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Abstract 

Within the company BillerudKorsnäs, there are six production plants. Together the plants produce 

and develop paper for innovative packaging solutions. One of the paper mills is located in 

Skärblacka and in 2018 the paper machine (PM) 10 was put to production. Previously, 

PM10 was located at a paper mill in Finland and then been moved to the mill in Skärblacka. With 

the new paper machine, the paper mill had to expand and rebuilt their facility with a new wrapping 

line. The new wrapping line consist of a lift, automated guided vehicles (AGV), a 

wrapping machine (MG-packen) and a second lift. Before the new wrapping line was installed, all 

the production was wrapped in C-packen. But now the paper rolls from PM7, PM8 and PM10 are 

moved to MG-packen and the paper rolls from PM9 are wrapped in C-packen. 

 

After the rebuilt, the company has sensed that the production does not flow as well as before. 

Therefore, the goal of this project was to make a model that simulates the flow of paper rolls and 

finds bottlenecks in the wrapping system. Two models were created, one of them gives a snapshot 

of the flows and the capacity of the system. The other model uses the live 

production plan and visualizes the production flow and capacities for the coming days. The 

purpose for this project was to gain a greater understanding of the existing production system. 

 

To be able to determine the capacity, the cycle times for the machines and equipment have been 

studied. The company had already clocked the cycle times at start up and these times were 

compared with the results in this project. The comparison resulted in that most of BillerudKorsnäs’ 

cycle times were longer.  

 

In order to find bottlenecks, a scenario was designed that would make it possible to stress the 

production system. The production pace in the scenario was based on customer orders from 2018. 

When all paper machines are at a high production pace, it was found that MG-packen did not have 

enough capacity for the flow. Therefore, it is considered to be the bottleneck in the system. 

 

The results from the models also show that MG-packen is the machine or equipment that has 

the least available capacity in the production system. To reduce the flow to the bottleneck some of 

the flow from PM7, PM8 and PM10 could be rerouted to C-packen. This would be a solution for 

the problem because the results also showed that there was enough available capacity in C-packen  
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Sammanfattning 

Inom koncernen BillerudKorsnäs finns det sex produktionsanläggningar som tillsammans 

tillverkar och utvecklar innovativa förpackningslösningar i papper. Ett av pappersbruken ligger i 

Skärblacka och 2018 körde pappersmaskin (PM) 10 igång. Tidigare hade PM10 stått i ett av 

pappersbruken i Finland men hade nu flyttats till Skärblacka. I och med den nya pappersmaskinen 

behövde pappersbruket i Skärblacka bygga ut sin produktionsanläggning med en ny packlinje. I 

den nya packlinjen ingår det en hiss, autotruckar, en paketeringsmaskin (MG-packen) samt en 

nedställare som också är en typ av hiss. Tidigare gick alla pappersrullarna genom C-packen. Nu 

transporteras pappersrullarna från PM7, PM8 och PM10 till MG-packen och rullar från PM9 till 

C-packen.  

 

Efter ombyggnationen har företaget haft uppfattningen att rullflödet inte flutit på lika bra som 

innan. Därför var målet med detta arbete att göra en modell som simulerade flödena av rullar i 

rullhanteringen och gjorde det möjligt att hitta flaskhalsar. Arbetet resulterade i två modeller där 

den första modellen ger användaren en ögonblicksbild över flödena och beläggningen i 

rullhanteringssystemet. Den andra baseras på produktionsplaneringen som görs kontinuerligt på 

företaget och modellens utdata är en visualisering av systemets planerade flöden. Syftet med 

arbetet var att företaget skulle få en större förståelse för deras befintliga rullhanteringssystem.  

 

I arbetet har cykeltider för maskinerna och utrustningen klockats för att kunna bestämma 

kapaciteten. Dessa cykeltider jämfördes sedan med BillerudKorsnäs egenframtagna cykeltider. 

Det visade sig att majoriteten av BillerudKorsnäs cykeltider var längre jämfört med de tiderna som 

klockats i detta arbete.  

 

För att kunna hitta flaskhalsar utformades det ett scenario som skulle göra det möjligt att stressa 

rullhanteringen. Produktionstakterna i scenariot baserades på kundorder från 2018. När alla 

pappersmaskinerna hade en hög produktionstakt visades det sig att MG-packen inte hade 

tillräckligt med kapacitet för detta flöde och ansågs därför vara flaskhalsen i systemet.   

 

Resultaten från modellerna visade också på att MG-packen var den maskin eller utrustning som 

har minst ledig kapacitet i rullhanteringssystemet. Arbetet resulterade även i en lista av förslag 

som företaget skulle kunna använda sig av eller få inspiration från för att minska flaskhalsens 

påverkan i systemet. Ett av förslagen är att företaget kan förflytta en del av produktionen från PM7, 

PM8 och PM10 så att den går genom C-packen och nedställare 1. Då resultatet visade att dessa 

maskiner och utrustning hade tillräckligt med ledig kapacitet för att kunna emballera samt stapla 

några rullar från PM7, PM8 och PM10 också. 
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Ordlista samt förkortningar 

  
Autotruck Förarlösa truckar som transporterar pappersrullar. De navigerar sig med hjälp 

av laser och speglar.  

 
MG Machine glazed. Denna typen av papper har en glatt yta. Den glättade sidan 

av pappret görs genom att pappret får torka mot en polerad cylinder. Exempel 

på användningsområden är papper som hamburgare lindas in i eller 
mellanläggningspapper för stål- eller glasskivor.  

  
Pappersmassa Det finns två typer av pappersmassa, kemisk- och mekanisk massa. För att 

göra kemisk massa kokas flis oftast i sulfat eller sulfit för att bryta ner 

ligninet, lignin är det som binder samman träfibrerna. Mekanisk massa 
tillverkas genom olika typer av malning, i den typen av massa finns ligninet 

kvar. I denna rapport kommer pappersmassa syfta på sulfatmassa. 
 

PM Förkortning för pappersmaskin. En pappersmaskin är en maskin som tar in 

pappersmassa och förädlar massan till papper. Detta görs genom olika steg 
av avvattning, pressning, torkning och eventuellt efterbehandling. 

 
RM Förkortning för rullmaskin. Detta är en maskin som rullar upp pappret från 

pappersmaskinen på mindre hylsor. Dessa rullar har dimensioner som 

kunderna har beställt. 
 

Sambanda När pappersrullar sätts ihop och packas som ett kolli. Detta görs för att 
rullarna är smala på bredden och sambandning gör att till exempel truckarna 

kan hantera rullarna enklare samt risken att rullarna faller blir mindre.  

 
Set Alla rullar som produceras samtidigt i rullmaskinen är ett set av rullar. En 

tambour innehåller oftast papper för flera set, för att slippa ställtider i 

rullmaskinen. 
 

Tambour Ett tambourjärn med upprullat papper på. Tambourn skapas i slutet av 
pappersmaskinen och sedan flyttas till rullmaskinen. I rullmaskinen rullas 

pappret om på hylsor. 

 
Tambourjärn Cylindern som papperet rullas upp på, vilket görs i slutet av pappersmaskinen 

när pappret är färdigt. 
 

Trimbredd Trimbredden är den maximala bredden som rullarna i ett set kan anta 

tillsammans. 
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1 Inledning 

Papper har tillverkats i tusentals år och Kina var först med att tillverka papper. Pappret användes 

när meddelanden skulle föras vidare. Tids nog spreds papperstillverkningen till Norden och 

Sverige. Papperstillverkningen blev en naturlig del av vårt avlånga land eftersom två tredjedelar 

av Sveriges yta är täckt av produktiv skog (Sveriges lantbruksuniversitet, 2018). Detta innebär 

att det gröna guldet är en naturtillgång som vi har gott om. Användningsområdena för papper 

har bara vuxit och idag används inte papper endast för att skicka meddelanden. De nya 

användningsområdena är till exempel olika typer av förpackningar, så som mjölkpaket, 

kartongen som din nya telefon har förpackats i, baksidan av kartan för dina värktabletter eller 

cementsäckar. I och med den ökande användningen behöver produktionsprocessen bli mer 

effektiv och det är vad detta arbete kommer att fokusera på.  

 

Ökningen av pappersanvändningen känner också BillerudKorsnäs i Skärblacka av och de har 

därför utökat sin produktionsanläggning med en pappersmaskin samt en maskin som emballerar 

pappersrullarna. Efter denna investering tycker företaget att köbildningar har uppstått i 

produktionslinjerna, vilket de inte tycker att de hade innan utbyggnaden. För att kunna kartlägga 

var dessa köbildningar uppstår ska detta arbete analysera flödena och anläggningens kapacitet. 

Det första kapitlet innehåller en beskrivning av systemet och problemet. Kapitlet kommer även 

att redogöra för mål, syfte, frågeställningar, avgränsningar samt rapportens disposition.   

1.1 Systembeskrivning 

Pappersbruket i Skärblacka är ett av pappersbruken i BillerudKorsnäs koncernen. I Skärblacka 

finns det fem pappersmaskiner och två massabruk. Detta arbete ska fokusera på de fyra 

pappersmaskinerna vars produktion sammanstrålar när pappersrullarna är färdiga för att 

paketeras och sedan transporteras till färdigvarulagret. 

 

Figur 1 visar en översiktlig bild över flödena från pappersmaskinerna till färdigvarulagret, 

vilket också kallas för rullhanteringen. Det olika färgerna på symbolerna beskriver olika 

våningsplan, där färgen vit är det översta våningsplanet, grått symboliserar våningen under och 

svart bottenvåningen.  

 

Pappersmaskin 10 (PM10) är placerad en våning upp jämfört med resten av maskinerna och 

utrustningen. Detta innebär att pappersrullarna behöver byta våningsplan och detta görs genom 

att rullarna transporteras in i en hiss med hjälp av ett transportband. Hissen går mellan 

våningsplanen som är markerade med vitt och grått. Utanför hissen på dess bottenläge finns det 

två transportband som används för att sortera pappersrullarna. Sorteringen sker baserat på 

orderraden i kundordern, alltså att pappersrullar med samma diameter, bredd och kund läggs 

tillsammans på transportbandet. Sorteringen görs för att kunna utnyttja kapaciteten av 

nedställaren och detta effektiviserar även truckförarnas jobb eftersom de kan plocka flera rullar 

på samma gång som ska till samma lagerplats. Efter att sorteringen har gjorts på 

transportbanden kommer en autotruck för att hämta rullarna för att sedan köra dem till MG-

packen. MG står för machine glazed och det är planerat att allt MG-papper ska packas i MG-



2 

 

packen. En autotruck kan lasta flera pappersrullar åt gången. Den begränsande faktorn är lastens 

bredd som kan vara maximalt 3200 mm bred. Om flera pappersrullar lastas på en autotruck 

lastas de med ett 100 mm mellanrum och detta mellanrum räknas med i autotruckarnas 

lastkapacitet. Det finns totalt sju autotruckar, dessa truckar är uppkopplade till ett system som 

känner av hur många truckar som behövs för att hinna med att transportera alla pappersrullar. 

Alltså är det möjligt att endast tre av autotruckarna används och de resterande står och laddar, 

men om produktionen ökas blir fler autotruckar aktiva. I MG-packen emballeras rullarna så att 

papperet inte ska förstöras under frakten. Emballeringen skyddar pappret mot både smuts och 

att gå sönder. Efter att pappersrullarna har paketerats transporteras rullarna vidare med hjälp av 

transportband till nedställaren. Nedställaren är också en typ av hiss, skillnaden mot den tidigare 

hissen är att nedställaren även vänder rullarna så att de blir stående och rullarna staplas på 

varandra. En stapel får som mest vara tre gånger så hög som vad diametern på rullarna är eller 

inte fler än tre pappersrullar. Denna stapel ska sedan transporteras vidare på ett transportband 

där någon av truckförarna hämtar upp stapeln.  

 

Flödet av pappersrullar från pappersmaskinen och till färdigvarulagret sker på liknande sätt för 

både pappersmaskin 7 (PM7) och pappersmaskin 8 (PM8). När rullarna är producerade läggs 

de på ett transportband där de sorteras på samma sätt som PM10’s rullar gjorde. Efter att 

sorteringen är gjord hämtas rullarna av en autotruck och sedan sammanförs flödena från PM7 

och PM8 med flödet från PM10 och därifrån är det ett gemensamt flöde. Autotruckarna hämtar 

rullar från både PM7, PM8 och PM10.  

 

Pappersrullarna från pappersmaskin 9 (PM9) transporteras till C-packen med hjälp av 

transportband. C-pack är en förkortning för centralpack. Rullarna från PM9 sorteras inte innan 

de åker genom C-packen, eftersom det inte finns någon fysisk plats för sorteringen. Rullarna 

åker sedan vidare med transportband till nedställare 1, där de senare hämtas av en truckförare. 

 

 

Figur 1. Översiktsbild för rullflödet. De olika färgerna representerar vilket våningsplan det befinner sig på. Vitt 
är det översta planet, grått är det mellersta våningsplanet och svart är bottenplan. 
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Pappret från PM7, PM8 och PM10 är av samma typ, så kallat MG-papper. Pappret från PM9 är 

ett brunt säckpapper. Eftersom pappret skiljer sig åt och har vissa krav från sina kunder har 

företaget valt att i normalläget packa alla MG-rullar i MG-packen och säckpapperet i C-packen. 

Om MG-packen står still kan MG-rullarna packas i C-packen. Vid dessa tillfällen lämnar 

autotruckarna rullarna i C-packen istället för MG-packen och denna företeelse är markerad med 

en streckad linje i Figur 1. Att skicka PM9´s rullar till MG-packen görs genom att autotruckarna 

hämtar upp rullarna från transportbandet och sedan kör dem till MG-packen.    

 

Inom pappersindustrin används termerna våtänden och torränden. Våtänden syftar till 

pappersmaskinen, alltså den delen av produktionen där pappret fortfarande är pappersmassa 

och inte färdigt papper än. Torränden börjar i slutet av pappersmaskinen och innefattar också 

rullmaskinen. Detta arbete kommer att fokusera på torränden och därför följer en kort förklaring 

av begrepp samt arbetssätt. 

 

I slutet av pappersmaskinen rullas det färdiga pappret upp på en cylinder. Denna cylinder kallas 

för tambourjärn och med det upprullande papperet på kallas den för tambour. När tambourn har 

blivit tillräckligt stor lyfts den bort och placeras vid rullmaskinen. Tillräckligt stor innebär att 

tambourn innehåller tillräckligt antal meter papper för att kunna rullas upp på flera set av mindre 

rullar. Rullmaskinen har som uppgift att rulla av papperet från tambourn och upp på hylsor. 

Under upprullningen på hylsor skärs även pappret upp i den bredd som kunden vill ha och rullas 

upp till kundens önskade diameter.  

 

Ett vardagligt exempel skulle kunna vara att tambourn är en hushållsrulle. Denna hushållsrulle 

ska rullas om och skäras upp till två toalettrullar. Papperet på hushållsrullen ska räcka till tre 

set toalettrullar, alltså sex stycken rullar.  

 

Hastigheten på pappersmaskinen är den som begränsar rullmaskinen. Därför kommer 

hastigheterna som nämns i detta arbete att vara den hastighet som pappersmaskinen kör i. När 

en tambour vid pappersmaskinen innehåller rätt antal meter papper tas den bort och ett nytt 

tambourjärn sätts dit. Detta görs under drift och inga stopp behövs göras på pappersmaskinen. 

1.2 Problembakgrund 

Våren 2018 kördes PM10 och MG-packen igång för första gången i Skärblacka. PM10 är en 

pappersmaskin som har flyttats inom koncernen BillerudKorsnäs. Pappersmaskinen 

monterades ner i Tervasaari och flyttades till Skärblacka. Vid denna expandering av 

pappersbruket i Skärblacka ansågs det att C-packen inte skulle klara av att packa pappersrullar 

från alla fyra pappersmaskinerna. För att öka kapaciteten i packen byggdes MG-packen 

samtidigt som PM10 flyttades. 

 

Efter uppstarten av den nya pappersmaskinen och packmaskinen har de på företaget upplevt att 

rullflödet efter pappersmaskinerna har varit ett problem. Företaget anser att de har haft fler 

störningar i flödet än vad de hade tidigare och att köbildning sker i det befintliga flödet. Därför 
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vill de utreda om kapaciteten i rullhanteringen är tillräcklig för deras rullflöde och i så fall få 

en identifikation om var resurser behövs läggas för att kunna öka kapaciteten. 

1.3 Mål, syfte och tillhörande frågeställningar  

I detta delkapitel presenteras målet och syftet med rapporten. För att kunna uppfylla målet och 

syftet har fyra frågeställningar formulerats.  

1.3.1 Mål  

Målet med arbetet är att göra en modell som simulerar flödena av pappersrullar i 

rullhanteringen. Modellen baseras på en flödesanalys och flaskhalsar identifieras med hjälp av 

modellens utdata. 

1.3.2 Syfte  

Syftet är att pappersbruket i Skärblacka ska kunna få en högre utnyttjandegrad på sin nuvarande 

produktionsanläggning genom att få en förståelse för deras befintliga system. 

1.3.3 Frågeställningar  

För att kunna svara på rapportens syfte har fyra frågeställningar formulerats. Vid en 

flödesanalys behövs en kartläggning av inflödet göras. Antalet rullar som produceras varje 

timme från respektive pappersmaskin varierar beroende på papperskvalitet. Att endast ta 

medelvärdet av producerade pappersrullar i timmen ger inte ett rättvist resultat jämfört med 

verkligheten, därför har tre olika produktionstakter studerats. Dessa tre produktionstakter 

representerar låg-, hög- samt medelproduktion och i frågeställning 1 (F1) presenteras dessa 

produktionstakter.  

F1.  Hur många pappersrullar produceras från respektive pappersmaskin vid låg, 

medel respektive hög produktionstakt? 

Efter att produktionstakterna fastställdes undersöktes cykeltiderna för maskinerna och 

utrustningen. F2 gav svar på systemets cykeltider. 

F2.  Vad är cykeltiderna för maskinerna och utrustningen som finns i 
rullhanteringen? 

När de två första frågeställningarna var besvarade kunde möjliga flaskhalsar hittas i systemet. 

Med hjälp av F3 kunde flaskhalsarna beskrivas samt synliggöras.    

F3.  Utifrån den flödesanalys som har gjorts, var finns flaskhalsarna? 

Med frågeställning fyra fokuserar studien på att ge mjöliga förbättringsförslag. Dessa 

förbättringsförslag ska kunna implementeras eller ge inspiration till möjliga lösningar på de 

flaskhalsar som företaget har.  

F4.  Vad skulle företaget kunna göra för att minska eller få bort flaskhalsarna? 
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1.4 Avgränsningar  

Arbetet avgränsades till att endast undersöka normalfallet när papper från PM7, PM8 och PM10 

packas i MG-packen samt rullar från PM9 packas i C-packen. Rullar som sambandas kommer 

i detta arbete att endast vara två rullar som sätts ihop. I verkligheten finns det tillfällen då 

företaget sätter ihop tre rullar tillsammans. 

 

För att kunna fokusera på produktionen mellan pappersmaskinerna och färdigvarulagret har 

några antagen gjorts, antagandena presenteras i Figur 2. Produktion från PM innebär att 

produktion sker, vilket innebär att pappersrullar produceras och kommer till rullhanteringen. 

