufförerna. Några andra viktiga åtgärder är konsolideringen av terminaler och att alla 
översjötransporter går via Pampus. Angående hur dessa åtgärder påverkar den sociala hållbarheten är 
oklart eftersom de både förenklar och komplicerar leveransplaneringen. Färre terminaler gör det 
enklare att planera transporter med hög fyllnadsgrad. Samtidigt behöver direktlastbilar till kund 
planeras först till Öhmansterminalen och sedan till kund, vilket ställer krav på att leveransplanerarna 
har koll på var kundordern befinner sig. Arbetsbelastningen för truckförarna bör förbli ungefär den 
samma som i dagsläget om en truckförare till per skift anställs. Tydligare regler och direktiv kan dock 
medföra ett bättre arbetsklimat för truckförarna, vilket är något som ingår i åtgärdspaketet.   
 
Sammanfattningsvis medför det planerade åtgärdspaketet en del ökade kostnader, framför allt 
investerings- och transportkostnader. Detta ska dock vägas mot att BK Skärblackas intäkter förväntas 
öka eftersom det kommer tillverkas fler MG produkter som har en högre vinstmarginal jämfört med 
avsalumassa. Över tid kommer dessutom investeringskostnader att avskrivas, vilket medför att 
lönsamheten på sikt ser god ut. Därmed är det ett rimligt antagande att det kommer att vara 
ekonomiskt lönsamt för BK Skärblacka att implementera åtgärdspaketet när PM10 är i drift. Samtidigt 
är konklusionen av den miljömässiga hållbarhetsaspekten att framtidsscenario 2 är en miljömässigt 
hållbar lösning eftersom transporterna orsakar mindre buller och miljöutsläpp. Den sociala 
dimensionen av hållbarheten är däremot svårare att avgöra om den förbättras eller försämras, men den 
antas vara ungefär den samma som i dagsläget. Detta medför att framtidsscenario 2 totalt sett anses 
förbättra den hållbara utvecklingen för BK Skärblacka.  

9.2 Kritiskt granskande av studien  
I studien har många olika moment genomförts och en del av dessa moment hade kunnat göras på ett 
annat sätt som eventuellt hade påverkat resultatet. Det moment som förmodligen har mest inflyttande 
på resultatet är observationen av utlastningen. Observationen genomfördes enligt kapitel 2.3.2 och 
utlastningen observerades flera gånger, där det var en ny truckförare varje gång. Detta gjordes för att 
täcka upp för möjligheten att truckförarna var olika snabba. Det som inte togs med i observationerna 
var en rättvis fördelning mellan olika kollistorlekar. I observationen var det mestadels medelstora 
kollin. Däremot har fördelningen för utlastningstiden och de andra fördelningarna i studien 
kontrollerats av en representant från BK Skärblacka för att anses som trovärdiga. 
 
I kapitel 7.2 konstateras det att simuleringsmodellen är trovärdig efter att tre representanter från BK 
Skärblacka granskade simuleringsmodellens logik samt in- och utdata. Däremot finns det inget 
verkligt system som liknar framtidsscenarierna när denna studie genomförs, vilket leder till att vi inte 
kan bekräfta att modellen är valid och därmed kan skillnader uppstå mot verkligheten. Detta är något 
som måste beaktas när det gäller studiens slutsatser och rekommendationer.  
 
Nästa aspekt som bör noteras är att endast två scenarier har undersökts. Varav det första scenariot är 
ett basscenario. Detta medför att det kan finnas andra åtgärder som är bättre. Studiens syfte var dock 
att undersöka det planerade åtgärdspaketet och inte att finna de bästa åtgärderna.  