Det antas att inga produktionsstörningar sker i massa- eller papperstillverkningen. Personal och 

Insatsmaterial behövs i produktionen för att kunna producera färdiga pappersrullar. Det antas 

att det finns tillräckligt med personal på plats samt att tillgången på insatsmaterial inte skapar 

några produktionsstopp. Pilen från Order och in mot det studerade systemet syftar på att 

produktionsplanerarna behöver kundorder för att kunna bestämma vad pappersmaskinerna ska 

producera. Om det är få kundorder kan det resultera i att en av pappersmaskinerna stannar på 

grund av orderbrist, men detta utfall har inte tagits med. Pilen från Order till Utlastning är en 

förutsättning för att pappersrullarna ska kunna lämna Färdigvarulagret. Om inte en Order från 

en kund har gjorts kommer rullen inte kunna lastas och skickas iväg. Utlastningen har tidigare 

haft problem med att lediga tågvagnar och lastbilar inte har funnits, men i detta arbete antas det 

att Tåg och Lastbil alltid finns att tillgå så att en Utlastning kan ske. Till sist transporteras 

pappersrullarna med Tåg eller Lastbil till den Kund som har gjort en Order.  

 

 

Figur 2. Visar vad som antas att fungera och vara tillgängligt. 

 

Pappersmaskinerna kan tillverka olika papperskvalitéer som har olika egenskaper och därför 

skapas det ett varierat inflöde till rullhanteringen. Detta arbete begränsas till en undersökning 

av några av dessa kvalitéer som representerar ett lågt, medel samt högt inflöde i rullhanteringen. 

rbetet avgränsar sig även till att räkna med att det alltid är lika breda rullar i ett set. I verkligheten 

stämmer inte detta, det går att variera rullarnas bredder. 
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1.5 Rapportens disposition 

Kapitel 2 förklarar metoden och genomförandet av arbetet. Den teoretiska referensramen finns 

i kapitel 3. Kapitel 4 innehåller en beskrivning och presentation av BillerudKorsnäs. I kapitel 5 

redogörs en nulägesbeskrivning av cykeltider för det studerade systemet. Kapitel 6 innehåller 

modellbeskrivningar samt resultat från de två modellerna. Ett konstruerat scenario med resultat 

finns i kapitel 7. I kapitel 8 finns arbetets diskussion och kapitel 9 innehåller slutsatserna för 

detta arbete.  
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2 Metod 

Detta kapitel innehåller både metoder som används för att genomföra ett vetenskapligt projekt 

och en redogörelse för hur detta arbete har genomförts.  

2.1 Metodik 

I detta delkapitel förklaras metoder som ligger till grund för hur arbetet har utförts. 

2.1.1 Kvantitativ studie 

Tebelius och Patel (1987) säger att en sådan studie söker information som kan beskriva, mäta 

och klargöra orsaken till en situation eller händelse. Eliasson (2018) beskriver att en kvantitativ 

studie görs om resultatet vill fås i siffror. Hon skriver även att resultatet blir mer likt 

verkligheten i takt med att datamängden ökar. Denscombe (2017) tillägger att denna typ av 

studie är att föredra om exakta svar vill erhållas. Exempel på svar som kan erhållas är hur 

många, hur ofta eller en jämförelse mellan två alternativ. Denscombe (2017) menar att det finns 

fyra sätt att samla in data på. Dessa är genom svar från frågeformulär eller enkäter, intervjuer, 

mätningar från observationer eller experiment samt andrahandsdata som till exempel kan fås 

genom dokument.  

 

Denscombe (2017) beskriver även att det finns fyra typer av kvantitativa data, dessa är 

nominaldata, ordinaldata, intervalldata och kvotdata. Nominaldata är när siffrorna står för olika 

beteckningar så som namn eller kategorier. Denscombe (2017) tar upp ett exempel med bussar 

där siffran står för vilken busslinje bussen tillhör, vilket är en typisk nominaldata. Ordinaldata 

är data som rangordnar något, antingen en rangordning för vilken ordning något måste göras i 

eller preferenser (Denscombe, 2017). Intervalldata och kvotdata skriver Denscombe (2017) att 

det är nästan samma sak. Skillnaden är att intervalldata har en datamängd som är stigande med 

ett jämnt intervall och kvotdata har också sin mängd inom ett intervall men data kan anta alla 

värden inom det intervallet.  

 

Denscombe (2017) säger att ett bättre resultat kan fås om till exempel mer data används. Stora 

forskningsprojekt arbetar med data större än 1000 mätningar medan mindre forskningsprojekt 

får begränsa sig till maximalt 100 stycken menar Denscombe (2017). Det finns dock inga satta 

regler för vad som är en för liten datamängd, men att praxis är minst 30 stycken (Denscombe, 

2017). Författaren fortsätter skriva att om datamängden är begränsad ska forskaren vara tydlig 

med detta och inte endast visa sina resultat i procentsatser eller dölja datamängdens storlek på 

något annat sätt. Vid dessa typer av studier kan standardavvikelsen användas för att beräkna 

den genomsnittliga spridningen av data kring medelvärdet.  

2.1.2 Kvalitativ studie  

Att analysera och försöka förstå en situation eller orsak med hjälp av kunskap i forma av till 

exempel litteratur, observationer eller intervjuer är en kvalitativ studie, menar Tebelius och 

Patel (1987).  
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Källkritik vid användning av litteratur är något som Dahmström (2011) tycker är viktigt. Hon 

menar att läsaren bör läsa litteraturen på ett kritiskt sätt. Detta innebär att läsaren ska ha i åtanke 

varför författaren har skrivit denna bok eller artikel. Alltså om han eller hon har skrivit den i 

syfte att bevisa något eller vad personen har för intresse i att skriva denna text. Om källan är en 

första- eller andrahandskälla är också av betydelse menar Dahmström (2011). Vid en 

andrahandskälla bör en granskning göras som kontrollerar om förstahandskällan säger samma 

sak och om andrahandskällan har misstolkat eller använder förstahandskällan i fel syfte. Fel 

syfte kan vara att han eller hon vill bevisa något som inte helt stämmer sett till vad 

förstahandskällan påvisar. När källorna har skrivits är också av intresse säger Dahmström 

(2011). Om källan är äldre måste samhällets utveckling tas i beaktning, något som förr ansågs 

vara korrekt behöver inte vara det idag.  

 

Att samla in data kan göras på ett flertal sätt. Phillips och Stawarski (2008) beskriver att 

observationer kan utföras för att förstå beteenden och händelser. De säger att observationer kan 

utföras av någon på företaget eller någon extern. För att observationen ska bli trovärdig och 

kunna ge en rättvis bild över verkligheten har Phillips och Stawarski (2008) fem riktlinjer. 

 

• Observationerna ska göras systematiskt 

• Den som observerar ska vara kunnig 

• Observeraren ska göra så liten påverkan som möjligt på de som studeras 

• Den som observerar ska vara noga utvald 

• Observatören ska vara förberedd 

  

Dessa punkter säger alltså att den som gör observationerna ska vara systematisk genom att ha 

gjort upp en plan för observationerna och meddelat de personerna som kommer att bli 

observerade. Observatören behöver nödvändigtvis inte berätta när observationen ska ske, detta 

för att inte de inte ska ändra sina arbetssätt under observationen och då få så lite påverkan på 

resultatet som möjligt. Att vara kunnig menas att den som observerar ska ha förståelse för 

systemet eller arbetssättet för att veta vad som är av intresse och förstå varför vissa val görs 

(Phillips och Stawarski, 2008). Precis som att personen ska vara kunnig ska den också vara 

noggrant utvald, med detta menar Phillips och Stawarski (2008) att personen ska vara lämplig 

för just den observationen som ska utföras. Om en extern observatör används kommer denna 

person att vara mer objektiv än om någon intern används. Till sist behövs förberedelser göras i 

form av en plan om hur data ska samlas in under observationen.  

 

Om intervjuer görs ska flera personer intervjuas för att fleras åsikter och synvinklar ska kunna 

samlas in. Intervjuerna ska gärna spelas in och sedan skrivas ner så fort som möjligt medan den 

som höll i intervjun har den färskt i minnet (Dahmström, 2011). 

2.1.3 Explorativ studie 

Explorativ studie är när de som utför studien behöver vara på plats för att kunna samla in 

information och få förståelse för situationen, det går alltså inte att läsa sig till denna kunskap 

(Tebelius och Patel, 1987). Ordet explorativ kommer från engelskans explore, alltså utforska. 
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Dessa undersökningar görs när situationen är unik på de sättet att en beskrivning inte kan 

förklara alla möjliga varianter och lösningssätt.  

2.1.4 Fallstudie 

Fallstudie innebär att en mindre grupp eller några specifika fall observeras men att 

helhetsperspektivet inte tas bort, alltså att så många variabler som möjligt tas med från 

verkligheten (Tebelius och Patel, 1987). Det som studeras observeras oftast i sin naturliga miljö. 

Fallstudier görs ofta vid explorativa studier för att få förståelse säger Tebelius och Patel (1987). 

Författarna skriver även att nackdelen med en sådan studie är att variationer kan reduceras och 

då påverka resultatet eftersom endast en mindre grupp eller fall studeras.  

 

Denscombe (2017) skriver att fallet är ett fenomen som finns innan forskningen startar och som 

kommer att finnas kvar när studien är över. Han skriver även att fallet ska kunna vara en tydlig 

enhet så att det går att studera just det specifika fallet. Ett fall kan vara en händelse, organisation, 

politik, plats eller en process. I en fallstudie vill det fås fram vad som händer och varför, alltså 

en större förståelse för det studerade systemet (Denscombe, 2017). När en förståelse för 

systemet och fallet har skapats kan även en förståelse för helhetsbilden bildas och detta är syftet 

med en fallstudie.    

2.1.5 Objektivitet 

Att vara objektiv i en studie kan vara svårt, men det är något som forskaren ska sträva mot att 

vara (Tebelius och Patel, 1987). Att vara objektiv är att inte lägga några värderingar i beslut, 

tillvägagångssätt eller något annat som görs i studien. Vid val av källor finns det en risk att 

forskaren selektivt väljer ut sina källor efter hur bra de passar in på hans eller hennes studie 

(Dahmström, 2011). För att få en objektiv studie ska därför ingen litteratur som motsäger sin 

tes tas bort, forskaren ska även ta med denna källa för att visa att motsättningar finns.  

2.1.6 Validitet 

Tebelius och Patel (1987) säger att om mätningar som gjorts överensstämmer med verkligheten 

innebär det att mätningarna är valida. För att ha en trovärdig studie behöves studiens validitet 

kontrolleras. Trovärdigheten för studien grundas i hur den har utförts samt om resultatet kan 

motsvara sanningen. Dahmström (2011) säger även att hög validitet ger en trovärdig studie och 

hög validitet innebär att studien har mätt det som skulle mätas.  

 

Det finns olika typer av validitet, intern och extern (Denscombe, 2017). Intern validitet innebär 

att forskaren undersöker rätt saker för att komma fram till sitt svar. Att de ställda frågorna ställs 

på rätt sätt och inte är vinklade så att forskaren ska få de svar han eller hon vill ha. Datahantering 

är också en typ av intern validitet säger Denscombe (2017). Till exempel finns det en risk att 

data som skrivs in manuellt skrivs in fel. Att den data som har tagits fram överensstämmer med 

tidigare data och forskning samt att det är teoretiskt rimliga resultat kallas för extern validitet 

säger Denscombe (2017).  
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2.1.7 Reliabilitet  

Reliabilitet är pålitligheten, alltså hur säkert är det att samma resultat fås om testet eller studien 

görs flera gånger (Tebelius och Patel, 1987). Dahmström (2011) skriver att god reliabilitet är 

när resultatets variation är låg och att tillförlitligheten på mätningarna är höga. För att uppnå 

god reliabilitet kan fler observationer och tester göras, på så sätt kan metoden kalibreras.  

2.2 Tillvägagångssätt 

Figur 3 visar arbetets tillvägagångssätt i stora drag. Först bestämdes det vilka maskiner och 

utrustning som skulle vara med i undersökningen, sedan utreddes deras kapaciteter genom att 

klocka cykeltider och sedan räkna om cykeltider till kapacitetsmåttet rullar/h. När detta hade 

gjorts studerades BillerudKorsnäs kundorder från 2018 för att kunna bestämma vilken 

produktionstakt pappersmaskinerna hade. Med hjälp av kapaciteten och produktionstakten 

skapades ett scenario som utformades för att kunna stressa systemet och två modeller 

utformades som visualiserar flödena samt systemets lediga kapacitet. Till sist kunde slutsatser 

dras med hjälp av modellernas och scenariots utdata. Mer detaljerade beskrivningar om 

utförandes kommer i resterande del av kapitlet. 

 

 

Figur 3. Utförandet av arbetet 

 

Arbetet som gjorts är både en kvantitativ och kvalitativ studie. Arbetet har varit en kvantitativ 

studie eftersom data har samlats in och sedan bearbetats för att få ut cykeltider, kapaciteter och 

produktionshastigheter. Men arbetet har som sagt även varit en kvalitativ studie med 

observationer från produktionen som har varit till grund för cykeltiderna. Explorativa metoder 

så som att gå ut i produktionen har också använts för att förstå logiken i rullhanteringssystemet. 

Detta har gjorts parallellt med att prata med kunniga personer för att få en grundförståelse för 

logiken och sedan gå ut i produktionen för att se hur det funkar i verkligheten.    

 

Litteratur har använts för att kunna ha stöd vid resonemang samt för att kunna ha en grund i 

vad olika teorier säger och tycker om ämnet produktion och flaskhalsar. Litteratur som har 

studerats har varit om Lean, Theory of Constraints, resursplanering och produktionsstrukturer. 

För att behandla data har Microsoft Excel använts. Data har hämtats från företagets olika 

databaser, samlats in genom tidsstudier som gjorts för maskinerna och utrustningen samt genom 

att fråga kunniga personer på företaget om systemets egenskaper. När data och information från 

företaget och litteraturen har tagits in har detta gjorts på ett objektivt sätt och att vara källkritisk 

är något som har strävats mot att vara.   
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Arbetet startade med en litteraturstudie för att sedan studera situationen på företaget. För att 

kunna göra en flödesanalys över systemet behövdes det först bestämmas vilka maskiner och 

vilken utrustning som skulle ingå i denna analys, alltså vilka enheter som cykeltiden skulle 

mätas på. Detta gjordes genom att göra en explorativ studie vilket innebar att gå ut till 

produktionen och bestämma vilka enheter som skulle vara med i flödesanalysen. Hissen vid 

PM10, autotruckarna, C-packen, MG-packen, nedställare 1, nedställare 2 samt truckarna i 

färdigvarulagret beslutades att undersökas. Transportbanden i det studerade systemet ansågs 

vara buffertplatser och valdes därför inte in i de maskiner och den utrustning som det skulle 

mätas cykeltid på. 

 

Innan varje tidsstudie genomfördes meddelades de operatörer som arbetade i anslutning till 

maskinen eller utrustningen. Detta gjordes för att de skulle veta vad som skulle mätas och i 

vilket syfte. Operatörernas prestation och arbete hade ingen inverkan på de utförda mätningarna 

på maskinerna och utrustningen. Tidsstudien på truckarna i färdigvarulagret kan ha påverkats 

av operatörens prestation eftersom dessa truckar inte är självkörande. I den uppmätta tiden ingår 

det att truckföraren ska greppa pappersrullarna, köra till lagerplatsen, lämna rullarna och sedan 

köra tillbaka. Truckförarna kan vara olika rutinerade och därför kan deras prestation haft en 

inverkan i tidsstudien. För att validera de uppmätta cykeltiderna jämfördes de med cykeltiderna 

som BillerudKorsnäs själva hade tagit fram. 

 

När cykeltiderna var framtagna gjordes två modeller. Dessa modeller byggdes för att företaget 

skulle kunna visualisera flödet av pappersrullar och kapaciteten för maskinerna och 

utrustningen. Både hela modellerna samt delar av modellerna validerades genom att testa olika 

indata och undersöka om resultatet blev rimligt eller om det blev som förväntat. För att 

ytterligare validera modellerna fick kunnig personal studera resultatet av modellerna. Vidare 

skapades även ett scenario som var baserat på företagets produktion från 2018. Syftet med 

scenariot var att kunna stressa systemet och undersöka hur lång tid det tog för rullhanteringen 

att återhämta sig.  

 

 

  



12 

 

3 Teoretisk referensram 

Det finns ett flertal filosofier och tänkesätt när det gäller produktion och effektivitet. I det här 

kapitlet kommer det bland annat beskrivas hur Lean arbetar med att minimera sölerier i 

produktionen och hittar grunden till problemen. Vidare kommer Theory of Constraints att 

presenteras vilket är ett arbetssätt för att hantera flaskhalsar. Manufacturing resource planning 

kommer också att behandlas i detta kapitel. Till sist nämns olika tillvägagångssätt för 

produktion samt hur tidsanalyser av arbeten kan utföras enligt Olhager (2013).  

3.1 Lean  

Lean är ett kontinuerligt sätt att eliminera och identifiera slöseri i en produktion (Hines, Holweg 

och Rich, 2004). Med Lean vill företaget uppnå kortare ledtider i produktionen, färre produkter 

i lager samt minska antalet produkter i arbete. Detta arbete ska även resultera i högre vinster, 

färre defekta produkter och ett bättre kapacitetsutnyttjande. Womack och Jones (2003) säger 

att Lean ska leda till att företaget kan göra mer med mindre. De menar alltså att fler produkter 

ska kunna produceras med hjälp av färre antalet verktyg och under kortare tid. För att kunna 

uppnå detta följer Lean 14 principer och i detta delkapitel kommer några delar av dessa 

principer att förklaras.  

3.1.1 De sju slöserierna  

Mura, muri och muda är tre begrepp som används inom Lean för att beskriva olika typer av 

slöseri (Shamah, 2013). Mura syftar till att arbetsbelastningen ska vara jämn, att ett jämnt flöde 

föredras både över tid och produktionsutrustning. Muri är att överbelasta något, vilket också 

bör undvikas. Det sista begreppet muda står för slöserierna som inte ger någon värdeökning 

eller inte är en värdeskapande aktivitet för produkten (Womack och Jones, 2003). Petersson 

och Ahlsén (2009) samt Liker (2004) beskriver de sju slöserierna som är en del av muda. 

 

• Överproduktion  

• Väntan  

• Transport  

• Överarbete  

• Lager  

• Rörelse  

• Produktion av defekta produkter  

 

Med överproduktion menar Liker (2004) att företaget producerar mer än vad kunden 

efterfrågar. Denna överproduktion leder till att fler produkter ligger i lager och dessa produkter 

tar upp plats, binder kapital och är en osäkerhet för företaget eftersom de inte är säkra på att de 

kommer att kunna sälja produkterna. Väntan är outnyttjad tid som kan uppstå vid till exempel 

försenat material eller brist på information (Petersson och Ahlsén, 2009). Nästa slöseri enligt 

Lean är transporter som ofta är aktiviteter som inte bidrar till någon värdeökning och ses därför 

som ett slöseri av resurser och tid. Eftersom det inte ger någon värdeökning för kunden är inte 

kunderna villiga att betala för denna aktivitet alltså blir det en kostnad för företaget. Den enda 
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transporten kunden kan tänka sig att betala för är när leveransen sker. Därför är det av relevans 

att eliminera onödiga transporter, både av färdiga produkter och produkter inom fabriken. 

Petersson och Ahlsén (2009) säger att företaget ska utreda om de har placerat 

monteringsstationer på rätt plats i fabriken och om transporter utanför fabriken kan minimeras, 

men i vissa fall är en transport nödvändig. Att överarbeta en produkt menar Liker (2004) är när 

företaget förädlar produkten mer än vad kunden kommer att betala för. Detta blir ett slöseri 

eftersom företaget lägger resurser och tid på något som de inte kommer få betalt för. Vidare är 

lager också ett slöseri eftersom lager binder kapital och tar upp yta i fabrikslokalerna. Detta 

gäller både lager av färdiga varor och för insatsvaror. Petersson och Ahlsén (2009) ger ett 

exempel där inköpsavdelningen köper in insatsvaror för en årsförbrukning, för att de har fått ett 

rabatterat pris på denna vara. Men under detta år går en av deras kunder i konkurs och det är 

endast denna kunds produkter som använder sig av denna insatsvaran. Detta leder till att 

företaget har köpt in varor som de inte kommer att ha användning av. Nästa slöseri är onödig 

rörelse (Liker, 2004), vilket kan vara att hämta verktyg, böja eller sträcka sig. Om ett företag 

arbetar med Lean ska allt som behövs finnas på plats och arbeten ska vara lättillgängliga, på 

detta sätt sparas tid. Till sist ska inte tid läggas på att rätta till produkter som redan har blivit 

defekta. Resurserna borde istället läggas på att förstå varför det har blivit fel från första början 

och det är det produktion av defekta produkter innebär.  

3.1.2 Takttid och cykeltid 

Inom Lean är det önskvärt med ett jämnt flöde, alltså att takttiden är densamma över en längre 

tid. Takttid är tempot som måste hållas för att kunna hantera alla order som kommer in. 

Begreppet cykeltid syftar till hur snabbt det går att producera sett till tekniska förutsättningar, 

menar Petersson och Ahlsén (2009) samt Womack och Jones (2003). Därför är det nödvändigt 

att cykeltiden är kortare än takttiden, annars hinner inte maskinen och utrustningen i 

produktionen med att producera i den hastighet som önskas för att kunna nå upp till kundernas 

efterfrågan. Det är önskvärt att ha maskiner med kortare cykeltider först i produktionen och att 

cykeltiderna ökar successivt (Olhager, 2013).   

3.2 Theory of Constraints (TOC) 

Theory of Constraints (TOC) är en systemstrategi som riktar sig mot flaskhalsar som finns i 

systemet och försöka utnyttja dessa till sin fulla kapacitet skriver Greene (1997). En flaskhals 

är allt som sätter begränsningar för resten av systemet eller sätter stopp för att kunna nå de satta 

målen. Olhager (2013) säger att en flaskhals kan vara en maskin som begränsar resten av 

produktionen. Men han säger även att en flaskhals kan också kan vara utbudet av råmaterial 

eller att marknaden efterfrågar färre produkter än vad produktionen har kapacitet för. Greene 

(1997) skriver att det finns både fysiska flaskhalsar och regler som kan vara flaskhalsar. Fysiska 

flaskhalsar kan till exempel vara en avdelning som är begränsningen, en maskin eller materialet 

som används i produktionen. En flaskhals i form av regler kan vara olika typer av bestämmelser 

som företaget själva har tagit fram eller myndigheters regler.  

 

Kapaciteten för systemet kan inte vara större än vad kapaciteten för flaskhalsen är (Greene, 

1997; Nave, 2002). Flaskhalsen kommer att stoppa upp produktionen för resterande maskiner 

och utrustning i systemet. Att öka kapaciteten hos en maskin som inte är flaskhalsen är alltså 
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en onödig investering säger Greene (1997). Investeringen kommer inte att öka kapaciteten på 

systemet. Om investeringen sker framför flaskhalsen kommer kön av produkter bli längre 

framför flaskhalsen och om investeringen istället görs efter flaskhalsen kommer maskinen 

aldrig att kunna arbeta i sin nya maxhastighet. Olhager (2013) skriver att produkter som går 

genom flaskhalsen ska vara kvalitetsundersökta. Att bearbeta produkter som inte håller kvalitén 

innebär att hela systemet förlorar tid i systemet eftersom den defekta produkten inte kommer 

kunna säljas. Inom TOC fokuseras det på genomströmningen av produkter, för att detta leder 

till sålda produkter som i sin tur ger företaget sin inkomst. 

 

Nave (2002) skriver att inom TOC används The Five Focusing Steps för att identifiera och 

eliminera flaskhalsar, se Figur 4. Som figuren visar är detta ett arbete som börjar om och 

fortsätter på nytt eftersom när en flaskhals har blivit identifierad och sedan eliminerad kommer 

antagligen en ny flaskhals att bli funnen (Nave, 2002; Gong et al., 2013). 

 

 
Figur 4. De fem stegen som används i TOC för att hitta och eliminera flaskhalsar. 

 

Första steget är att identifiera flaskhalsarna, Nave (2002) säger att det är vanligt att kö eller 

lager bildas framför flaskhalsen och kan på så sätt identifieras. Ett annat sätt att finna flaskhalsar 

på är att se var det samlas mer personal än vad det borde, menar Kasljevic och Mustafic (2015). 

Att beräkna maskinernas och utrustningens cykeltider ger också en indikation på var 

flaskhalsen finns (Petersson och Ahlsén, 2009). En ytterligare identifieringsmetod är att fråga 

den personal som jobbar i produktionen, de har ofta en bra känsla av var systemets flaskhals 

kan finnas.  

 

Steg nummer två är att utnyttja flaskhalsen genom att öka flödet med hjälp av befintliga resurser 

och de observationer som har gjorts, alltså ska inga större investeringar göras i detta steg menar 

Nave (2002). Detta gäller om flaskhalsen är en fysisk flaskhals, men om den är en flaskhals 

som skapats genom regler ska flaskhalsen inte utnyttjas (Gong et al., 2013). Om det går ska 
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denna regel försökas att ändras på. Att utnyttja en fysisk flaskhals kan göras genom att göra ett 

lager framför flaskhalsen så att ett jämnt utflöde kan skapas. Detta lager ska förhindra 

flaskhalsen att stå stilla. Om det är möjligt kan lite av produktionen flyttas eller spridas ut på 

andra maskiner eller annan utrustning.  

 

Nästa steg fokuserar på de andra maskinerna och utrustningen. Dessa maskiner och utrustning 

ska anpassa sig efter flaskhalsen (Nave, 2002) och detta kommer att leda till att de inte kommer 

att kunna producera på sin maxkapacitet. Enligt TOC får de sänka sin produktionstakt till 

flaskhalsens. Produktionen innan flaskhalsen har som uppgift att alltid mata flaskhalsen med 

produkter. Produktionen efter flaskhalsen ändrar sin produktionstakt automatiskt efter 

flaskhalsen. De har istället uppgiften att inte stanna upp produktionen så att den begränsande 

maskinen eller utrustningen också måste stanna (Kasljevic och Mustafic, 2015). 

 

Det fjärde steget innebär att investeringar och uppgraderingar av flaskhalsen utförs för att öka 

kapaciteten hos flaskhalsen säger Nave (2002) och Gong et al., (2013). Detta steg kan innehålla 

både organisatoriska förändringar, utbyggnader eller ombyggnationer.  

 

Det sista steget finns med för att processen ska bli kontinuerlig och börja om processen med att 

hitta och lösa flaskhalsar säger Nave (2002). När en flaskhals har eliminerats upptäckas oftast 

en ny flaskhals i systemet. Om något av stegen innan det fjärde steget resulterar i att flaskhalsen 

elimineras kan det femte steget påbörjas direkt. 

3.3 Olika tillvägagångssätt för produktion 

Egenskaper så som efterfrågan och möjligheten att standardisera produktionen styr företags sätt 

att producera och i vilken takt. I detta delkapitel kommer därför olika produktionsstrategier 

samt egenskaper för en kontinuerlig process att presenteras. 

3.3.1 Produktionsstrategier 

Level, chase och mixed är tre produktionsstrategier för att kunna möta kundernas varierande 

efterfråga menar Aboozar et al., (2017). Level innebär att produktionen är jämn och att 

efterfrågan inte styr produktionstakten för produkten, se Figur 5. Med denna strategi läggs 

produkterna på lager för att kunna möta kundens efterfråga. Denna strategi bidrar även med en 

jämn arbetsbelastningen för personalen (Aboozar et al., 2017). Denna typ av produktion kan 

användas om företaget vet att efterfrågan inte varierar så mycket och därför kan de producera 

efter medelefterfrågan.  
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Figur 5. Produktionsstrategin level. Efterfrågan varierar men produktionen är jämn. Inspirerad av Olhager, 

Rudberg och Wikner (2001) sida 220. 
 

Chase är istället strategin när företaget ändrar sin produktionstakt efter efterfrågan. Som Figur 

6 visar följer produktionen efterfrågan. Vid denna typ av strategi kan lagernivåerna minskas i 

jämförelse med lagernivåerna i strategin level (Aboozar et al., 2017). Nackdelen är att 

arbetsbelastningen förändras och att produktionsplaneringen kan vara svår att genomföra 

(Aboozar et al., 2017). 

 

 
Figur 6. Produktionsstrategin chase. Efterfrågan varierar och produktionen varieras på samma sätt. Inspirerad 

av Olhager, Rudberg och Wikner (2001) sida 220. 

 

Aboozar et al., (2017) fortsätter att säga att helt och hållet använda sig av strategierna level eller 

chase är få företag som klarar av. Att kunna vara flexibla mot sina kunder genom att kunna 

erbjuda olika kvantiteter av produkter och samtidigt ha tillräckligt med personal är svårt. Därför 

är det många företag som använder sig av den tredje strategin som är en blandning av level och 

chase, se Figur 7. I denna strategi förändras inte produktionen lika snabbt som efterfrågan. Med 

denna strategi vill företaget försöka ha en jämna produktionstakt som förändras när större 

förändringar sker i efterfrågan.    
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Figur 7. Produktionsstrategin mixed, som är en blandning av level och chase. Produktionen förändras efter 

efterfrågan, men när produktionstakten har ändrats är den konstant över en tid. Inspirerad av Olhager, Rudberg 

och Wikner (2001) sida 221. 

3.3.2 Kontinuerlig process 

Målet för företagen är att ha låga kapitalbindningar, kort genomloppstid och samtidigt kunna 

vara flexibla säger Olhager (2013). Kapitalbindningen beror på antalet produkter i arbete (PIA), 

med raka och enkla materialflöden kan antalet PIA minskas. Med en kort genomloppstid kan 

en jämn förbrukningstakt av material fås, vilket leder till en kortare ledtid för kunderna 

(Olhager, 2013). Flexibiliteten vill företaget ha för att kunna öka produktionens volymer när 

efterfrågan finns och även kunna vara flexibla i att kunna förändra deras produkter.  

 

Produktionssystemet är anpassat efter produkten och Olhager (2013) menar att systemet 

utformas beroende på hur mycket som kan standardiseras samt produktens efterfrågan. Om det 

är en produkt som har en hög efterfrågan är det mer lönsamt att standardisera produktionen och 

då producera MTS (made to stock). Men om variationen är stor och produkten är kundanpassad 

är det svårare att standardisera produktionen och därför produceras produkterna enligt MTO 

(make to order) eftersom företaget inte kan veta i förväg vad kunden kommer vilja ha. 

Produktioner som är standardiserade och har hög efterfrågan kallas för kontinuerliga processer, 

papperstillverkning är en sådan process (Olhager, 2013). Kontinuerliga processer får ofta in 

sina kundorder sent i processen, men de kan påbörja tillverkningen av produkten för att de kan 

producera mot prognoser eftersom produkterna inte är unika för varje kund. Denna typ av 

process kan identifieras genom att företagen inte räknar sina produkter i styck, utan istället i till 

exempel ton eller meter. Produktionens delar är ofta sammanknutna till varandra för att kunna 

effektivisera processen skriver Olhager (2013). Han säger även att variationen i produkterna är 

begränsade och kundorderna är stora. Olhager (2013) skriver även att för att kunna öka den 

totala kapaciteten i en kontinuerlig process behövs investeringar göras längs hela processen, 

eftersom produktionens delar är sammankopplade. 

3.4 Arbetsstudier 

För att kunna bestämma produktionens kapacitet behövs ställtider och stycktider för 

produktionen fastställas. Olhager (2013) menar att dessa studier är viktiga att de görs på ett 

korrekt sätt för att produktionen inte ska bli under- eller överskattad i sin kapacitet. Han 
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fortsätter med att säga att det finns fyra olika metoder för att utföra dessa arbetsstudier, dessa 

är tidsstudier, frekvensstudier, elementartidsystem och tidsformler.   

3.4.1 Tidsstudier 

Vid en tidsstudie används ett tidtagarur för att klocka ett rutinarbete. Personen som klockar kan 

antingen vara på plats och göra mätningarna eller så kan videoinspelningar användas för att 

fastställa tidsåtgången. Olhager (2013) säger att denna metod endast kan göras om 

produktionssystemet redan finns. Alltså att tidsstudier inte kan utföras som underlag för 

planering vid ny- eller ombyggnationer, eftersom systemet som ska klockas måste vara ett 

befintligt system för att tidsåtgången ska kunna mätas. Innan tidsstudien kan påbörjas ska 

produktionssystemet delas upp för att kunna bestämma vilka delar av systemet som ska klockas. 

Sedan ska en förstudie utföras för att kunna bestämma medeltiden för den studerade delen av 

systemet samt det önskade konfidensgraden och risknivån. Tidtagningarna ska göras ett flertal 

gånger för att säkerställa att mätningarna är trovärdiga och antalet mätningar som krävs kan 

bestämmas av Ekvation 1 (Olhager, 2013). 
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I Tabell 2 finns en förklaring för variablerna i Ekvation 1.   

 
Tabell 1. Förklaring av variablerna från Ekvation 1. 

Variabler Förklaring 

n Antalet mätningar 

k Konfidensgraden  

r Risknivån, det accepterade andelen fel 

� Standardavvikelsen för de gjorda mätningarna 

�̅ Medelvärdet för de gjorda mätningarna 

 

Till sist görs de resterande mätningarna så att antalet mätningar som utförts blir lika många som 

n (Olhager, 2013). Resultatet av dessa mätningar ger ett medelvärde som kan representera 

verkligheten, sett till den angivna konfidensgraden samt risknivån. 

3.4.2 Frekvensstudier 

Frekvensstudier görs på liknande sätt som tidsstudier men skillnaden är att vid en 

frekvensstudie används slumpmässiga stickprov (Olhager, 2013). Ekvation 2 beskriver hur 

antalet mätningar räknas ut och Tabell 3 innehåller en förklaring av variablerna. 
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Tabell 2. Förklaring av variablerna från Ekvation 2. 
Variabler Förklaring 

n Antalet mätningar 

k Konfidensgraden  

r Risknivån, det accepterade andelen fel 

p Aktivitetens andel av den totala tiden i systemet 

 

För att kunna räkna ut antalet mätningar vid en frekvensstudie ska alltså aktivitetens andel av 

den totala processen skattas och konfidensgraden samt risknivån skall bestämmas. Efter detta 

har gjorts utförs de antalet mätningar som krävs för att nå upp till den angivna konfidensgraden 

samt risknivån. 

3.4.3 Elementartidsystem 

Elementartidsystem är när arbetet delas upp i olika rörelser så som sträcka, flytta, gripa och 

släppa. Dessa rörelser har förbestämda tidsenheter som är beroende på hur lång förflyttningen 

är samt svårighetsgraden på arbetet (Olhager, 2013). Elementartidsystem kan både användas på 

manuella arbeten och arbeten som utförs av maskiner. Med hjälp av detta system kan 

arbetsåtgången analyseras menar Olhager (2013). 

3.4.4 Tidsformler 

Tidsformler är ett mindre noggrant sätt, jämfört med det elementartidsystemet, att beräkna den 

totala tiden på. Olhager (2013) skriver att denna metod kan göras genom att använda sig av 

matematiska formler. De matematiska formlerna är utformade efter det arbetet som ska studeras 

och variablerna i formlerna är ofta antalet produkter eller antalet gånger ett arbete ska utföras. 

I Ekvation 3 visas ett exempel på en tidsformel där X stycken papper ska klippas med en sax. 

Formeln antyder att det tar två sekunder att plocka upp saxen och detta behövs endast göras en 

gång. Att klippa i papperet tar tio sekunder och att ta ett nytt papper tar två sekunder. 

 
[�] = �����	���	��� + �(������ + ��	����	������) = 2 + �(10 + 2) (3) 
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4 Företagsbeskrivning  

Koncernen BillerudKorsnäs bildades 2012 när Billerud AB och Korsnäs AB gick samman. 

BillerudKorsnäs är ett företag som gör innovativa förpackningslösningar som används världen 

över. Huvudkontoret ligger i Solna och produktionsanläggningarna finns i Sverige, Finland och 

Storbritannien. De sex produktionsanläggningarna ligger i Skärblacka, Grums, Frövi, 

Karlsborg, Jakobstad och Beetham. Tillsammans har de en produktionskapacitet på 2 205 000 

ton/år (BillerudKorsnäs, 2018a; BillerudKorsnäs, 2018b; BillerudKorsnäs, 2018c; 

BillerudKorsnäs, 2018d; BillerudKorsnäs, 2018e; BillerudKorsnäs, 2018f). 71 % av pappret 

som produceras säljs till Europa men de säljer även sina produkter till länder i Asien, Afrika 

samt Amerika. BillerudKorsnäs har säljkontor i 17 länder och nio av dem ligger i länder utanför 

Europa.  

 

Nettoomsättningen 2017 för koncernen var 22,3 miljarder kronor och de hade 4 400 anställda 

(BillerudKorsnäs, 2018g). Inom BillerudKorsnäs görs investeringar med olika grundmotiv. 

BillerudKorsnäs (2018g) skriver att 2017 investerades det i Skärblacka för att bygga en ny MG-

maskin.  

 

Inom koncernen finns det tre divisioner: Division Board, Division Paper och Division 

Solutions. Under Division Board tillverkas papper till vätskekartonger och andra typer av 

förpackningskartonger. Division Paper producerar kraft- och säckpapper som används i 

industrier, inom medicinska områden och används även av oss konsumenter. Inom denna 

division säljs även överskottet av pappersmassan till andra fabriker. Till sist har de Division 

Solutions som arbetar mot att göra hållbara och effektiva produkter till sina kunder i takt med 

att kraven på pappret ökar.  

 

Pappersbruket i Skärblacka har genom åren haft många namn och ägare. Till en början var det 

två separata pappersbruk, Ljusfors Pappersbruk och Skärblacka AB. Ljusfors startade upp en 

pappersmaskin 1895 och en egen massatillverkning 1898 (BillerudKorsnäs, 2018f). Skärblacka 

AB startade sin tillverkning några år tidigare, massatillverkningen påbörjades 1872 samt 

papperstillverkningen 1874. Sedan dess har bruken ägds av Fiskeby Fabriks AB, Kooperativa 

Förbundet, Holmens bruk, MoDo, AssiDomän, Billerud AB och idag av BillerudKorsnäs AB. 