9.2.1 Antaganden och förenklingar  
I denna studie har ett antal antaganden och förenklingar gjorts, dessa antaganden och förenklingar har 
viss påverkan på resultatet, vilket visas i känslighetsanalyserna. Känslighetsanalyserna visade i att 
simuleringsmodellen var känslig för förändringar i utlastningskapaciteten för lastbilar. I 
framtidsscenario 1 bestämdes utlastningskapaciteten till 18 lastbilar per vardag, förutom måndagar. I 
verkligheten är detta värde lite högre, men då inkluderar den alla lastbilar även de som lastas med 
avsalumassa, säck eller fluting. Därmed är 18 ett medelvärde på antalet lastbilar per dag som i snitt 
kan lastas med MG produkter. Däremot ändras detta värde efter hur mycket som ska lastas i varje 
lastbil, till exempel räknas två halvfulla lastbilar som en lastbil i verkligheten. Detta hade kunnat 
förbättra resultatet i framtidsscenario 1, men det hade inte varit tillräckligt för att lösa det förväntade 
lagringsproblemet i magasinet. Därmed läggs ingen större vikt på det samtidigt som det i 
framtidsscenario 2 är cykeltiden i lastbilspendeln som avgör antalet lastbilar per dag. En annan 
förenkling som påverkar framtidsscenario 1 är att alla direktlastbilar med kundorders som har samma 
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ex-mill datum antas gå till samma kund. Detta skiljer sig mot verkligheten eftersom direktlastbilarna 
går till olika kunder. Detta leder till att det egentligen skulle vara fler lastbilar i framtidsscenario 1 med 
lägre fyllnadsgrad, vilket hade försämrat resultatet ytterligare. Däremot påverkar inte denna förenkling 
framtidsscenario 2 eftersom dessa transporter sker från Öhmansterminalen istället och det ligger 
utanför studiens fokus. Därmed gjordes denna förenkling i samråd med BK Skärblacka. Faktum är att 
de flesta av de antaganden och förenklingar som gjorts i studien endast påverkar framtidsscenario 1. 
Dock är det inte troligt att dessa antaganden och förenklingar påverkar lagernivåerna så mycket att 
överbelastningar i magasinet undviks i framtidsscenario 1. I framtidsscenario 2 har färre antaganden 
och förenklingar mot verkligheten behövt göras eftersom systemet i stora delar inte finns i dagsläget. 
Därmed bygger framtidsscenario 2 på hur BK Skärblacka tror det kommer att vara. Detta medför att 
om framtiden skiljer sig mycket mot vad BK Skärblacka trodde vid genomförandet av denna studie 
kan resultatet vara mindre intressant. Dock behöver stora förändringar ske för att 
simuleringsmodellens resultat ska vara ointressant eftersom känslighetsanalysen av framtidsscenario 2 
visar att små förändringar i parametrarna, förutom cykeltiden, har som mest en marginell påverkan, 
om ens någon.     

9.2.2 Avgränsningar 
I studien har det gjorts en del avgränsningar för att behålla rätt fokus, därmed har mindre intressanta 
delar avgränsats bort. Den mest betydande avgränsningen är att säckprodukter avgränsas bort. 
Däremot är både in- och utlastningen av säckprodukter med i simuleringsmodellen, dessa är dock satta 
till medelvärden. Detta leder till att magasinet inte testas för extremfallen när antalet säckutlastningar 
är mer än normalt eller att antalet säckprodukter in till magasinet är mer än normalt. Dessa extremfall 
hade påverkat lagernivån av MG produkter men det hade däremot endast varit enskilda toppar. De 
enskilda topparna kan undvikas till exempel om magasinet styrs aktivt genom att skicka transporter 
tidigare innan en förväntad topp sker för att minska toppen.  
 
En annan avgränsning i studien är att den första tiden som PM10 är i bruk inte simuleras, vilket beror 
på att maskinen inte kommer att kunna köras för fullt innan de korrekta inställningarna har hittats. 
Under denna period finns det mycket som är osäkert i form av kvalité på produkterna och vilken 
mängd som kommer att produceras etc. Detta gör att det inte är intressant att simulera eftersom det är 
svårt att uppskatta hur systemet kommer att vara och därmed är det lätt att resultatet inte speglar 
verkligheten tillräckligt bra. En av de få saker som är lätt att uppskatta under denna period är att det 
”onödiga” lagret kommer att stiga och förmodligen vara mer än de 500 ton som det antas vara när 
PM10 kör för fullt. Detta leder till att ad-hoc lösningar kan behöva tillämpas under denna period.     

9.3 Generaliserbarhet 
Denna studie avser BK Skärblackas magasin och därmed har simuleringsmodellen anpassats efter 
magasinets utformning och attribut. Dessutom använder simuleringsmodellen verkliga kundorders 
från BK Skärblacka som indata. Detta medför att studiens resultat endast kan återskapas med 
historiska kundorderdata från BK Skärblacka.  
 