Under 1950-talet slogs de två bruken samman och ungefär tio år senare byggdes två nya 

pappersmaskiner och en ny sulfatfabrik. Idag är 740 personer anställda på pappersbruket i 

Skärblacka och tillsammans producerar de 460 000 ton produkter per år på de fem 

pappersmaskinerna, en massatork och tre massalinjerna. 
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5 Nulägesbeskrivning  

I detta kapitel presenteras mätningarna av cykeltiderna som utfördes i februari 2019. Dessa 

mätningar gjordes för att sedan kunna räkna om cykeltiden till kapaciteten för respektive 

maskin eller utrustning. I Figur 8 – Figur 14 kan varje enskild mätning ses samt medelvärdet 

och konfidensintervallet för dessa mätningar. 30 mätningar valdes att utföras enligt Denscombe 

(2017) resonemang kring att mindre projekt bör utföra 30–100 mätningar. 

Konfidensintervallets högsta värde har valts att användas som cykeltid efter diskussion med 

personal på BillerudKorsnäs i Skärblacka. Kapitlet avslutas med att presentera de uppmätta 

cykeltiderna för detta arbete och BillerudKorsnäs eget framtagna cykeltider.    

5.1 Hiss 

Mätningarna gjordes genom att bestämma ett startläge för hissen. Detta läge beslutades att vara 

när transportbandet i hissen började röra på sig när hissen var på sitt översta läge. Cykeln slutade 

när hissen hade lämnat rullen på bottenplanet, åkt upp igen och sedan stannat högst upp. Om 

det står en pappersrulle och väntar i kö framför hissen börjar transportbandet röra på sig så fort 

hissen har nått sitt högsta läge, därför var mätningarna slut när hissens transportband började 

röra sig.  

 

Cykeltiden mättes 30 gånger och finns i Tabell 1 i Bilaga A. I Figur 8 kan dessa mätningar av 

cykeltiden också ses. De streckade linjerna i figuren visar de 95-procentiga konfidensintervallet 

för mätningarna och den heldragna linjen är medelvärdet. Konfidensintervallets högsta gräns 

för hissens cykeltid uppmättes till 50,4 sekunder.  

 

Mätningar när hissen stannade på bottenvåningen togs bort och har inte varit med och påverkat 

medelvärdet. Hissen stannar på bottenvåningen när rullen i hissen inte kan transporteras ut med 

hjälp av transportbanden, vilket sker när det är fullt på transportbanden utanför hissen.  
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Figur 8. Gjorda mätningar av cykeltiden för hissen, medelvärdet samt ett 95-procentigt konfidensintervall för 

mätningarna. 

 

Tidmätningarna för hissen är lika varandra och konfidensintervallet blir därför smalt. Detta kan 

bero på att hissens rörelser inte påverkas av rullarnas egenskaper och för att rörelsen hissen gör 

är enkel. Skillnaderna i mätningarna är så pass små så att differensen kan ha uppstått på grund 

av reaktionsförmågan hos personen som utförde mätningarna. 

5.2 Autotruckarna 

Autotruckarnas rörelsemönster är mer oregelbundet än vad hissen på PM10 är. Truckarna kan 

hämta pappersrullar från PM7, PM8 samt PM10 och därför får inte denna cykeltid lika exakt 

start och stopp som hissen har. Men det bestämdes att cykeltiden är den tiden en autotruck 

hämtar pappersrullar från en pappersmaskin, lämnar dem i MG-packen och sedan påbörjar en 

ny hämtning vid någon av pappersmaskinerna. En godkänd mätning var när autotrucken inte 

behövde göra några längre stopp. Ett längre stopp innebar att autotrucken stannade för att den 

skulle ladda eller för att den inte hade några pappersrullar att hämta. Dessa stopp eliminerades 

genom att pausa tidtagningen och starta klockan igen när autotrucken började röra sig. Ett stopp 

som ansågs ingå i cykeltiden var när autotrucken stannade för att släppa förbi en annan 

autotruck eller stanna för att vänta på att en annan truck lämnade pappersrullar i MG-packen. 

Dessa stopp tycktes ingå i cykeltiden eftersom autotruckarna måste ha ett samspel med varandra 

när de kör.  

 

För att även kunna få med samspelet i mätningarna mättes flera autotruckar samtidigt. Detta 

gjordes genom att notera trucknummer samt en tidpunkt när autotrucken antingen hämtade, 

lämnade eller laddade batteriet. Eftersom autotruckarna är mer oregelbundna i sitt 

rörelsemönster utfördes fler mätningar än vad som gjorts på de andra maskinerna och 

utrustningen. Cykeltiden mättes 36 gånger och finns i Tabell 1 i Bilaga A. I Figur 9  kan dessa 

mätningar av cykeltiden också ses. De streckade linjerna i figuren visar de 95-procentiga 
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konfidensintervallet för mätningarna och den heldragna linjen är medelvärdet. 

Konfidensintervallets högsta gräns för autotruckarnas cykeltid uppmättes till 352 sekunder.  

 

 

 
Figur 9. Gjorda mätningar av cykeltiden för autotruckarna, medelvärdet samt ett 95-procentigt 

konfidensintervall för mätningarna. 

 

Mätningarna för autotruckarna som visas i Figur 9 har en större spridning jämfört med 

mätningarna för hissen. Det är 134 sekunders skillnad mellan det största och det minsta värdet 

i mätningarna för cykeltiden hos autotruckarna. Den stora spridningen leder till att 

konfidensintervallet blir bredare. Skillnaderna kan ha uppstått för att antalet aktiva autotruckar 

har varierat under mätningarna. Under mätningarna av cykeltiden kunde det ses att när det är 

fler autotruckar som kör blir det trängre och autotruckarna måste ta mer hänsyn till varandra. 

Vid de utförda mätningarna var det som mest fyra autotruckar som var aktiva vid ett och samma 

tillfälle. 

5.3 MG-pack och C-pack 

Mätningsmetoden för packarna skedde liknande som för autotruckarna, tidsstämplar noterades 

för att kunna klocka flera pappersrullar i följd. På så sätt inkluderade mätningarna tiden det tog 

för en pappersrulle att emballeras om flera rullar var i packen samtidigt, alltså om någon station 

var långsammare än någon annan.  

 

I C-packen startade mätningarna när pappersrullen knuffades från transportbandet och in i den 

första stationen. Transportbandet som pappersrullarna stöttes från är ett transportband som 

kommer från PM9. Mätningarna i MG-packen började när pappersrullarna gick över på 

transportbandet som den första stationen är vid. Transportbandet där autotruckarna lämnar 

pappersrullarna var inte med i mätningarna. Detta transportband anses vara en buffertplats 

eftersom pappersrullarna väntar på det transportbandet innan de kan börja emballeras. 
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Mätningarna i både C-packen och MG-packen avslutades när etikettroboten hade satt på 

etiketterna på emballaget samt kommit tillbaka till sitt ursprungsläge.  

 

Cykeltiden mättes 30 gånger och finns i Tabell 1 i Bilaga A. I Figur 10-Figur 11 kan dessa 

mätningar av cykeltiden också ses. De streckade linjerna i figurerna visar de 95-procentiga 

konfidensintervallet för mätningarna och de heldragna linjerna är medelvärdet. 

Konfidensintervallets högsta gräns för MG-packens cykeltid uppmättes till 253 sekunder och 

C-packens cykeltid till 314 sekunder.  

 

 

 
Figur 10. Gjorda mätningar av cykeltiden för MG-packen, medelvärdet samt ett 95-procentigt konfidensintervall 

för mätningarna. 

 

 
Figur 11. Gjorda mätningar av cykeltiden för C-packen, medelvärdet samt ett 95-procentigt konfidensintervall 

för mätningarna. 
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Konfidensintervallet för både Figur 10 och Figur 11 är ungefär en minut vilket tyder på att 

tidmätningarna skiljer sig åt. Mindre variationer kan ha uppstått om rullen har varit själv i 

packen och inte har behövt vänta på att rullen i stationen framför ska bli klar. Alternativt att det 

har varit flera rullar i packen och att någon station har varit långsammare än de tidigare 

stationerna och därför har det tagit längre tid för rullen att bli emballerad. Rullens bredd i MG-

packen har också en inverkan på hur lång tid det tar för rullen att emballeras. MG-packen har 

inte emballage som täcker de bredare rullarna och därför måste dessa rullar emballeras upp till 

tre gånger för att bli helt täcka vilket leder till större variationer i mätningarna av cykeltiden.  

5.4 Nedställare 1 och nedställare 2 

Mätningarna på nedställare 1 och nedställare 2 utfördes vid olika tillfällen men på samma sätt. 

Rörelsen startade när nedställaren var på sitt högsta läge och transportbandet i nedställaren 

började att röra på sig. I cykeltiden ingick det att pappersrullarna skulle transporteras in i 

nedställaren med hjälp av ett transportband, nedställaren skulle tilltas nedåt 90 grader, lämna 

av pappersrullen och sen gå upp i sitt toppläge igen.  

 

Cykeltiden mättes 30 gånger och finns i Tabell 1 i Bilaga A. I Figur 12 Figur 13 kan dessa 

mätningar av cykeltiden också ses. De streckade linjerna i figurerna visar de 95-procentiga 

konfidensintervallet för mätningarna och de heldragna linjerna är medelvärdet. 

Konfidensintervallets högsta gräns för nedställare 1´s cykeltid uppmättes till 53,6 sekunder och 

nedställare 2´s cykeltid till 44,7 sekunder. 

 

 
Figur 12. Gjorda mätningar av cykeltiden för nedställare 1, medelvärdet samt ett 95-procentigt 

konfidensintervall för mätningarna. 
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Figur 13. Gjorda mätningar av cykeltiden för nedställare 2, medelvärdet samt ett 95-procentigt 

konfidensintervall för mätningarna. 

 

Nedställarnas konfidensintervall är smala, precis som för hissen. Nedställare 1 har ett smalare 

konfidensintervall än vad nedställare 2 har. Nedställarnas rörelse är en enkel rörelse som inte 

är beroende av rullarnas egenskaper och är antagligen anledningen till varför mätningarnas 

variation inte är så stor. Liknande hissens tidmätningar kan reaktionsförmågan hos personen 

som gjorde mätningarna haft en märkbar påverkan på dessa mätningar. 

5.5 Truckförare i färdigvarulagret 

För truckarna i färdigvarulagret valdes det att använda sig av företagets redan uppmätta 

cykeltider. Valet gjordes för att det kan vara känsligt för personalen att bli klockade när de utför 

sitt arbete och för att mätningarna utfördes på ett sätt som var liknande de resterande 

tidmätningarna. Mätningarna utfördes genom att klocka en truck från att den hade plockat upp 

sin stapel med pappersrullar, lämnat dessa på sin lagerplats och sedan kommit tillbaka till 

transportbandet för att påbörja en ny upphämtning av rullar.  

 

Cykeltiden mättes 70 gånger och finns i Tabell 2 i Bilaga A. I Figur 14 kan dessa mätningar av 

cykeltiden också ses. De streckade linjerna i figuren visar de 95-procentiga konfidensintervallet 

för mätningarna och den heldragna linjen är medelvärdet. Konfidensintervallets högsta gräns 

för hissens cykeltid uppmättes till 71 sekunder.  
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Figur 14. Gjorda mätningar av cykeltiden för truckarna i färdigvarulagret, medelvärdet samt ett 95-procentigt 

konfidensintervall för mätningarna. 

 

Truckarna i färdigvarulagret har ett brett konfidensintervall men inte lika brett som MG-packen 

och C-packen har. Variationen i mätningarna finns för att lagerplatserna som rullarna ska till 

ligger olika långt bort och därför blir transportsträckan med trucken olika långa. Många av 

mätningarna ligger kring medelvärdet.     

5.6 BillerudKorsnäs uppmätta cykeltider 

BillerudKorsnäs i Skärblacka har också gjort kapacitetsmätningar för att veta vad deras 

produktionsanläggning klarar av. Tabell 3 visar både de uppmätta cykeltiderna som har gjorts 

i detta arbete och de mätningarna företaget har gjort. Cykeltiderna för truckarna i 

färdigvarulagret är båda uppmätta av företaget och därför är cykeltiden samma för båda. 

 

Tabell 3. Cykeltider från Figur 8 – Figur 14 och BillerudKorsnäs i Skärblackas egna mätningar av cykeltiden. 

 Mätningar från Figur 8 – 

Figur 14 [s] 

BillerudKorsnäs mätningar 

2016 [s] 

Hiss 50,4 52 

Autotruck 352 388 

MG-pack 253 288 

C-pack 314 360 

Nedställare 1 53,6 50 

Nedställare 2 44,7 45 

Truckarna i färdigvarulagret 71 71 

 

BillerudKorsnäs cykeltider är högre för alla maskinerna och all utrustning förutom cykeltiderna 

för nedställare 1, där BillerudKorsnäs tider istället är kortare. Att tiderna är längre kan till 

exempel bero på att de har mätt cykeltiden med en annan metod än vad detta arbete har gjort. 

Det är inte heller säkert att cykeltiderna har tagits fram av samma person från BillerudKorsnäs 
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vilket också kan leda till att cykeltiderna är framtagna på olika sätt. Då det inte är känt i det här 

arbetet hur eller av vem cykeltiderna har tagits fram av är det inte heller känt om dessa tider är 

medelvärdet av flera mätningar eller om tiderna har tagit fram på något annat sätt. 

Tidsskillnaderna kan bero på att BillerudKorsnäs tider är från 2016 och att förändringar i 

produkter eller hastigheter hos maskinerna eller utrustningen i rullhanteringen kan ha skett sen 

dess. Tidsskillnaderna för hissen, nedställare 1 och nedställare 2 är endast några sekunder. Detta 

tyder på att de maskinerna och utrustningen har en tydlig start och slut på sin rörelse vilket kan 

betyda att det är enklare att mäta cykeltider på ett enhetligt sätt för dessa. Därför har detta 

arbetets uppmätta cykeltider varit lika företagets cykeltider på dessa tre maskiner och 

utrustning. Trotts tidernas skillnader kan de klockade cykeltiderna för det här arbetet betraktas 

som trovärdiga eftersom dessa cykeltider är liknande BillerudKorsnäs cykeltider. 

  



29 

 

6 Modell 

Kapitlet beskriver och visar resultat från modellerna som har gjorts. Dessa modeller har skapats 

genom att använda cykeltiderna som presenterats i kapitel 5.6, BillerudKorsnäs egna cykeltider 

valdes att användas. Produktionstakterna som visas i modellerna är baserade på verkliga data. 

Modellernas utdata kommer att användas för att kunna resonera kring slutsatser för arbetet.  

 

I detta arbete har två modeller utformats: EgenData och ProdPlan. Modellen EgenData ger 

användaren möjlighet att skriva in egna data som sedan resulterar i grafer som visar rullflöden 

och kapaciteter i rullhanteringssystemet. ProdPlan skapar grafer över rullhanteringen genom att 

basera dem på produktionsplaneringen som gjorts på företaget. Detta kapitel innehåller både 

modellbeskrivningar och resultat från modellerna.   

6.1 Modellbeskrivning 

Detta delkapitel beskriver och förklarar hur modellerna fungerar samt hur de har byggts. Båda 

modellerna är beräkningsmodeller som har gjorts i Excel och Visual Basic for Applications 

(VBA). Syftet med modellerna är att visualisera inflödet i det studerade systemet. 

6.1.1 Modellen EgenData 

Syftet med denna modell är att kunna visualisera flöden och kapaciteter i rullhanteringssystemet 

genom grafer och figurer. Detta görs med data som till exempel kan vara fiktiv eller vara 

baserad på data för en produkt som har tänkts att börja produceras och då kan denna modell 

vara ett hjälpmedel vid beslutet om den nya produkten. I detta exempel är data inspirerad av 

kundorder som BillerudKorsnäs fått under 2018.   

 

Figur 15 visar den delen av modellen där indata skrivs in och där beräkningarna sker. De gröna 

cellerna är där användaren själv får skriva in data. Högst upp i figuren visas det vilken 

pappersmaskin data gäller. Beräkningarna som görs i modellen finns i Bilaga B. 
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Figur 15. Print screen från modellen där de gröna cellerna är indata och de grå cellerna är både fasta värden 
och beräknade värden.   

 

Majoriteten av data som skrivs in i modellen syns i Figur 16, där det dock sakas antalet truckar 

som används. Data som skrivs in av användaren är diametern på rullarna, ytvikten, hastigheten 

som körs på pappersmaskinen, hylsdiameter, den totala bredden på pappret, densiteten på 

rullarna och vilka bredder det ska vara på rullarna. Varje rulles bredd i ett set skrivs in och 

behöver inte vara samma för alla vilket syns för till exempel PM8 i Figur 16. Två gröna celler 

finns även i Figur 17 där antalet truckar skrivs in. Normalfallet är att det är sju autotruckar och 

tre truckar i färdigvarulagret men denna modell gör det möjligt att se vad som sker om fler eller 

färre truckar används i systemet.  
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Figur 16. Print screen av övre delen av Figur 15. 

 

Figur 17 visar den nedre delen av Figur 15 där cellernas värden har genererats av beräkningar 

av den indata som användaren har skrivit in. Figuren innehåller beräkningar som har genererats 

av algoritmen som kan ses i Bilaga C och uträkningar som finns i Bilaga B.  

 

 

Figur 17. Utdata från modellen EgenData. 

 

Algoritmen startas genom att trycka på knappen Beräkna, se Figur 17. Algoritmen beräknar 

antalet autotruckar som behövs för att kunna förflytta alla rullarna i ett set till MG-packen. 

Algoritmen försöker att minimera antalet använda autotruckar men tar även hänsyn till vissa 

prioriteringar. Dessa prioriteringar är satta efter BillerudKorsnäs i Skärblackas sortering som 

sker efter pappersmaskinerna. Sorteringen har två prioriteringar, den första är att rullarna i en 

autotruck har samma order och om inte det går att uppfylla strävas det efter att ha en hög 

fyllnadsgrad i autotruckarna. De rullar som inte har samma bredd som någon annan rulle 

försöker algoritmen sedan att placera ut i en redan befintlig autotruck för att öka fyllnadsgraden. 
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I Bilaga C på rad 88–215 finns koden för den delen av algoritmen där antalet rullar i 

autotruckarna räknas ut. 

 

Beräkningen för antalet staplar/set och antal rullar/stapel görs genom att skapa staplar av rullar 

med samma bredder och säkerställer att stapel inte blir för hög. Begränsningen för stapelns höjd 

är att den inte får vara högre än tre rullar och att rullarnas höjd inte är mer än tre gånger så stor 

som rullarnas diameter. Koden för antalet staplar/set finns i Bilaga C på rad 221–234, 252–267, 

278–291 och 302–315. I Bilaga C på raderna 242, 275, 299 och 323 beräknas antalet 

rullar/stapel.  

 

Som tidigare nämnt var modellens syfte att beräkna inflöde och kapacitet för maskinerna och 

utrustningen i rullhanteringen. De två första raderna i Figur 17 räknas ut genom Ekvation 1–2 

i Bilaga B. Beräkningarna för pappersmaskinernas produktion kan ses i Bilaga B Ekvation 3–4 

och inflödet i maskinerna och utrustningen finns i Ekvation 5–11 i Bilaga B. Antalet rullar som 

kan vara i maskinen eller utrustningen samtidigt beräknas med Ekvation 12–18 i Bilaga B. Den 

sista raden i Figur 17 är kapaciteten som respektive maskin och utrustning har, se Bilaga B 

Ekvation 19–20.  

6.1.2 Modellen ProdPlan 

Syftet med denna modell är att kunna få en överblick på flödena och kapaciteten för den 

planerade produktionen.  

   

Precis som den tidigare modellen är denna modell också gjord i Excel. Användaren klistrar in 

produktionsplaneringen som finns i ett av programmen som används inom BillerudKorsnäs 

kallat Paperline. Produktionsplanen innehåller information om de körställningarna som är 

tänkta att produceras. När användaren har gjort detta trycker han/hon på en knapp som startar 

modellen.  

 

Denna modell är gjord genom att spela in makron som tillsammans formaterar data och tillslut 

plottar ut grafer över inflöden och kapaciteter i rullahanteringen. Bilaga D på rad 1–87 

innehåller funktionerna som bygger upp modellen och på de resterande raderna i bilagan finns 

funktionerna. För att kunna eliminera fel som kan uppstå när modellen körs har olika data testats 

i den byggda modellen. På så sätt har modellen säkerställts att kunna köra data som är olika 

stora. Modellens utdata har även validerats med personal på företaget.  

 

Modellen består av sju flikar; Info, PM7, PM8, PM9, PM10, Data och Grafer. Fliken Info 

innehåller information för användaren som förklarar hur modellen ska användas samt en knapp 

för att starta modellen. PM7, PM8, PM9 och PM10 är flikarna där användaren klistrar in 

produktionsplaneringen. Användaren klistrar in alla kolumner som finns i Paperline men 

modellen använder sig inte av alla kolumner. Alla kolumner klistras in för att modellen ska vara 

mer användarvänlig och för att det ska vara svårare att göra fel för den som använder modellen. 

I fliken Data sker alla beräkningar och i Grafer skrivs de genererade graferna ut. Nedan kommer 

stegen för denna modell att förklaras. Koden för modellen finns i Bilaga E och beräkningarna 

som förklaras i stegen finns i Bilaga D.  
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Steg 1. Makrot börjar med att rensa bort tidigare data i Data och Grafer. 

 

Steg 2. Hämta data från flikarna PM7, PM8, PM9 och PM10 till fliken Data. Kolumnerna som 

hämtas är den planerade starttiden, diametern på rullarna, trimbredden, set kvar att köra, antal 

planerade rullar och antalet producerade rullar. 

 

Steg 3. Räkna ut antal rullar kvar att köra, se Bilaga D Ekvation 1. I produktionsplaneringen 

finns inte information om rullarnas bredder så detta har räknats ut genom Ekvation 2 i Bilaga 

D. Detta är alltså en begränsning för denna modell eftersom rullarnas exakta bredder inte 

används i modellen, men modellen ger ändå en skattning av rullflödet. 

 

Steg 4. Sortera data för respektive pappersmaskin efter den planerade starttiden. På så sätt kan 

tidsåtgången för varje körställning beräknas. När tidsåtgången för körställningarna har räknats 

ut kan antalet rullar per timme beräknas, se Bilaga D Ekvation 3. Men innan detta utförs 

undersöker modellen om de planerade rullarna ska sambandas. Rullar som är mindre än 500 

mm samt rullar där ����� ∙ 2 < �������� packas ihop till ett kolli i MG-packen eller C-

packen. I verkligheten kan även tre rullar sättas ihop till ett kolli, men i denna modell sambandas 

rullarna två och två.     

 

Steg 5. I detta steg beräknas kapaciteterna för maskinerna och utrustningen. Hur detta görs i 

modellen kan ses i Ekvation 4–14 i Bilaga D.  

 

Steg 6. Summera produktionen från pappersmaskinerna som kommer in i respektive maskin 

och utrustning. Vilka flöden som summeras för maskinerna och utrustningen finns i Bilaga D i 

Ekvation 15–21.  

 

Steg 7. Gör grafer som visar kapaciteten och inflödet i varje maskin eller utrustning. 

6.2 Resultat från modellerna 

Detta delkapitel innehåller resultat från modellerna. Resultatet i 6.2.1 baseras på data från Figur 

15 och kapitel 6.2.2 visualiserar produktionsplaneringen som gjorts för datumen 26 april 2019 

till 1 maj 2019. 

6.2.1 Resultat av EgenData 

Längst till vänster i Figur 18 visas det hur många rullar/h respektive pappersmaskin producerar 

i exemplet. I figuren kan det även ses att hissen har en cykeltid på 52,0 sekunder, kan endast 

hantera en rulle i taget, har därmed en kapacitet på 69,2 rullar/h och har ett inflöde på 26,6 

rullar/h. På samma sätt är de andra gråa rutorna uppbyggda. Cykeltiderna för maskinerna och 

utrustningen varierar inte när indata ändras. Kapaciteten för hissen, MG-packen och C-packen 

varierar inte heller när annan indata används. 
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Vidare i flödeskartan kommer autotruckarna. Figur 18 visar att 48% av rullarna som kommer 

till autotruckarna är från PM10, 28% från PM8 och 24% från PM7. Figur 18 visar också att 

60% av rullarna som kommer ner till truckarna är från PM7, PM8 och PM10. 40% av rullarna 

som kommer ner till färdigvarulagret kommer från PM9. 

 

 

Figur 18. Flödes- och kapacitetsöversikt för rullhanteringen. Indata och utdata finns i Figur 15. 

 

Flödeskartan visar att alla maskiner och all utrustning har en högre kapacitet än vad inflödet är. 

Greene (1997) och Nave (2002) säger att systemet inte kan ha högre kapacitet än vad 

flaskhalsens kapacitet är. I detta fall har MG-packen lägst kapacitet i flödet som går från PM7, 

PM8 och PM10 till färdigvarulagret. Detta innebär att flödet efter MG-packen aldrig kommer 

att kunna vara större än MG-packens kapacitet. Nave (2002) säger att kö bildas framför 

flaskhalsen. För att det inte ska bildas kö behövs därför kapaciteten för autotruckarna vara högre 

än hissens, MG-packens kapacitet vara högre än autotruckarnas, kapaciteten för nedställare 2 

ska vara större än MG-packens kapacitet och sedan på liknande sätt för nedställare 2 och 

truckarna. Kapaciteterna för C-packen, nedställare 1 och truckarna ökas ju längre in i systemet 

pappersrullarna kommer.  

 

Modellen ger även ett resultat som visar ledig kapacitet för varje maskin eller utrustning. I Figur 

19 visas den lediga kapaciteten i både procent och minuter/h. 
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Figur 19. Graferna visar ledig kapacitet. Den övre grafen har enheten procent och den undre är i enheten 

minuter/h. 

 

Figur 19 visar att maskinerna och utrustningen med mest ledig kapacitet är C-packen, 

nedställare 1 och truckarna. Detta betyder att denna del av rullhanteringen skulle kunna hantera 

fler rullar. Det skulle kunna vara rullar från MG-maskinerna och kan även vara en indikator att 

PM9 skulle kunna öka sin produktion sett till rullar/h. 

6.2.2 Resultat av ProdPlan 

Figur 20Figur 26 är resultatet från modellen i form av kapacitet och inflöde under de givna 

datumen. Figurerna visar att kapaciteten för maskinerna och utrustningen aldrig överskrids 

under de datumen som flödena baseras på. I resultaten kan det även ses att kapaciteterna för 

autotruckarna, nedställare 1, nedställare 2 och truckarna har ibland stora variationer beroende 

på vad för typ av pappersrullar det är som produceras.  
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Figur 20. Hissens kapacitet och planerade produktion mellan datumen 26 april till 1 maj 2019. 

 

I Figur 20 kan det ses att produktionen från PM10 som sedan kommer till hissen vanligen är 6–

30 rullar/h för de valda datumen. Under 1 maj ökade produktionen till 48 rullar/h men hissen 

hade inte några kapacitetsproblem med denna ökning. 

 

 

Figur 21. Autotruckarnas kapacitet och planerade produktion mellan datumen 26 april till 1 maj 2019. 

 

Resultatet i Figur 21 visar hur autotruckarnas kapacitet varierar när produktionen förändras. 

Kapaciteten varierar eftersom autotruckarna kan köra olika många rullar åt gången, beroende 
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på rullarnas bredder. Den lägsta kapaciteten är 75 rullar/h och den hösta kapaciteten är över 250 

rullar/h. Autotruckarna har inga kapacitetsproblem under de givna datumen. 

 

Att ha möjlighet att se variationerna i både kapacitet och produktion är en styrka som denna 

modell har. Produktionen från MG-maskinerna är mellan 20–50 rullar/h men 

produktionstoppen från PM10 gör att summan av produktionen blir 60 rullar/h under en kortare 

period.  

 

 

Figur 22. MG-packens kapacitet och planerade produktion mellan datumen 26 april till 1 maj 2019. 

 

I Figur 22 är det lättare att se variationerna i produktionen från PM7, PM8 och PM10 eftersom 

kapaciteten hos MG-packen är lägre än autotruckarna i Figur 21 och vilket leder till att den 

vertikala axeln endast går till 120 rullar/h. MG-packen har inga kapacitetsproblem under de 

givna datumen. 
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Figur 23. C-packens kapacitet och planerade produktion mellan datumen 26 april till 1 maj 2019. 

 

Figur 23 visar att kapaciteten i C-packen inte förändras över tid. PM9 har en högre 

produktionstakt fram till mitten av 27e april och sedan går det ner och håller sig kring 25 

rullar/h. C-packen har inga kapacitetsproblem under de givna datumen. 

 

 

Figur 24. Nedställare 1 kapacitet och planerade produktion mellan datumen 26 april till 1 maj 2019. 

 

Kapaciteten i nedställare 1 är 216 rullar/h den större delen av den studerade tiden, se Figur 24. 

Kapaciteten går ner till 72 rullar/h under den 29e april och detta är för att rullarna som 
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produceras är så pass breda att tre rullar inte kan bilda en stapel i nedställaren. Nedställare 1 

har inga kapacitetsproblem under de givna datumen. 

 

 

Figur 25. Nedställare 2 kapacitet och planerade produktion mellan datumen 26 april till 1 maj 2019. 

 

Nedställare 2 har en mer varierad kapacitet jämfört med nedställare 1 vilket kan ses i Figur 25. 

Nedställare 2 har inga kapacitetsproblem under de givna datumen. 

 

 

Figur 26. Truckarnas kapacitet och planerade produktion mellan datumen 26 april till 1 maj 2019. 
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Variationerna i kapaciteten för truckarna i färdigvarulagret blir en kombination av kapaciteterna 

från nedställare 1 och nedställare 2. Truckarnas kapacitet liknar kapaciteten i nedställare 2 men 

har också nedställare 1’s snabba minskning av kapacitet som sker under den 29e april, se Figur 

26. Varför den är mest lik nedställare 2’s kapacitet är för att nedställare 1 inte varierar lika 

mycket och därför inte bidrar till variationerna. Truckarna har inga kapacitetsproblem under de 

givna datumen. 
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7 Känslighetsanalys 

Detta kapitel introducerar ett scenario där alla pappersmaskiner har olika produktionstakter för 

olika tidsperioder. Produktionstakterna som används i scenariot ska representera låg, medel och 

hög produktionstakt för respektive pappersmaskin. Detta scenario har skapats för att undersöka 

hur snabbs systemet kan återhämta sig. Detta kapitel förklarar först hur scenariot har 

konstruerats och sedan presenteras resultatet. Resultatet från scenariot kommer att ligga till 

grund för diskussioner och slutsatser.  

7.1 Uppbyggnad av scenario 

I detta delkapitel presenteras antalet pappersrullar/h som respektive pappersmaskin kan 

producera om alla rullarna i setet är lika breda. Valda dimensioner på rullarna vid låg, medel 

samt hög produktion presenteras också. Till sist utformas det ett scenario och för att få scenariot 

likt verkligheten undersöktes det hur ofta varje pappersmaskin producerade enligt låg, medel 

respektive hög produktionstakt. För att förklara detta har ett enklare exempel utformats.  

 

I  Figur 27 visas alla rullarna som fiktiva kunder har beställt. I detta exempel ska det först 

definieras vad som är en liten, medel och stor rulle. Sedan ska det räknas ut hur stor andel det 

är av rullarna som är liten, medel eller stor. 

 

 

Figur 27. Alla rullarna i exemplet. 

 

Nästa steg var att endast ha kvar unika rullar, alltså dubbletter har tagits bort vilket kan ses i 

Figur 28. Dubbletterna tas bort för att kunna se vad för typ av rullar som finns i exemplet. De 

unika rullarna kan ses i  Figur 28 och rullarna har även klassificerats efter om de är en liten, 

medel eller stor rulle.  

 

 

Figur 28. De unika rullarna är kvar och det har bestämts vad för typ av rulle de är. 

 

Efter att det har definierats vad för typ av rulle som är liten, medel eller stor kan andelen av 

varje typ av rulle beräknas. I Figur 29 presenteras det hur många rullar det finns av varje typ.   
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Figur 29. Andelen rullar av varje typ, baserat på kundernas order. 

 

Slutligen kan ett scenario utformas som stämmer överens med kundernas order och alltså 

beskriver hur produktionen ska producera för att kunna uppfylla kundernas beställning. 

Scenariot innehåller alltså 57% av de mindre rullarna, 29% av medel-rullarna och till sist 14% 

av de stora rullarna.   

7.1.1 Produktion 

För att kunna räkna ut inflödet i det studerade systemet användes data från kunderorder från 

2018. Data innehöll diametern, bredden, ytvikten och produktkoden som kunden hade beställt. 

För att kunna räkna ut antal pappersrullar/h behövdes även hastigheten på pappersmaskinen 

samt hur hårt rullarna rullades, alltså densiteten. Dessa två variabler fanns specificerade för 

varje produktkod. Ett exempel på data finns i Tabell 1 i Bilaga F och i Figur 30 visas variabler 

som påverkar antalet rullar som produceras på en timme. I beräkningarna antogs det att alla 

pappersrullarna i ett set hade samma dimensioner 

 

 

Figur 30. Variabler som påverkar produktionstakten. 

 

I detta delkapitel kommer resterande figurer att visa produktionstakterna som genererats av 

kundorderna från 2018. Varje stapel i stapeldiagrammen representerar hur många rullar som 

har samma produktionstakt (rullar/h) men kan ha varierande diameter, ytvikt eller någon annan 

variabel från Figur 30.  
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För varje pappersmaskin finns det två figurer med stapeldiagram, den första figuren kan 

jämföras med Figur 28 där gränserna för låg, medel och hög produktionstakt bestäms. I de första 

figurerna för respektive pappersmaskin visas medelvärde och det 95% konfidensintervallet 

samt intervallen för de tre produktionstakterna är markerade med svarta pilar. 

Medelproduktionstakten bestämdes genom att alla värden på den horisontella axeln (Rullar/h) 

som låg i intervallet HMedel	 − MNOPQORQOSSTUVWXVP
, , Medel	 +	MNOPQORQOSSTUVWXVP, Z	klassades som 

medelproduktion. Värdena till vänster om intervallet klassades som låg produktionstakt och de 

till höger som hög produktionstakt. I den första figuren för pappersmaskinerna har alla rullar 

som inte är unika tagits bort, figuren visar alltså alla olika typer av pappersrullar som har 

beställts av någon kund. Unik innebär att uppsättningen av variablerna i Figur 30 är unika för 

de rullarna. 

 

I den andra figuren för respektive pappersmaskin appliceras intervallen för produktionstakterna 

på alla beställda pappersrullar för respektive pappersmaskin. På så sett kan det räknas ut hur 

ofta till exempel PM7 producerar enligt medelproduktion, sett till de beställda kundorderna från 

2018. Andelarna för låg, medel och hög produktionstakt har avrundats till närmsta tiotal.  

 

Figur 31 visar produktionstakten för de unika rullarna som beställts 2018. De gråa staplarna 

visar de 95% konfidensintervallet och medelvärdet. Medelvärdet för produktionen på PM7 är 

13,4 rullar/h och standardavvikelsen 19,8 rullar/h. De svarta pilarna markerar 

produktionstakternas intervall.  

 

 

Figur 31. Sortimentet av beställda rullar 2018 på PM7. De gråa staplarna är konfidensgränserna för det 95% 
konfidensintervallet och medelvärdet. 

 

Staplarna i Figur 32 visar alla pappersrullarna som har beställts under 2018. Intervallen för 

produktionstakterna från Figur 31 har applicerats på rullarna i Figur 32 och andelen 

pappersrullar som finns i dessa intervall har räknats ut. Andelen låg produktionstakt är 40%, 

medel 20% och hög produktionstakt 40% på PM7. 
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Figur 32. Antalet beställda rullar 2018 på PM7 och hur många rullar/h dessa rullar skulle generera om ett set 
innehåller endast likadana rullar. 

 

Figur 33 visar produktionstakten för de unika rullarna som beställts 2018. De gråa staplarna 

visar de 95% konfidensintervallet och medelvärdet. Medelvärdet för produktionen på PM8 är 

15,0 rullar/h och standardavvikelsen 18,5 rullar/h. De svarta pilarna markerar 

produktionstakternas intervall.  

 

 

Figur 33. Sortimentet av beställda rullar 2018 på PM8. De gråa staplarna är konfidensgränserna för det 95% 
konfidensintervallet och medelvärdet. 

 

Staplarna i Figur 34 visar alla pappersrullarna som har beställts under 2018. Intervallen för 

produktionstakterna från Figur 33 har applicerats på rullarna i Figur 34 och andelen 

pappersrullar som finns i dessa intervall har räknats ut. Andelen låg produktionstakt är 20%, 

medel 50% och hög produktionstakt 30% på PM8. 
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Figur 34. Antalet beställda rullar 2018 på PM8 och hur många rullar/h dessa rullar skulle generera om ett set 

innehåller endast likadana rullar. 

 

Figur 35Figur 31 visar produktionstakten för de unika rullarna som beställts 2018. De gråa 

staplarna visar de 95% konfidensintervallet och medelvärdet. Medelvärdet för produktionen på 

PM9 är 28,4 rullar/h och standardavvikelsen 14,0 rullar/h. De svarta pilarna markerar 

produktionstakternas intervall.  

 

 

Figur 35. Sortimentet av beställda rullar 2018 på PM9. De gråa staplarna är konfidensgränserna för det 95% 
konfidensintervallet och medelvärdet. 

 

Staplarna i Figur 36 visar alla pappersrullarna som har beställts under 2018. Intervallen för 

produktionstakterna från Figur 35 har applicerats på rullarna i Figur 36 och andelen 

pappersrullar som finns i dessa intervall har räknats ut. Andelen låg produktionstakt är 20%, 

medel 70% och hög produktionstakt 10% på PM9. 
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Figur 36. Antalet beställda rullar 2018 på PM9 och hur många rullar/h dessa rullar skulle generera om ett set 

innehåller endast likadana rullar. 

 

Figur 37Figur 31 visar produktionstakten för de unika rullarna som beställts 2018. De gråa 

staplarna visar de 95% konfidensintervallet och medelvärdet. Medelvärdet för produktionen på 

PM10 är 21,2 rullar/h och standardavvikelsen 20,4 rullar/h. De svarta pilarna markerar 

produktionstakternas intervall.  