Simuleringsmodellen kan anpassas till liknande produktflöden genom lager, dock krävs många 
förändringar. För BillerudKorsnäs är det däremot enklare att anpassa simuleringsmodellen till att 
användas på andra bruk eftersom modellen är skapad utifrån BillerudKorsnäs dataformat.  
 
För andra studier är åtgärderna och effekten av åtgärderna mer intressant än denna studies resultat 
eftersom idén bakom åtgärderna inte är specifika för BK Skärblacka utan de kan tillämpas även vid 
andra typer av lager.  
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10 Slutsats och rekommendation 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser i form av att frågeställningarna besvaras. Därefter ges 
rekommendationer till BK Skärblacka och förslag till fortsatt arbete. 

10.1 Slutsats 
I detta kapitel besvaras studiens syfte och frågeställningar. Svaren och slutsatserna baseras på 
simuleringsmodellen som är en förenkling av verkligheten. Detta medför att simuleringsmodellens 
resultat inte kan förlitas på till fullo, vilket även nämns i kapitel 9. Därmed bör dessa slutsatser ses 
som indikationer på vad som kan förväntas av det planerade åtgärdspaketet.  
 
Syftet med studien är att hjälpa BK Skärblacka utvärdera om det planerade åtgärdspaketet kan hantera 
de problem som förväntas uppstå i magasinet när PM10 är i drift. I studien har en utvärdering av 
åtgärdspaketet gjorts genom att magasinet simulerats med, respektive utan, åtgärdspaketet. Utifrån 
simuleringarna kan slutsatser om betydelsen av åtgärdspaketet sammanställas och därmed är studiens 
syfte uppfyllt. Studiens nio frågeställningar besvaras nedan för att sedan ligga till grund för studiens 
rekommendationer till BK Skärblacka. 

Vilken lagringskapacitet krävs i MG delen av magasinet om inga åtgärder vidtas för att hantera den 
ökade produktionen av MG produkter som PM10 medför? 
I kapitel 8.1 konstaterades det att lagernivån av MG produkter i magasinet aldrig stabiliserades under 
simuleringstiden. Detta leder till att lagernivån förmodligen skulle fortsätta att öka om simuleringen 
hade fortsatt, vilket beror på att lastbilskapaciteten inte är tillräcklig för att hantera behovet av 
lastbilstransporter. Därmed finns det inte någon lagringskapacitet som på sikt är tillräcklig för att 
hantera den ökade mängden MG produkter om inga åtgärder vidtas i magasinet.   

Är det planerade åtgärdspaketet tillräckligt för att undvika överbelastning i magasinet när PM10 är i 
drift, samtidigt som kundservicen inte försämras? 
I kapitel 8.3 konstateras det att lagernivån är under lagringskapaciteten under hela simuleringstiden när 
lastbilspendel 1 avlastas med att skicka upp till två tågvagnar till Pampus under helgerna. Dessutom 
var resultatet för GLT i magasinet inom konfidensintervallet 1,14 ± 0,03 dagar samtidigt som 
leveranspålitligheten var 99,7 % exklusive de akuta transporterna. Allt detta indikerar att det planerade 
åtgärdspaketet är tillräckligt enligt definitionen i kapitel 1.5 när lastbilspendel 1 kompletteras med 
avlastningsalternativet. Däremot visar känslighetsanalysen att simuleringsmodellen är känslig för 
förändringar i cykeltiden, vilket resulterade i att överbelastningar i magasinet uppstod i simuleringen 
när cykeltiden ökade med tio minuter. Därmed bör riskerna för att cykeltiden inte kan hållas vägas mot 
investeringskostnaden av en annan utformning med mer kapacitet i lastbilspendeln.     

Om det planerade åtgärdspaketet inte är tillräckligt, vilka ytterligare åtgärder kan vidtas?    
Det planerade åtgärdspaketet var inte tillräckligt med lastbilspendel 1, vilket ledde till att ett annat 
alternativ fick användas. Det alternativ som användes var lastbilspendel 1 tillsammans med att 
lastbilspendeln avlastas genom att skicka upp till två tågvagnar under helgerna till Pampus. I studien 
utvärderades även lastbilspendel 2, 3 och 4 som alla medförde lägre MLN och GLT, därmed kan det 
antas att dessa alternativ är mindre känsliga för förändringar i cykeltiden. 