 

 

Figur 37. Sortimentet av beställda rullar 2018 på PM10. De gråa staplarna är konfidensgränserna för det 95% 
konfidensintervallet och medelvärdet. 

 

Staplarna i Figur 38 visar alla pappersrullarna som har beställts under 2018. Intervallen för 

produktionstakterna från Figur 37 har applicerats på rullarna i Figur 38 och andelen 

pappersrullar som finns i dessa intervall har räknats ut. Andelen låg produktionstakt är 40%, 

medel 30% och hög produktionstakt 30% på PM10. 
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Figur 38. Antalet beställda rullar 2018 på PM10 och hur många rullar/h dessa rullar skulle generera om ett set 

innehåller endast likadana rullar. 

7.1.2 Valda produktionstakter och utformningen av scenariot 

Utifrån intervallen som togs fram för respektive pappersmaskin i tidigare delkapitel valdes 

kundorder ut som i scenariot ska representera produktionstakterna låg, medel och hög.  

 

Medelinflödet valdes genom att välja en godtycklig order som producerade enligt medelvärdet. 

Valet av order som kunde representera högt respektive lågt inflöde gjordes genom att studera 

graferna som gjorts av alla order (Figur 32, Figur 34, Figur 36 och Figur 38). Värdena som låg 

under medelvärdet var täta och därför valdes en godtycklig order som var bland de lägsta 

producerade rullar/h. Värdena över medelvärdet var mer utspridda och den valda orden var inte 

bland de som hade flest antalet producerade rullar/h. Detta för att i verkligheten hade 

produktionsplanerarna inte planerat in att så många rullar skulle produceras i ett set och därför 

valdes de mest extrema värdena bort. En produktionsplanerare hade istället blandat breda och 

smala pappersrullar med varandra och på så sätt fått ner produktionen, sett till antalet 

pappersrullar/h. 

 

Tabell 4 visar diameter, bredd på rullarna, antal rullar/set samt rullar/h för de valda 

produktionstakterna låg, medel och hög. I Tabell 4 visas de kombinationer som har valts för att 

resultera i antalet rullar/h för respektive pappersmaskin och respektive produktionstakt. De 

valda kombinationerna är taget från kundorder från 2018 och fullständiga data finns i Bilaga F, 

Tabell 2.  
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Tabell 4. Diameter, bredd, rullar/set och rullar/h för de valda produktionstakterna i scenariot 

  PM7 PM8 PM9 PM10 

  Låg Medel Hög Låg Medel Hög Låg Medel Hög Låg Medel Hög 

Diameter 

[mm] 

1 250 1 000 601 1 200 900 600 1 300 1 000 1 200 1 200 950 800 

Bredd 
[mm] 

2 300 840 660 1 550 900 600 2 040 1 425 710 1 460 1 060 620 

Rullar/set 2 6 7 3 6 8 3 4 9 3 4 8 

Rullar/h 3 13,2 42,7 4,8 15 47,2 10,8 28,4 45 5,7 21,2 56,8 

 

Scenariot skapades för att kunna simulera produktionen över en längre tid och efterlikna 

verkligheten. Scenariot sträckte sig över tio tidsperioder där varje pappersmaskin producerade 

enligt någon av de valda orderna från Tabell 4. I Tabell 5 visas det hur ofta de olika 

produktionstakterna sker i verkligheten. Värdena som står inom parentes i Tabell 5 är gränserna 

för låg och hög. Intervallet för medelproduktion ligger mellan gränserna för låg och hög.  
 

Tabell 5. Andelen låg, medel och hög produktionstakt sett till orderdata från 2018. Andelarna är avrundade till 
närmsta tiotal. Parenteserna visar intervallen som har klassats för låg, medel eller hög produktionstakt.  

 Låg Medel Hög 

PM7 40% (>8,4 rullar/h) 20% 40% (<18,4 rullar/h)  

PM8 20% (>10,6 rullar/h) 50% 30% (<19,5 rullar/h) 

PM9 20% (>20,0 rullar/h) 70% 10% (<31,9 rullar/h) 

PM10 40% (>16,1 rullar/h) 30% 30% (<26,3 rullar/h) 

 

I Tabell 6 visas produktionstakterna för scenariot. För att bestämma i vilken tidsperiod hög, 

medel eller låg skulle produceras användes Excels funktioner för att slumpa ut värden. Det enda 

kravet var att i någon tidsperiod skulle alla pappersmaskiner producera enligt låg, medel 

respektive hög produktionstakt samtidigt. Detta för att kunna stressa systemet och sedan 

undersöka hur det återhämtades sig. I tidsperiod 3 producerar alla enligt hög produktionstakt, 

tidsperiod 7 producerar de enligt låg och tidsperiod 10 producerar pappersmaskinerna enligt 

medelproduktion. Antalet hög, medel och låg i Tabell 6 baseras på andelarna som presenteras i 

Tabell 5. 
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Tabell 6. Produktionstakter för respektive tidsperiod i scenariot. Hur ofta pappersmaskinerna producerar enligt 
varje produktionstakt baseras på de uträknade andelarna i Tabell 5. 

Tidsperioder 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PM7 Hög Låg Hög Låg Hög Hög Låg Medel Låg Medel 

PM8 Medel Hög Hög Medel Låg Hög Låg Medel Medel Medel 

PM9 Medel Medel Hög Medel Medel Låg Låg Medel Medel Medel 

PM10 Medel Låg Hög Låg Hög Medel Låg Hög Låg Medel 

7.2 Resultat av scenario 

I detta delkapitel presenteras grafer över resultaten från scenariot, se Figur 39 -Figur 55. För 

varje maskin och utrustning visas kapaciteten och inflödet. Resultatet innehåller även figurer 

som visualiserar den lediga kapaciteten maskinen eller utrustningen har i varje tidsperiod i 

scenariot. 

 

I figurerna som visar kapaciteten och inflödet är de röda och gula linjerna kapaciteten maskinen 

eller utrusningen har. Den röda linjen representerar kapaciteten som har mätts upp i detta arbete 

(se kapitel 5.1–5.5) och presenterades i figurerna som Kapacitet, feb 2019. Den gula linjen är 

kapaciteten som har tagits fram av pappersbruket i Skärblacka (se kapitel 5.6) och kommer att 

kallas för Kapacitet, BK. Linjerna som är grå, orange, blå och grön representerar produktionen 

från PM7, PM8, PM9 och PM10. Det finns två typer av svarta linjer, en streckad och en 

heldragen. Om maskinen eller utrusningen har kapacitet för produktionen som kommer till den 

syns endas den heldragna linjen. Den streckade linjen visar summan av produktionen i 

respektive tidsperiod. Den heldragna linjen kan symbolisera två saker. Antingen summan av 

produktionen från den aktuella tidsperioden eller summan av produktionen samt tidigare 

produktion från en annan tidsperiod. Alltså när den streckade linjen är över linjen för 

kapaciteten är produktionen från pappersmaskinerna högre än vad kapaciteten är för maskinen 

eller utrustningen. När den streckade linjen är under linjen för kapaciteten betyder det att 

maskinen eller utrustningen kör ikapp tidigare produktion. När produktionen är högre än 

kapaciteten påverkar detta inflödet av rullar till de nästkommande maskinerna och utrustningen. 
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Figur 39. Både BillerudKorsnäs uppmätta kapacitet för hissen och den uppmätta kapaciteten från februari 2019 
samt produktionstakten. 

 

 

Figur 40. Ledig kapacitet i hissen. 

 

I Figur 39 Figur 40 kan det ses att hissen inte har några kapacitetsproblem med flödet som 

kommer från PM10. När produktionstakten är låg har hissen cirka 55 minuter ledig kapacitet 

under en timme, vid medelproduktion är den lediga kapaciteten cirka 42 minuter och vid hög 

är den cirka 12 minuter.  
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Figur 41. Både BillerudKorsnäs uppmätta kapacitet för autotruckarna och den uppmätta kapaciteten från 
februari 2019 samt produktionstakten. 

 

 

Figur 42. Ledig kapacitet hos autotruckarna. 

 

Figur 41Figur 42 visar att autotruckarna inte heller har några kapacitetsproblem om alla 

autotruckar är aktiva. Den lediga kapaciteten är 26–52 minuter/h.  

 

Det finns två figurer för flödet i MG-packen. Det har delats upp för att lättare kunna läsa av den 

streckade linjen i figurerna när kapaciteten antingen är Kapacitet, BK eller Kapacitet, feb 2019.  
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Figur 43. Den uppmätta kapaciteten för MG-packen från februari 2019 samt produktionstakten. 

 

I tidsperiod 3 när MG-packens kapacitet är enligt cykeltiden som uppmättes i februari 2019 är 

produktionen från PM7, PM8 och PM10 hög och inflödet är större än kapaciteten, se Figur 43. 

Detta leder till att alla pappersrullar som produceras i tidsperiod 3 inte kommer att kunna packas 

i denna tidsperiod och får istället paketeras i tidsperiod 4. I resterande tidsperioder överskrider 

inte inflödet MG-packens kapacitet. 

 

 

Figur 44. BillerudKorsnäs uppmätta kapacitet för MG-packen samt produktionstakten. 

 

I Figur 44 är kapaciteten lägre än vad den är i Figur 43 vilket leder till att inflödet är högre än 

kapaciteten i även tidsperiod 5 och 6. Det kommer att leda till att rullar från tidsperiod 5 kommer 

att packas i tidsperiod 6 och de rullar som inte hinner att packas i tidsperiod 6 får packas i 
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tidsperiod 7. Det tar alltså två tidsperioder för att komma ikapp med de pappersrullarna som 

inte kunde packas i tidsperiod 5.  

 

 

Figur 45. Ledig kapacitet i MG-packen. 

 

Den lediga kapaciteten i MG-packen varierar från 53 minuter/h till ingen ledig kapacitet alls, 

se Figur 45. När den lediga kapaciteten är 53 minuter/h producerar PM7, PM8 och PM10 enligt 

låg produktionstakt. 

 

 

Figur 46. Både BillerudKorsnäs uppmätta kapacitet för C-packen och den uppmätta kapaciteten från februari 
2019 samt produktionstakten. 
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Figur 47. Ledig kapacitet i C-packen. 

 

Som kan ses i Figur 46Figur 47 har C-packen tillräckligt med kapacitet under alla tidsperioder 

för att kunna packa alla pappersrullarna från PM9. Under scenariot har C-packen möjlighet att 

stå stilla från 33 minuter/h och upp till 54 minuter/h. C-packen hade haft möjlighet att packa 

några rullar från PM7, PM8 eller PM10 sett till den lediga kapaciteten.  

 

 

Figur 48. Både BillerudKorsnäs uppmätta kapacitet för nedställare 1 och den uppmätta kapaciteten från 
februari 2019 samt produktionstakten. 
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Figur 49. Ledig kapacitet i nedställare 1. 

 

Precis som C-packen har även nedställare 1 har tillräckligt med kapacitet för pappersrullarna 

som kommer från PM9, vilket kan ses i Figur 48Figur 49. Den lediga kapaciteten i Figur 49 är 

kring 50 minuter/h under scenariots alla tidsperioder. 

 

Det finns även två figurer för flödet i nedställare 2 och truckarna i färdigvarulagret. De har 

delats upp för att lättare kunna läsa av den streckade linjen i figurerna när kapaciteten antingen 

är Kapacitet, BK eller Kapacitet, feb 2019.  

 

 

 

Figur 50. Den uppmätta kapaciteten för nedställare 2 från februari 2019 samt produktionstakten. 
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I Figur 50 kan det ses att nedställare 2 har kapacitet för det inflöde som kommer från PM7, 

PM8 och PM10. Men eftersom MG-packen inte hinner med under tidsperiod 3 blir inflödet 

reducerat för nedställare 2. Under tidsperiod 4 packar MG-packen ikapp rullarna den inte hann 

med under den föregående tidsperioden och det är därför nedställarens inflöde är högre än 

produktionen under denna tidsperiod. 

 

 

Figur 51. BillerudKorsnäs uppmätta kapacitet för nedställare 2 samt produktionstakten. 

 

Eftersom MG-packen inte hinner med att packa alla pappersrullar under tidsperiod 3, 5 och 6 i 

Figur 44 är antalet rullar som kommer till nedställare 2 reducerat under tidsperiod 3, 5 och 6. 

Under tidsperiod 4 och 7 packar MG-packen ikapp de rullarna som den inte hann med tidigare 

och därför är inflödet högre än vad PM7, PM8 och PM10 produktion är i de tidsperioderna för 

nedställare 2.  
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Figur 52. Ledig kapacitet i nedställare 2. 

 

Figur 52 visar också på att kapaciteten i nedställare 2 är tillräcklig för produktionen från MG-

maskinerna. 

 

 

Figur 53. Den uppmätta kapaciteten för truckarna i färdigvarulagret från februari 2019 samt produktionstakten. 
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Figur 54. BillerudKorsnäs uppmätta kapacitet för truckarna i färdigvarulagret samt produktionstakten. 

 

 

Figur 55. Ledig kapacitet för truckarna i färdigvarulagret. 

 

Figur 53 Figur 55 visar att kapaciteten för truckarna är nog för produktionen från de fyra 

pappersmaskinerna. Truckarna blir precis som nedställare 2 påverkad av att MG-packen inte 

har kapacitet för alla pappersrullarna under tidsperiod 3, 5 och 6. Att truckarna har mycket ledig 

kapacitet är viktigt eftersom det är operatörer som kör truckarna och de behöver hinna ta raster 

men även för att de har fler arbetsuppgifter så som att lasta lastbilar och tåg. 

7.3 Produktcykeltiden 

I detta delkapitel kommer pappersrullarnas cykeltider i maskinerna och utrustning att 

undersökas. Tidigare i detta arbete har endast maskinens eller utrustningens cykeltid granskats 

och därför ska även pappersrullarnas cykeltider undersökas för att kunna göra en jämförelse 
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mellan cykeltiderna när pappersmaskinerna producerar enlig låg, medel och hög 

produktionstakt. Cykeltiden för en pappersrulle är cykeltiden för resursen dividerat med antalet 

pappersrullar som maskinen eller utrustningen klarar av att hantera samtidigt. 

 

I Figur 56 visas cykeltiderna för en pappersrulle i respektive maskin och utrustning. Till skillnad 

från konfidensintervallen för cykeltiderna i Figur 8 – Figur 14 är detta konfidensintervallen och 

medelvärdena för en pappersrulles cykeltid och inte resursens cykeltid. Figur 56 är baserad på 

cykeltiderna som har klockats i detta arbete och inte BillerudKorsnäs cykeltider. I figuren visas 

produktcykeltiden när pappersmaskinerna producerar enligt låg, medel och hög takt.  

 

 

Figur 56. Cykeltiden för en pappersrulle med ett konfidensintervall på 95 procent när alla pappersmaskiner 
producerar enligt låg, medel eller hög takt. 

 

Figur 56 kan det ses att cykeltiden för produkten inte ändrar sig i hissen, MG-packen och C-

packen eftersom antalet rullar som kan vara i dessa maskiner eller utrustning inte förändrats när 

rullarnas egenskaper ändras. Men för autotruckarna, nedställare 1, nedställare 2 och truckarna 

ändras produktcykeltiden. Vid låg produktionstakt kan färre rullar bli betjänade samtidigt av 

maskinerna eller utrustningen för att rullarnas bredd ofta är större än vad de är vid till exempel 

hög produktionstakt. Om pappersrullarnas är breda kan autotruckarna inte ta så många rullar åt 

gången och staplarna i nedställarna kan inte bli så höga, sett till antal rullar/stapel. Detta är 

anledningen till att produktcykeltiden vid låg produktionstakt är längre jämfört med medel och 

hög. Hög produktionstakt innebär därför att fler rullar kan behandlas samtidigt och därför blir 
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produktcykeltiden kortare jämför med den låga produktionstakten. Detta visar att 

rullhanteringen kan ha en varierad kapacitet sett till rullar/h när rullarnas dimensioner ändras. 

Konfidensintervallen i Figur 56 är baserade på de klockade cykeltidernas konfidensintervall. 

Konfidensintervallen för hissen, nedställarna och truckarna är små och svåra att utläsa i figuren. 
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8 Diskussion 

Detta kapitel innehåller diskussioner kring arbetets frågeställningar samt vad nyttan är för 

samhället och etiska aspekter kring att ha en bra fungerande pappersindustri. Diskussionerna 

baseras på cykeltider som har uppmätts i detta arbete samt BillerudKorsnäs egna cykeltider, 

men även resultaten från scenariot och modellerna.  

8.1 Cykeltider 

Det uppmätta cykeltiderna för autotruckarna, MG-packen, C-packen och truckarna hade en 

större variation än vad hissen och de två nedställarna hade. Detta kan bero på att hissen, 

nedställare 1 och nedställare 2 har en enklare rörelse och är inte lika beroende av yttre faktorer. 

De uppmätta cykeltiderna för autotruckarna kan ha fått en större variation för att de hämtar 

rullar från olika pappersmaskiner, för att autotruckarna måste ta hänsyn till varandra eller för 

att vissa gånger har de inte behövt vänta framför MG-packen för att få lämna av sina 

pappersrullar. Dessa parametrar är saker som ingår i cykeltiden och som därmed kan ha haft en 

påverkan. MG-packens cykeltider varierar för att när rullen är bred måste rullen packas flera 

gånger med omslagspapper för att papperet ska kunna täcka hela rullen. Detta problem finns 

inte i C-packen för att de har möjlighet att kunna använda sig av bredare omslagspapper. Men 

även C-packen har variationer i de uppmätta cykeltiderna, därför tros det att problemet med att 

MG-packen måste emballera rullar flera gånger inte är det enda som genererar variationer i 

cykeltiden i MG-packen. Det kan ha blivit skillnader i cykeltiderna om flera rullar har varit i 

packen efter varandra och då har fått vänta på att rullen framför ska bli klar i den stationen. 

Alltså att stationer kanske tar olika lång tid och därför går det fortare för en rulle som har fri 

väg genom hela packen jämfört med en rulle som måste vänta på att rullen framför ska bli klar. 

Truckarna i färdigvarulagret har en större variation på cykeltiden eftersom pappersrullarna ska 

till olika lagerplatser. Dessa lagerplatser kan antigen kan vara nära transportbandet eller längre 

bort och därför varierar de uppmätta tiderna. 

 

När mätningarna utfördes för autotruckarna var det endast maximalt fyra autotruckar som var 

aktiva. Med tanke på att området som autotruckarna kör i är ganska trångt kan det tänkas vara 

så att cykeltiden egentligen borde öka om fler autotruckar användes samtidigt. Någon form av 

trängselvariabel skulle kunna utformas för att beskriva cykeltiden för autotruckarna.  

 

De uppmätta cykeltiderna jämfördes med de cykeltiderna som BillerudKorsnäs redan hade tagit 

fram. Deras cykeltider var längre än de som hade uppmätts i detta arbete. Undantaget var dock 

cykeltiden för nedställare 1 där arbetets uppmätta cykeltider var 6,7% högre än BillerudKorsnäs 

cykeltider. Cykeltiderna för autotruckarna, MG-packen och C-packen skilde sig med 9,2%, 

12,2% respektive 12,8%. BillerudKorsnäs cykeltid för autotruckarna var 71 sekunder längre, 

MG-packen 60 sekunder längre och C-packen 73 sekunder längre. Hur BillerudKorsnäs har 

tagit fram sina cykeltider har inte undersökts närmare i detta arbete.  