Hur påverkas genomloppstiden och medellagernivån för MG produkter i magasinet av det planerade 
åtgärdspaketet?  
I framtidsscenario 2 var simuleringsresultatet för MLN av MG produkter inom konfidensintervallet 1 
140 ± 30 ton och GLT inom konfidensintervallet 1,14 ± 0,03 dagar. I framtidsscenario 1 stabiliserades 
däremot aldrig lagernivån under simuleringstiden, vilket leder till att lagernivån och GLT förmodligen 
skulle fortsätta att öka vid en längre simuleringstid. Detta leder till att det inte är relevant att jämföra 
de faktiska värdena i framtidsscenarierna mot varandra. Däremot kan GLT i framtidsscenario 2 
jämföras mot vad BK Skärblacka har som mål för att GLT ska vara när PM10 är i drift, vilket är två 
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dagar. Det planerade åtgärdspaketet indikerar alltså att målet kan nås och enligt simuleringen kan GLT 
till och med vara cirka en dag. 

Hur påverkas fyllnadsgraden i, och fördelningen mellan, lastbils- och tågtransporter samt hur många 
akuta lastbilstransporter kommer att behövas med det planerade åtgärdspaketet?  
I kapitel 8.3 konstaterades det att fyllnadsgraden i tågvagnarna minskade med 1,6 % i framtidsscenario 
2 jämfört med framtidsscenario 1. En av anledningarna till denna minskning är lastbilspendelns 
avlastning på helger som ibland medför en lägre fyllnadsgrad i tågvagnarna. För lastbilarna är 
skillnaden större där den genomsnittliga fyllnadsgraden ökade med 9,7 % i framtidsscenario 2. 
Dessutom ökade den genomsnittliga lastfyllnaden i lastbilarna med 9,0 ton, vilket är den huvudsakliga 
orsaken till att det är mindre lastbilar i framtidsscenario 2. Att det är mindre antal lastbilar i 
framtidsscenario 2 har ingen större påverkan på fördelningen mellan transportslagen. Däremot har 
fördelningen förändrats i och med konsolideringen i framtidsscenario 2. Fördelningen mellan 
transportslagen är jämnare i framtidsscenario 2 där 55,2 % av MG produkterna transporteras med 
lastbil, vilket är en minskning med 4,0 % jämfört mot framtidsscenario 1. Konsolideringen har även 
påverkat antalet akuta transporter. Simuleringen av framtidsscenario 1 resulterade i 939 akuta 
transporter, vilket kan jämföras med 797 stycken i framtidsscenario 2. I framtidsscenario 2 inkluderas 
även kundorders som varit sena från produktion men skickats med tåg. Skillnaden mellan 
framtidsscenarierna motsvarar en minskning i antal akuta transporter med på 14,9 % i framtidsscenario 
2. Skillnaden är en följdeffekt av konsolideringen eftersom vissa kundorders som tidigare inte kunde 
lastas i samma transport nu kan göra det. 

Vad blir utnyttjandegraden av lastbilspendeln med det planerade åtgärdspaketet, det vill säga hur 
många transporter kommer att behövas av det totala antalet tillgängliga? 
Utnyttjandegraden av lastbilspendeln per vecka är 78,9 % i snitt, när utnyttjandegraden beräknas 
utifrån den genomsnittliga kapaciteten i lastbilspendeln. Detta leder till att det finns kapacitet kvar i 
lastbilspendel som kan utnyttjas till att transportera andra produkter som säck, avsalumassa och 
fluting. Det finns dock perioder där kapaciteten inte räcker till, vilket gör att lagernivån ökar och 
närmar sig lagringskapaciteten.  

Hur stor resursåtgång i form av truckförare är nödvändigt för att det planerade åtgärdspaketet ska 
vara tillräckligt?    
I simuleringen med åtgärdspaketet är en åtgärd att en extra truckförare används i in- respektive 
utlastningen i magasinet och detta är tillräckligt för att hantera den ökade produktionen som PM10 
medför. Det räcker alltså med fyra truckförare i utlastningen och tre i inlastningen. 