 

Inom Lean sägs det att cykeltiden inte får överskriva takttiden (Olhager, 2013). I detta arbete 

har cykeltiderna räknats om till kapaciteten maskinen eller utrustningen har samt takttiden har 

räknats om från efterfrågan till produktionstakt. Det har visats att maskinerna och utrustningen 



62 

 

har en kortare cykeltid än vad takttid är i de flesta fallen. Men när PM7, PM8 och PM10 

producerar enligt den höga produktionstakten i scenariot är takttiden högre än cykeltiden vilket 

leder till att rullhanteringen inte hinner med. 

 

Om kapaciteten hos MG-packen skulle öka så att den har åtminstone samma kapacitet som 

autotruckarna skulle detta leda till att nedställare 2 skulle kunna bli den nya flaskhalsen. Detta 

eftersom den har då lägre kapacitet än MG-packen och då skulle begränsa kapacitet i 

rullhanteringen. 

 

Cykeltiderna valdes att mätas 30, 34 respektive 70 gånger för maskinerna och utrustningen. 

Enlig beräkningarna som beskrivs i kapitel 3.4.2 får dessa antalet mätningar en risknivå på 6%, 

5,5% samt 4,0%. Dessa procentsatser förutsätter att variabeln p =1/7, alltså att alla maskiner 

och utrustning utgör en lika stor del av rullhanteringen. Värdet på p är dock en förenkling men 

i detta arbete är det inte känt hur stor del varje maskin och utrustning utgör men kan ge en 

indikation hur stor risknivån blir när 30, 34 och 70 mätningar görs. 

8.2 Flaskhalsar 

Under arbetets gång har samtal och spekulationer med personer som arbetar i rullhanteringen 

hållits. Beroende på var i rullahanteringen personerna har jobbat har de givit olika svar på var 

de tror att flaskhalsar finns. Oftast har personerna ansett att maskinen eller utrustningen efter 

den som de jobbar vid är flaskhalsen. Denna känsla kan uppstå eftersom det är den 

nästkommande maskinen eller utrustningen som är den som personerna märker mest av om den 

står stilla eftersom de inte kan skicka vidare sina pappersrullar. Vad dessa personerna ofta 

missar är helhetsbilden, utan endast ser till sin del i systemet. Dessa typer av diskussioner är 

dock bra för företaget att ha för att kunna förstå var det brukar vara problem på de olika delarna 

av rullhanteringen.  

 

Pappersindustrin har länge producerat enligt MTS och därför anpassat sitt arbetssätt och 

utformning av produktion efter detta menar Olhager (2013). Men när användningsområdena för 

papper har ökat och kundernas beställningar blir mer unika går pappersindustrin mer åt MTO. 

Med MTS är det mer vanligt att producera enligt level och då lagerhålla produkterna eftersom 

företaget vet att produkterna kommer att bli sålda inom en snar framtid. Med MTO måste 

företagen anpassa sig mer till kunden och producera efter mixed eller chase, för att minska på 

lagerhållningen. Pappersindustrin försöker därför att anpassa sig efter sitt nya produktionssätt 

som är MTO och därför behöver hitta nya lösningar för sitt produktionssystem som ska 

anpassas mer efter MTO och större variationer i produkterna. Aboozar et al., (2017) menar att 

det är svårt att kunna producera enligt mixed eller chase. Detta arbete är därför en del av arbetet 

i att få förståelse för sin produktion och produktionssystem. Med en större förståelse kan då 

företaget komma på nya lösningar som kommer att hjälpa dem vid den mer varierande 

produktionen av pappersrullar. Förståelsen kan även ge en inblick i hur företaget ska kunna få 

bort produktionsstörningar som kan bli en flaskhals för systemet.  
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8.3 Minska flaskhalsarnas påverkan 

För att minska påverkan av flaskhalsen skulle företaget kunna flytta en del av flödet från MG-

packen till C-packen istället. Detta skulle leda till att flödena som går genom packarna skulle 

bli mer jämnt fördelade, eftersom MG-packen i dagsläget har den större delen av produktionen. 

Det som kan bli ett problem är när MG-rullarna som gått genom C-packen ska ner till banden i 

färdigvarulagret. Efter att ha diskuterat denna möjlighet med personalen har det förståtts att 

utrustningen och banden inte är anpassade för att flödena ska korsas vilket kan bidra till nya 

problem eller flaskhalsar. Men om dessa problem kan elimineras eller minskas kan detta vara 

en lösning för att avlasta MG-packen när produktionen är hög från PM7, PM8 och PM10. 

 

BillerudKorsnäs skulle även kunna öka antalet aktiva autotruckar för att på så sätt kunna få 

undan fler pappersrullar från banden efter pappersmaskinerna. Detta kommer inte att lösa 

problemet med flaskhalsen men kön in till flaskhalsen kommer att kunna bli längre. Med en 

kön är chansen större att autotruckarna alltid kan mata MG-packen med rullar och då minimera 

tiden då packen står stilla för att den inte har några pappersrullar att emballera. Som tidigare 

nämnt är det inte säkert att MG-packen är flaskhalsen i rullhanteringen. BillerudKorsnäs borde 

därför även utreda var flaskhalsen finns om störningar och problem tas med i utredningen.  

 

Under observationerna kunde det ses att transportvägen för autotruckarna var trång och att det 

var många pelare i området där de körde. Idag kan inte två autotruckar möta varandra i en av 

kurvorna i passagen mellan pappersmaskinerna och MG-packen. Det är även många pelare i 

lokalen som gör det svårare för autotruckarna att ta sig fram. Pelarna finns där för att bära taket 

men om det var möjligt skulle det vara önskvärt att ta bort dessa pelare för att underlätta för 

autotruckarna. Om dessa två synpunkterna skulle ses över skulle trängselvariabeln som 

diskuterades i kapitel 9.1 få en lägre inverkan på cykeltiden när antalet autotruckar ökar i 

systemet. 

 

Greene (1997) och Nave (2002) menar att enligt TOC ska BillerudKorsnäs inte öka kapaciteten 

på någon av de andra i maskinerna eller utrustningen i rullhanteringssystemet för att detta inte 

kommer att leda till att den totala kapaciteten ökar. De borde istället fokusera på att utnyttja 

MG-packen till fullo samt undersöka om kapaciteten kan ökas, så att rullhanteringssystemets 

kapacitet också kan öka.  

 

Ytterligare förslag för att företaget ska minska sin påverkan av att flaskhalsen stoppar upp flödet 

är att inte låta maskinerna och utrustningen behandla rullar som borde kasseras. Inom Lean sägs 

det att det inte ska läggas tid på produkter som är defekta för att det är ett slöseri (Petersson och 

Ahlsén, 2009; Liker, 2004). Om företaget slutar att behandla rullar som egentligen ska kasseras 

kan även antalet transporter minska och onödiga transporter är också ett slöseri inom Lean.  

8.4 Validitet 

Då de utvalda produktionstakterna har baserats på 2018 produktion är det inte säkert att de 

skulle vara densamma för nästa års produktion. Alltså skulle dessa produktionstakter förändras 

beroende på vilket år som detta studeras för. Kunder kan både försvinna och tillkomma under 
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året och därför kan variationer uppstå. Orderna som har valts ut för att representera låg- och 

medelproduktion kan tolkas mer säkra sett till Figur 32 Figur 38, jämför med valet av order för 

hög produktionstakt. Då det har tagits i beaktning att de som planerar produktionen inte väljer 

att planera så att pappersmaskinerna producerar upp mot 60 rullar/h, är det inte säkert att de 

kommer att välja att producera enligt den höga produktionstakten som har valts. Då det är 

ganska få och små staplar till höger i Figur 32 - Figur 38, vilket innebär att det inte är så vanligt 

att någon pappersmaskin producerar 60 rullar/h. Men eftersom det har räknats ut hur stor andel 

av den totala tiden låg, medel och hög produktion produceras blir scenariot mer likt verkligheten 

än om andelen låg, medel och hög produktion inte hade tagits med i beaktning. 

 

Detta arbete utgår från att allt går som det ska i produktionen och inga störningar uppstår, men 

så är inte alltid fallet i verkligheten. I Figur 18 kan det ses att MG-packen har en lägre kapacitet 

än autotruckarna. Enligt Greene (1997) och Nave (2002) kan inte systemet ha större kapacitet 

än vad flaskhalsen har. Att MG-packen har en lägre kapacitet än autotruckarna innebär att 

autotruckarna aldrig kommer kunna köra på sin maxkapacitet för att MG-packen kommer att 

stoppa upp flödet och samma sak gäller för maskinerna och utrustningen efter MG-packen. 

Figur 43Figur 44 påvisar också att MG-packen är rullhanteringens flaskhals eftersom inflödet 

är högre än kapaciteten för MG-packen. Men som tidigare nämnt har detta arbete endast 

undersökt maskinernas och utrustningens kapaciteter om rullhanteringen inte har några 

störningar men om dessa störningar skulle tagits med kanske systemets flaskhals kunna vara 

någon annan maskin eller utrustning. 

8.5 Etiska och samhällets aspekter för detta arbete 

Detta arbete bidrar till BillerudKorsnäs mål om att vara konkurrenskraftiga mot andra typer av 

förpackningar och komma med nya lösningar för olika typer av förpackningar genom att 

förbättra sin logistik. De vill att deras papper till exempel ska kunna vara ett substitut för 

plastförpackningar. Både plast och papper kan återvinnas men för naturen är det lättare att bryta 

ner papperet. Att minska användningen av olja och andra fossila bränslen är något som alla på 

vår jord måste göra för att vi ska kunna uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål. BillerudKorsnäs 

arbetar med fem av dessa hållbarhetsmål (BillerudKorsnäs, 2018b), nämligen 8. Anständiga 

arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa 

klimatförändringar, 14. Hav och marina resurser och 15. Ekosystem och biologisk mångfald. 

De nämner att med en ökande konsumtion av varor som är förpackade i papper behöver 

BillerudKorsnäs fokusera på företagets och produkternas hållbarhet. 

 

Efter att skogen har avverkats återplanteras den för att bevara den svenska floran samt för att 

kunna återanvända marken. BillerudKorsnäs arbetar aktivt för att få fler privata skogsägare att 

certifiera sig (BillerudKorsnäs, 2018b). Denna certifiering innebär att BillerudKorsnäs och 

skogsägaren kan försäkra sig om ett skogsbruk som är ansvarsfullt och långsiktigt sett till 

ekonomi, miljö och samhället.  

 

På ett pappersbruk finns det många kretslopp. Pappersmassan består både av nya fibrer och av 

återvunnet papper. Kemikalier som används vid massatillverkningen ingår också i ett kretslopp 
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som sker naturligt under tillverkningen. Överskottsvärme görs om till grön el och används till 

att leverera värme till de närliggande städernas fjärrvärmenät enligt BillerudKorsnäs (2018b).  

 

Fabriker i allmänhet är inte bra sett till utsläpp och klimatförändringar. Men att ha dessa 

produktionsanläggningar i Sverige är bättre än att ha de i länder som inte har lika hårda 

miljölagar eller inte är lika miljömedvetna som Sverige är, eller har en mindre miljövänlig 

energiförsörjning på sina fabriker.  

 

Tack vare Sveriges industrier har vi som land kunnat utvecklas och blivit ett rikare land. Både 

stålindustrin och pappersindustrin har varit viktiga för att kunna göra detta möjligt. Att vi har 

dessa naturtillgångar i vårt avlånga land har kunnat bidra med landets ekonomiska framgångar. 

Men denna framgång har inte kommit gratis. Industrierna i Sverige har till exempel bidragit till 

att fisk i Östersjön avråds att ätas om du är gravid eller ett barn, för att fisken innehåller högra 

halter av dioxiner och PCB.  

8.6 Fortsatta studier 

För att kunna göra modellerna mer anpassade för det riktiga systemet skulle det utförda arbetet 

kunna utvecklas genom att undersöka hur ofta det är produktionsstörningar och därefter lägga 

till dessa störningar i modellerna. Detta skulle leda till att modellerna kan identifiera både 

flaskhalsar som har för lite kapacitet redan från början och de flaskhalsar som egentligen har 

tillräckligt med kapacitet men att kapaciteten sänks på grund av produktionsstörningar. På så 

sätt skulle den lediga kapaciteten och den möjliga stopptiden bli mer verklighetstrogen och den 

mest begränsande faktorn skulle kunna hittas, vilket är systemets flaskhals. En sådan 

produktionsstörning skulle kunna hittas om transportbanden också skulle tas med i modellerna. 

Till exempel är hissen beroende av att pappersrullar inte blockerar transportbandet som rullarna 

kommer ut på efter att de har varit i hissen. Detta transportband töms genom att autotruckarna 

hämtar rullarna. En annan produktionsstörning skulle kunna vara att omslagspapper i packarna 

behövs bytas när det har tagit slut, vilket gör att packen står stilla under en tid.  

 

Modellerna tar inte heller hänsyn till rullarnas order vilket rullhanteringen gör i verkligheten 

vid sorteringen som görs innan autotruckarna samt när rullarna staplas. De gjorda modellerna 

gör förenklingen att om rullarna har samma bredd tillhör de samma order, vilket inte alltid 

stämmer. Om detta skulle läggas till skulle det kunna bli så att färre rullar hade staplats samman 

och även färre rullar hade körts samtidigt i autotruckarna.  

 

Modellerna skulle även kunna utvecklats så att användaren kan välja om rullar ska sambandas 

tre och tre eller två och två. Detta skulle leda till att modellen skulle bli ännu mer lik 

verkligheten. 

 

Till sist skulle det vara intressant att göra en liknande flödesanalys fast som täcker en större del 

av processen. Detta skulle exempelvis vara från att stockarna kommer in i fabriken och tills 

pappersrullarna lämnar fabriksområdet. På så sätt skulle företaget kunna utreda om det är i 
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rullhanteringen som flaskhalsarna finns eller om det är flaskhalsar utanför rullhanteringen som 

gör att flödet har varit mer trögt än tidigare.  
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9 Slutsats 

Målet med detta arbete är att göra en modell som simulerar rullflödena i rullhanteringen. Med 

utgångspunkt i frågeställning 2 har två modeller utformats. Modellen EgenData ger användaren 

möjlighet att själv kunna välja inflödet i rullhantering och ProdPlan använder sig av en gjord 

produktionsplanering för att simulera hur kapaciteterna och flödena kommer att vara i 

rullanteringen de närmaste dagarna. Ur modellerna EgenData och ProdPlan kan flaskhalsar som 

uppstår vid kapacitetsbrist utläsas.  

 

Syftet var att pappersbruket i Skärblacka skulle kunna få en högre utnyttjandegrad på sin 

nuvarande produktionsanläggning genom att få en förståelse för deras befintliga system. 

Modellerna som har byggds kan vara ett verktyg för företaget. EgenData ger en ögonblicksbild 

av rullhanteringssystemets flöden och kapaciteter med en valfri indata. Modellen EgenData kan 

företaget ha för att till exempel förutse systemets belastning vid ett specifikt tillfälle eller så kan 

den användas vid ett beslut om en ny produkt är möjlig att ha i rullhanteringen. Modellen 

ProdPlan ger därtill möjlighet att se när företaget kan till exempel planera in korta 

underhållsstopp som planeras in under de perioderna när rullflödet inte är så stort.  

 

F1. Hur många pappersrullar produceras från respektive pappersmaskin vid låg, 

medel respektive hög produktionstakt? 

Intervallen som har tagits fram i detta arbete för låg, medel och hög produktion för respektive 

pappersmaskin finns i Figur 57. Intervallen togs fram med hjälp av konfidensintervall på 

kundorder från 2018. Produktionstakterna som används i scenariot ligger inom dessa intervall. 

Figur 57 är en sammanfattning av intervallen från kapitel 7.1.1.  

 

 

Figur 57. Intervallen för produktionstakterna. 

F2. Vad är cykeltiderna för maskinerna och utrustningen som finns i 
rullhanteringen? 
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Cykeltiderna för maskinerna och utrustningen kan ses i Figur 58 vilket är en sammanfattning 

av kapitel 5.6. Det kan ses att cykeltiderna för autotruckarna, MG-packen och C-packen är 

längre än cykeltiderna för de andra maskinerna och utrustningen. I arbetet har det setts att MG-

packen är den maskin eller utrustning vars cykeltid ligger närmast takttiden. 

 

 

Figur 58. Jämförelse mellan cykeltiderna. 

 

F3. Utifrån den flödesanalys som har gjorts, var finns flaskhalsarna? 

Kapaciteterna i ett system ska öka för varje steg in i systemet. I det här fallet ska alltså truckarna 

i färdigvarulagret ha störst kapacitet jämfört med de andra maskinerna och utrustningen i 

rullhanteringen. Kapaciteten i MG-packen är dock lägre än kapaciteten för autotruckarna vilket 

betyder att MG-packen är flaskhalsen i detta system, vilket bekräftades i scenariot. Det skulle 

kunna vara så att rullhanteringens flaskhals inte har hittats i detta arbete. Denna flaskhals kan 

vara en flaskhals som uppstår på grund av vanliga och upprepade störningar eller problem, 

vilket inte har undersökt i detta arbete. 

F4. Vad skulle företaget kunna göra för att minska eller få bort flaskhalsarna? 

Nedan följer en lista över förslag som företaget skulle kunna implementera eller som skulle ge 

inspiration till dem för att minska problem med flaskhalsar: 

• Undersöka om det finns flaskhalsar som uppstår på grund av störningar och problem. 

• Öka kapaciteten i MG-packen. 

• Planera produktionen efter MG-packens kapacitet. 

• Emballera en del av produktionen från PM7, PM8 och PM10 i C-packen.  

• Öka antalet aktiva autotruckar för att kunna mata MG-packen med rullar så ofta som 

möjligt. På så vis kunna minska på stopptiden genom att inte låta den vänta på att 

autotruckarna ska behöva åka till pappersmaskinerna för att hämta nya rullar. 
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• Inte skicka rullar genom systemet som sedan ska kasseras. 

• Inte öka kapaciteten på någon annan maskin eller utrustning innan de har ökat 

kapaciteten i MG-packen. 

• Göra passagen bredare för autotruckarna för att slippa trängsel och på så vis minska 

autotruckarnas cykeltid. 
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Bilaga A – Mätning av cykeltider 
Tabell 1. Uppmätta cykeltider för maskinerna och utrustningen. 

Mätning Hiss [s] Autotruck [s] MG-pack [s] C-pack [s] Nedställare 1 [s] Nedställare 2 [s] 

1 49,0 366 225 289 52,9 41,3 

2 50,1 392 225 294 53,4 44,2 

3 50,3 298 248 243 52,7 43,8 

4 49,7 310 197 247 52,6 44,0 

5 50,3 320 217 281 52,9 44,6 

6 49,3 354 192 293 52,2 41,0 

7 50,4 288 278 311 53,5 42,3 

8 49,6 358 223 311 51,8 42,7 

9 50,1 287 191 282 52,3 42,1 

10 49,9 280 194 296 52,4 44,5 

11 49,6 310 243 289 54,1 44,8 

12 50,4 319 259 256 53,5 41,8 

13 49,8 377 220 276 53,1 42,2 

14 50,1 339 295 282 53,9 42,2 

15 49,9 258 265 274 52,0 42,7 

16 50,4 337 263 291 52,1 42,1 

17 50,1 265 246 291 52,2 42,3 

18 49,8 297 217 316 52,8 44,7 

19 50,2 305 221 325 55,1 42,6 

20 50,0 293 224 335 54,1 45,2 

21 49,2 280 224 332 51,9 44,9 

22 50,5 326 210 251 52,0 43,4 

23 48,5 297 241 272 52,3 42,1 

24 49,3 328 211 243 51,8 45,3 

25 50,4 285 192 265 52,4 44,8 

26 49,9 361 231 252 53,1 45,2 

27 50,3 305 234 265 53,5 45,2 

28 50,4 276 205 317 52,6 41,5 

29 49,2 367 221 320 52,0 42,4 

30 50,3 322 224 319 52,4 43,7 

31  288     

32  306     

33  389     

34  291     

35       

36       
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Tabell 2. Uppmätta cykeltider för truckförarna i färdigvarulagret. 