Hur påverkas kundservicen av det planerade åtgärdspaketet?  
Leveranspålitligheten i framtidsscenario 2 beräknas till 99,7 % exklusive akuta transporter och 80,6 % 
inklusive akuta transporter. Detta kan jämföras mot leveranspålitligheten idag som är cirka 80,0 % 
inklusive de akuta transporterna. Detta indikerar att leveranspålitligheten kan förbättras, om än 
marginellt, med det planerade åtgärdspaketet och därmed även kundservicen. I kapitel 8.4 konstateras 
det att det finns utrymme för att sänka ledtiderna, denna flexibilitet i när produkter ska skickas medför 
en ökad kundservice. Däremot påverkas kundservicen negativt av kundorders som ska skickas med 
lastbil direkt till kund eftersom de får en dag längre ledtid. Detta är dock inget problem eftersom 
kundorders som utnyttjar lastbilspendeln lämnar magasinet i snitt 5,8 dagar före ex-mill datumet. 
Totalt sett bör därmed kundservicen förbättras med det planerade åtgärdspaketet.  

Hur påverkar det planerade åtgärdspaketet den hållbara utvecklingen för BK Skärblacka? 
I analysen av framtidsscenario 2 i kapitel 8.5 konstaterades det att den miljömässiga dimensionen av 
hållbarheten förbättras med framtidsscenario 2. Detta på grund av att det är färre lastbilstransporter där 
de flesta dessutom drivs av bränslet HVO, vilket medför att det är mindre koldioxidutsläpp och buller. 
För den ekonomiska dimensionen av hållbarheten diskuterades investeringskostnaden och den 
operativa kostnaden i kapitel 9.1. Detta resulterade i att på sikt anses framtidsscenario 2 vara 
ekonomiskt lönsamt med tanke på att intäkterna förväntas öka med PM10 i drift. Den tredje 
dimensionen av hållbarhet är den sociala, vilket antas vara oförändrad enligt diskussionen i kapitel 9.1. 
Sammanfattningsvis förväntas den hållbara utvecklingen för BK Skärblacka förbättras med 
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åtgärdspaketet eftersom den ekonomiska och miljömässiga dimensionen av hållbarheten förbättras 
samtidigt som den sociala dimensionen inte försämras. 

10.2 Rekommendationer 
I kapitel 10.1 besvaras studiens frågeställningar med fokus på det planerade åtgärdspaketet. 
Slutsatserna indikerar att det planerade åtgärdspaketet är en möjlig lösning på det förväntade 
lagringsproblemet med PM10 i drift. Enligt simuleringsmodellen med det planerade åtgärdspaketet 
sker ingen överbelastning i magasinet samtidigt som kundservicen förbättras. Även den hållbara 
utvecklingen förbättras med åtgärdspaketet. Det planerade åtgärdspaketet tycks alltså vara en bra 
lösning på lagringsproblemet i magasinet. 
 
Känslighetsanalysen av simuleringsmodellen i framtidsscenario 2 visar däremot att modellen är 
känslig för förändringar i cykeltiden. Detta resulterade även i att skedde överbelastningar i 
simuleringen när cykeltiden ökade med tio minuter. Därmed bör cykeltiden undersökas mer och 
framför allt riskerna av att inte kunna upprätthålla cykeltiden. Detta bör sedan vägas mot 
investeringskostnaden för en annan utformning av lastbilspendeln med högre kapacitet, till exempel 
lastbilspendel 2, 3 eller 4 i tabell 3 i kapitel 4.4.1.   
 
Med det sagt, är verkligheten inte lika strikt och förutsägbar som en modell. De antaganden och 
förenklingar som gjorts i modellen har varit nödvändiga för att hantera ”beror på” situationer. Detta 
har givetvis påverkat resultatet och vid eventuell implementering av åtgärdspaketet i verkligheten bör 
detta tas hänsyn till. Denna studies resultat är troligtvis till viss del en försköning av verkligheten på 
grund av skillnaderna som diskuteras i kapitel 9. Detta medför att den förväntade MLN i 
framtidsscenario 2 förmodligen är lite högre i verkligheten. Däremot visar simuleringsmodellen att det 
finns en marginal mellan MLN och lagringskapacitet, därmed antas inte denna försköning påverka 
studiens rekommendation.  
 
Rekommendationen till BK Skärblacka är därmed att implementera åtgärdspaketet enligt den 
utformning som presenteras i kapitel 4.4 tillsammans avlastningsalternativet till lastbilspendel 1. Dock 
bör hänsyn tas till att lagernivåerna troligtvis kan vara lite högre i verkligheten. Det är även en god idé 
att dokumentera och informera alla berörda parter om nya rutiner och regler för hur logistiken ska 
skötas. Till exempel hur leveransplaneringen ska skötas efter konsolideringen och att 
utlastningspersonalen ska prioritera lastbilspendeln. 

10.3 Förslag till fortsatt arbete 
Simuleringsmodellen är som tidigare nämnt en förenkling av verkligheten och för pålitligare resultat 
kan modellen vidareutvecklas till att studera hela magasinet där de förenklingar och avgränsningar 
som gjorts i denna studie inkluderas. Detta medför däremot att modellen skulle bli ännu mer komplex 
och tidskrävande att skapa. Att vidareutveckla simuleringsmodellen kan även medföra problem 
eftersom i genomförandet av denna studie uppstod det problem med att simuleringsmodellen till en 
början krävde för mycket minne för Arena. Därmed kan ett byte av simuleringsprogram behöva göras 
eller att den nyaste versionen av Arena används.  
 
I kapitel 10.2 påpekades det att lastbilspendelns cykeltid bör undersökas noggrannare. Detta behöver 
göras innan åtgärdspaketet implementeras eftersom det enligt simuleringen uppstår överbelastningar i 
magasinet om cykeltiden ökar med tio minuter. Utöver detta bör lagringskapaciteten i de kvarvarande 
terminalerna efter konsolideringen undersökas mer, i denna studie antas det finnas tillräckligt med 
lagringskapacitet i terminalerna. Även lagringskostnaden i de kvarvarande terminalerna bör 
undersökas. Sedan kan valet av kvarvarande terminaler efter konsolideringen utvärderas ytterligare 
genom att använda en optimeringsmodell som viktar volymer och avstånd med hänsyn till relevanta 
bivillkor. Lagerindelningen skulle också kunna utvärderas ytterligare, till exempel genom 
produktallokering med lämplig optimeringsheuristik. Vidare skulle produktionen och magasinet kunna 
optimeras tillsammans likt Zhang et. al. (2017) i kapitel 3.1.2 för att minska mängden ”onödig” 
lagring. Alternativt att en utvärdering görs över produktionen för att bestämma om den ska fortsätta att 
maximeras eller begränsas till någon procent extra enligt vad som kan tänkas säljas i efterhand.  
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Appendix 

Bilaga A 

Cykeltid 

Avstånd från 

lagerplats till 

fordon 

Antal 

produkter i 

hanteringen Fordon 

90 Nära 2 Lastbil 

75 Nära 2 Lastbil 

70 Nära 2 Lastbil 

90 Nära 2 Lastbil 

84 Nära 2 Lastbil 

90 Nära 2 Lastbil 

50 Nära 1 Lastbil 

60 Nära 1 Lastbil 

45 Nära 2 Lastbil 

50 Nära 2 Lastbil 

60 Nära 2 Lastbil 

110 Nära 2 Lastbil 

68 Nära 2 Lastbil 

71 Nära 2 Lastbil 

35 Nära 1 Lastbil 

50 Nära 1 Lastbil 

41 Nära 1 Lastbil 

58 Nära 1 Lastbil 

69 Medel 2 Lastbil 

50 Nära 2 Lastbil 

82 Nära 2 Lastbil 

107 Medel 2 Lastbil 

101 Medel 2 Lastbil 

85 Medel 2 Lastbil 

35 Nära 1 Lastbil 

43 Nära 1 Lastbil 

42 Nära 1 Lastbil 

78 Nära 2 Lastbil 

48 Nära 2 Lastbil 

61 Nära 2 Lastbil 

60 Nära 2 Lastbil 

54 Nära 2 Lastbil 

59 Nära 2 Lastbil 

160 Långt 2 Lastbil 

82 Långt 2 Lastbil 

95 Långt 2 Lastbil 

74 Långt 2 Lastbil 

87 Långt 2 Lastbil 

81 Långt 2 Lastbil 
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91 Långt 2 Lastbil 

70 Långt 2 Lastbil 

85 Långt 2 Lastbil 

52 Medel 2 Lastbil 

85 Medel 2 Lastbil 

60 Medel 2 Lastbil 

55 Medel 2 Lastbil 

52 Medel 2 Lastbil 

54 Medel 2 Lastbil 

59 Medel 2 Lastbil 

60 Medel 2 Lastbil 

60 Medel 2 Lastbil 

101 Nära 2 Lastbil 

101 Nära 2 Lastbil 

87 Nära 2 Lastbil 

110 Nära 2 Lastbil 

115 Nära 2 Lastbil 

120 Nära 2 Lastbil 

104 Nära 2 Lastbil 

82 Nära 2 Lastbil 

70 Nära 2 Lastbil 

50 Nära 2 Lastbil 

60 Nära 2 Lastbil 

39 Nära 2 Lastbil 

80 Nära 2 Lastbil 

124 Nära 2 Lastbil 

75 Nära 2 Lastbil 

150 Nära 2 Lastbil 

70 Nära 2 Lastbil 

110 Nära 2 Lastbil 

83 Nära 2 Lastbil 

113 Nära 2 Lastbil 

72 Nära 2 Lastbil 

120 Nära 2 Lastbil 

112 Nära 2 Lastbil 

94 Nära 2 Lastbil 

98 Nära 2 Lastbil 

112 Nära 2 Lastbil 

82 Nära 2 Lastbil 

88 Nära 2 Lastbil 

76 Nära 2 Lastbil 

105 Nära 2 Lastbil 

140 Nära 2 Lastbil 

160 Nära 2 Lastbil 

51 Nära 2 Lastbil 
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50 Nära 2 Lastbil 

140 Nära 2 Lastbil 

82 Nära 2 Lastbil 

43 Nära 2 Lastbil 

55 Nära 2 Lastbil 

50 Nära 2 Lastbil 

90 Nära 2 Lastbil 

72 Nära 2 Lastbil 

80 Nära 2 Lastbil 

33 Nära 2 Lastbil 

75 Nära 2 Lastbil 

56 Nära 2 Lastbil 

62 Nära 2 Lastbil 

51 Nära 2 Lastbil 

61 Nära 2 Lastbil 

74 Nära 2 Lastbil 

55 Nära 2 Tågvagn 

43 Nära 2 Tågvagn 

36 Nära 2 Tågvagn 

40 Nära 2 Tågvagn 

57 Nära 2 Tågvagn 

48 Nära 2 Tågvagn 

51 Nära 2 Tågvagn 

43 Nära 2 Tågvagn 

48 Nära 2 Tågvagn 

55 Nära 2 Tågvagn 

47 Nära 2 Tågvagn 

79 Nära 2 Tågvagn 

39 Nära 2 Tågvagn 

55 Nära 2 Tågvagn 

40 Nära 2 Tågvagn 

38 Nära 2 Tågvagn 

37 Nära 2 Tågvagn 

35 Nära 2 Tågvagn 

39 Nära 2 Tågvagn 

36 Nära 2 Tågvagn 

60 Nära 2 Tågvagn 

42 Nära 2 Tågvagn 

47 Nära 2 Tågvagn 

85 Nära 2 Tågvagn 

38 Nära 2 Tågvagn 

42 Nära 2 Tågvagn 

30 Nära 2 Tågvagn 

55 Nära 2 Tågvagn 

40 Nära 2 Tågvagn 
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45 Nära 2 Tågvagn 

36 Nära 2 Tågvagn 

37 Nära 2 Tågvagn 

36 Nära 2 Tågvagn 

52 Nära 2 Tågvagn 

39 Nära 2 Tågvagn 

44 Nära 2 Tågvagn 

37 Nära 2 Tågvagn 

33 Nära 2 Tågvagn 

42 Nära 2 Tågvagn 

39 Nära 2 Tågvagn 

35 Nära 2 Tågvagn 

28 Nära 2 Tågvagn 

31 Nära 2 Tågvagn 

30 Nära 2 Tågvagn 

31 Nära 2 Tågvagn 

100 Nära 2 Tågvagn 

32 Nära 2 Tågvagn 

49 Nära 2 Tågvagn 

 