Mätning Sekunder Mätning Sekunder 

1 46 36 60 

2 46 37 50 

3 49 38 49 

4 57 39 56 

5 49 40 53 

6 68 41 44 

7 39 42 76 

8 40 43 62 

9 85 44 56 

10 44 45 42 

11 42 46 61 

12 52 47 57 

13 33 48 55 

14 65 49 62 

15 54 50 56 

16 51 51 53 

17 34 52 67 

18 59 53 60 

19 42 54 62 

20 43 55 85 

21 69 56 58 

22 45 57 57 

23 69 58 53 

24 81 59 68 

25 78 60 55 

26 65 61 62 

27 46 62 67 

28 70 63 57 

29 100 64 50 

30 72 65 52 

31 56 66 63 

32 60 67 80 

33 61 68 50 

34 55 69 68 

35 56 70 75 
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Bilaga B – Beräkningar i modellen EgenData 

Mängder 

i = pappersmaskin,	� ∈ 	 {7,8,9,10}  
 

j = bredd på rulle j, �	 ∈ 	�  
 

k = maskin eller utrustning,	�	 ∈ 	 {ℎ���, ���,��, �, ���1, ���2, �����}  
 

Parametrar 

�k 	= Hylsans diameter som används på pappersmaskin i. [mm] 

 

�l= Cykeltiden i sekunder för maskinen eller utrustningen k. [s] 

 

�kn= Rullarnas diameter som produceras på pappersmaskin i. [mm] 

 

�kop  = Bredden för pappersrulle j i pappersmaskin i. [mm] 

 

�kr = Den totala trimbredden för pappersmaskin i. [mm] 

 

�k 	= Hastigheten på pappersmaskin i. [m/min] 

 

�k 	= Ytvikten på pappret som produceras på pappersmaskin i. [g/m2] 

 

�k 	= Densiteten på pappret som produceras på pappersmaskin i. [g/m3] 

 

Variabler 

�l = Antal truckar som används i maskinerna eller utrustningen k. [st] 

 

�l= Inflödet av rullar till maskinen eller utrustningen k. [st/h] 

 

��l = Antalet rullar som kan vara i maskinen eller utrustningen k samtidigt. [st] 

 

���lxy = Ledig kapacitet i maskinen eller utrustningen k. [%] 

 

���lxr =Ledig kapacitet i maskinen eller utrustningen k. [min/h] 

 

���l = Kapaciteten för maskinen eller utrustningen k. [st/h] 

 

�kz{ 	= Antal rullar per timme som produceras från pappersmaskin i. [st/h] 

 

�kz|= Antal rullar per set för pappersmaskin i. [st/set] 
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�k|{= Antal set per timme som produceras från pappersmaskin i. [set/h] 

 

�k} = Den använda trimbredden för pappersmaskin i. [mm] 

 

�k~ = Den trimbredden som är kvar för pappersmaskin i. [mm] 

 

�k = Antalet rullar per autotruck från pappersmaskin i. [st/autotruck] 

 

�k = Antalet rullar per stapel från pappersmaskin i. [st/stapel] 

 

 Beräkningar 

�k} =	��kop
k

 

 

∀	� ∈ � (1) 

�k~ = �kr − �k} 

 

∀	� ∈ � (2) 

�k|{ =
4 ∙ 60	 ∙ �k 		 ∙ �k 	

� ��kn, − �k,� ∙ �k
 

 

∀	� ∈ � (3) 

�kz{ 	= �kz| 	 ∙ 	�k|{ 				  
 

∀	� ∈ � (4) 

��k��	= ���z{ 
 

 (5) 

�}�� = ��z{ + ��z{ + ���z{ 
 

 (6) 

���  = ��z{ + ��z{ + ���z{ 
 

 (7) 

��  = ��z{ 
 

 (8) 

����� = ��z{ 
 

 (9) 

����, = ��z{ + ��z{ + ���z{ 
 

 (10) 

�����l = ��z{ + ��z{ + ��z{ + ���z{ 
 

 (11) 

���k��	= 1 
 

 (12) 

��}�� = � �k ∙ �kz{
��z{ + ��z{ + ���z{k��,�,��

 

 

 (13) 

����  = 8 
 

 (14) 

���  = 8 
 

 (15) 
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������ = �� 
 

 (16) 

�����, = � �k ∙ �kz{
��z{ + ��z{ + ���z{k��,�,��

 

 

 (17) 

������l = � �k ∙ �kz{
��z{ + ��z{ + ��z{ + ���z{k��,�,�,��

 

 

 (18) 

���l = 1
�l 3600�

∙ ��l 

 

� ∈ {ℎ���,��, �, ���1, ���2} (19) 

���l = 1
�l 3600�

∙ ��l ∙ �l 

 

� ∈ {���, �����} (20) 
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Bilaga C – Algoritmen i modellen EgenData 

1 Sub antalAGV() 

2 
 

3 Dim listaPM7(12) As Integer 

4 Dim listaPM8(12) As Integer 

5 Dim listaPM9(12) As Integer 

6 Dim listaPM10(12) As Integer 

7 Dim i As Integer 

8 Dim j As Integer 

9 Dim sizePM7 As Integer 

10 Dim sizePM8 As Integer 

11 Dim sizePM9 As Integer 

12 Dim sizePM10 As Integer 

13 Dim NrAGVPM7 As Integer 

14 Dim NrAGVPM8 As Integer 

15 Dim NrAGVPM10 As Integer 

16 Dim mmAGVPM7(6) As Integer 

17 Dim mmAGVPM8(6) As Integer 

18 Dim mmAGVPM10(6) As Integer 

19 
 

20 'Läser in listan med bredder 

21 For i = 1 To 12 

22     'Listan för PM7 och sparar hur många rullar som finns i setet 

23     listaPM7(i) = Range("C11:C22").Cells(i) 

24     If listaPM7(i) > 0 Then 

25         sizePM7 = i 

26     End If 

27     'Listan för PM8 och sparar hur många rullar som finns i setet 

28     listaPM8(i) = Range("D11:D22").Cells(i) 

29     If listaPM8(i) > 0 Then 

30         sizePM8 = i 

31     End If 

32         'Listan för PM9 och sparar hur många rullar som finns i setet 

33     listaPM9(i) = Range("E11:E22").Cells(i) 

34     If listaPM9(i) > 0 Then 

35         sizePM9 = i 

36     End If 

37     'Listan för PM10 och sparar hur många rullar som finns i setet 

38     listaPM10(i) = Range("F11:F22").Cells(i) 

39     If listaPM10(i) > 0 Then 

40         sizePM10 = i 

41     End If 
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42 Next i 

43 
 

44 'Skapar arrayer med inga nollor och som är så långa som antalet rullar i setet 

45 ReDim PM7(sizePM7, 2) As Double 

46 ReDim PM8(sizePM8, 2) As Double 

47 ReDim PM10(sizePM10, 2) As Double 

48 
 

49 ReDim PM7stapel(sizePM7, 2) As Double 

50 ReDim PM8stapel(sizePM8, 2) As Double 

51 ReDim PM9stapel(sizePM9, 2) As Double 

52 ReDim PM10stapel(sizePM10, 2) As Double 

53 
 

54 ' Skapar en array där först kolumen är bredden på rullen 

55 ' Den andra kolumen är antalet AGVer som används samt en idikator om rullen har en AGV 

56 For i = 1 To sizePM7 

57      PM7(i, 1) = Range("C11:C22").Cells(i) 

58      PM7(i, 2) = 0 

59      PM7stapel(i, 1) = Range("C11:C22").Cells(i) 

60      PM7stapel(i, 2) = 0 

61 Next i 

62 
 

63 ' Skapar en array där först kolumen är bredden på rullen 

64 ' Den andra kolumen är antalet AGVer som används samt en idikator om rullen har en AGV 

65 For i = 1 To sizePM8 

66      PM8(i, 1) = Range("D11:D22").Cells(i) 

67      PM8(i, 2) = 0 

68      PM8stapel(i, 1) = Range("D11:D22").Cells(i) 

69      PM8stapel(i, 2) = 0 

70 Next i 

71 
 

72 ' Skapar en array där först kolumen är bredden på rullen 

73 ' Den andra kolumen håller koll i vilken stapel rullen är i 

74 For i = 1 To sizePM9 

75      PM9stapel(i, 1) = Range("E11:E22").Cells(i) 

76      PM9stapel(i, 2) = 0 

77 Next i 

78 
 

79 ' Skapar en array där först kolumen är bredden på rullen 

80 ' Den andra kolumen är antalet AGVer som används samt en idikator om rullen har en AGV 

81 For i = 1 To sizePM10 

82      PM10(i, 1) = Range("F11:F22").Cells(i) 

83      PM10(i, 2) = 0 

84      PM10stapel(i, 1) = Range("F11:F22").Cells(i) 



80 

 

85      PM10stapel(i, 2) = 0 

86 Next i 

87 
 

88 ' *******************************ANTAL RULLAR/TRUCK PM7******************************* 

89 NrAGVPM7 = 1 

90 ' Går igenom listan för att kolla om någon bredd är lika och lägger de i samma AGV 

91 For i = 1 To sizePM7 

92     If PM7(i, 2) = 0 Then 

93             j = 1 

94             PM7(i, 2) = NrAGVPM7 

95             mmAGVPM7(NrAGVPM7) = PM7(i, 1) 

96             For j = i + 1 To sizePM7 

97                 If i = j Then ' så att samma rulle inte paras ihop med sig själv 

98                 Else 

99                     ' Kollar om rullen får plats 

100                     If PM7(i, 1) = PM7(j, 1) And mmAGVPM7(NrAGVPM7) + PM7(j, 1) + 100 <= 3200 And PM7(j, 2) = 0 Then 

101                         mmAGVPM7(NrAGVPM7) = mmAGVPM7(NrAGVPM7) + PM7(j, 1) + 100 

102                         PM7(j, 2) = NrAGVPM7 

103                     End If 

104                 End If 

105             Next j 

106         If mmAGVPM7(NrAGVPM7) = PM7(i, 1) Then 

107             PM7(i, 2) = 0 

108             mmAGVPM7(NrAGVPM7) = 0 

109         Else 

110             If j = sizePM7 Then 

111             Else 

112                 NrAGVPM7 = NrAGVPM7 + 1 

113             End If 

114         End If 

115     End If 

116 Next i 

117 
 

118 ' Fördela ut resterande rullar, alltså de som inte var lika stora som de andra eller inte fick plats 

119 For i = 1 To sizePM7 

120     If PM7(i, 2) = 0 Then ' Om rulle inte är i någon truck 

121         For j = 1 To 6 

122             'Kollar om rullen får plats i en befintlig truck 

123                 If mmAGVPM7(j) + 100 + PM7(i, 1) <= 3200 And PM7(i, 2) = 0 Then ' om den får plats, lägg till den 

124                     PM7(i, 2) = j 

125                     mmAGVPM7(j) = mmAGVPM7(j) + PM7(i, 1) + 100 

126                 End If 

127             Next j 
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128         End If 

129 Next i 

130 
 

131 ' *******************************ANTAL RULLAR/TRUCK PM8******************************* 

132 NrAGVPM8 = 1 

133 ' Går igenom listan för att kolla om någon bredd är lika och lägger de i samma AGV 

134 For i = 1 To sizePM8 

135     If PM8(i, 2) = 0 Then 

136             j = 1 

137             PM8(i, 2) = NrAGVPM8 

138             mmAGVPM8(NrAGVPM8) = PM8(i, 1) 

139             For j = i + 1 To sizePM8 

140                 If i = j Then ' så att samma rulle inte paras ihop med sig själv 

141                 Else 

142                     ' Kollar om rullen får plats 

143                     If PM8(i, 1) = PM8(j, 1) And mmAGVPM8(NrAGVPM8) + PM8(j, 1) + 100 <= 3200 And PM8(j, 2) = 0 Then 

144                         mmAGVPM8(NrAGVPM8) = mmAGVPM8(NrAGVPM8) + PM8(j, 1) + 100 

145                         PM8(j, 2) = NrAGVPM8 

146                     End If 

147                 End If 

148             Next j 

149         If mmAGVPM8(NrAGVPM8) = PM8(i, 1) Then 

150             PM8(i, 2) = 0 

151             mmAGVPM8(NrAGVPM8) = 0 

152         Else 

153             If j = sizePM8 Then 

154             Else 

155                 NrAGVPM8 = NrAGVPM8 + 1 

156             End If 

157         End If 

158     End If 

159 Next i 

160 
 

161 ' Fördela ut resterande rullar, alltså de som inte var lika stora som de andra eller inte fick plats 

162 For i = 1 To sizePM8 

163     If PM8(i, 2) = 0 Then ' Om rulle inte är i någon truck 

164         For j = 1 To 6 

165             'Kollar om rullen får plats i en befintlig truck 

166                 If mmAGVPM8(j) + 100 + PM8(i, 1) <= 3200 And PM8(i, 2) = 0 Then ' om den får plats, lägg till den 

167                     PM8(i, 2) = j 

168                     mmAGVPM8(j) = mmAGVPM8(j) + PM8(i, 1) + 100 

169                 End If 

170             Next j 
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171         End If 

172 Next i 

173       

174 ' *****************************ANTAL RULLAR/TRUCK PM10***************************** 

175 NrAGVPM10 = 1 

176 ' Går igenom listan för att kolla om någon bredd är lika och lägger de i samma AGV 

177 For i = 1 To sizePM10 

178     If PM10(i, 2) = 0 Then 

179             j = 1 

180             PM10(i, 2) = NrAGVPM10 

181             mmAGVPM10(NrAGVPM10) = PM10(i, 1) 

182             For j = i + 1 To sizePM10 

183                 If i = j Then ' så att samma rulle inte paras ihop med sig själv 

184                 Else 

185                     ' Kollar om rullen får plats 

186 
                    If PM10(i, 1) = PM10(j, 1) And mmAGVPM10(NrAGVPM10) + PM10(j, 1) + 100 <= 3200 And PM10(j, 2) = 0 
Then 

187                         mmAGVPM10(NrAGVPM10) = mmAGVPM10(NrAGVPM10) + PM10(j, 1) + 100 

188                         PM10(j, 2) = NrAGVPM10 

189                     End If 

190                 End If 

191             Next j 

192         If mmAGVPM10(NrAGVPM10) = PM10(i, 1) Then 

193             PM10(i, 2) = 0 

194             mmAGVPM10(NrAGVPM10) = 0 

195         Else 

196             If j = sizePM10 Then 

197             Else 

198                 NrAGVPM10 = NrAGVPM10 + 1 

199             End If 

200         End If 

201     End If 

202 Next i 

203 
 

204 ' Fördela ut resterande rullar, alltså de som inte var lika stora som de andra eller inte fick plats 

205 For i = 1 To sizePM10 

206     If PM10(i, 2) = 0 Then ' Om rulle inte är i någon truck 

207         For j = 1 To 6 

208             'Kollar om rullen får plats i en befintlig truck 

209                 If mmAGVPM10(j) + 100 + PM10(i, 1) <= 3200 And PM10(i, 2) = 0 Then 'om den får plats, lägg till  

210                     PM10(i, 2) = j 

211                     mmAGVPM10(j) = mmAGVPM10(j) + PM10(i, 1) + 100 

212                 End If 

213             Next j 
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214         End If 

215 Next i 

216 
 

217 ' ****************************NEDSTÄLLARE 1**************************** 

218 diaPM9 = Range("E4") 

219 Dim stapel9(12, 3) As Integer ' (antal, höjd, bredd på rullarna) 

220 
 

221 For i = 1 To sizePM9 ' Stapel i 

222     For j = 1 To sizePM9 ' Rulle j 

223         If PM9stapel(j, 1) + stapel9(i, 2) <= 3 * diaPM9 And stapel9(i, 1) < 3 And PM9stapel(j, 2) = 0 Then 

224             If PM9stapel(j, 1) = stapel9(i, 3) Or stapel9(i, 1) = 0 Then 'gå endast in i denna loop om rullarna har samma bredd 

225                 If stapel9(i, 1) = 0 Then 

226                     stapel9(i, 3) = PM9stapel(j, 1) 

227                 End If 

228                 stapel9(i, 1) = stapel9(i, 1) + 1 

229                 stapel9(i, 2) = stapel9(i, 2) + PM9stapel(j, 1) 

230                 PM9stapel(j, 2) = i 

231             End If 

232         End If 

233     Next j 

234 Next i 

235 
 

236 antalStaplar = 0 

237 For i = 1 To sizePM9 

238    If PM9stapel(i, 2) > antalStaplar Then 

239         antalStaplar = PM9stapel(i, 2) 

240    End If 

241 Next i 

242 antalRullarStapel = sizePM9 / antalStaplar 

243     

244 ' ****************************NEDSTÄLLARE 2**************************** 

245 diaPM7 = Range("C4") 

246 diaPM8 = Range("C4") 

247 diaPM10 = Range("F4") 

248 
 

249 Dim stapel7(12, 3) As Integer  '(antal, höjd, bredd på rullarna) 

250 Dim stapel8(12, 3) As Integer '  (antal, höjd, bredd på rullarna) 

251 Dim stapel10(12, 3) As Integer ' (antal, höjd) 

252 
 

253 ' STAPLAR FRÅN PM7 

254 For i = 1 To sizePM7 ' Stapel i 

255     For j = 1 To sizePM7 ' Rulle j 

256         If PM7stapel(j, 1) + stapel7(i, 2) <= 3 * diaPM7 And stapel7(i, 1) < 3 And PM7stapel(j, 2) = 0 Then 
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257             If PM7stapel(j, 1) = stapel7(i, 3) Or stapel7(i, 1) = 0 Then 'gå endast in i denna loop om rullarna har samma bredd 

258                 If stapel7(i, 1) = 0 Then 

259                     stapel7(i, 3) = PM7stapel(j, 1) 

260                 End If 

261                 stapel7(i, 1) = stapel7(i, 1) + 1 

262                 stapel7(i, 2) = stapel7(i, 2) + PM7stapel(j, 1) 

263                 PM7stapel(j, 2) = i 

264             End If 

265         End If 

266     Next j 

267 Next i 

268 
 

269 antalStaplar7 = 0 

270 For i = 1 To sizePM7 

271    If PM7stapel(i, 2) > antalStaplar7 Then 

272         antalStaplar7 = PM7stapel(i, 2) 

273    End If 

274 Next i 

275 antalRullarStapel7 = sizePM7 / antalStaplar7 

276 
 

277 ' STAPLAR FRÅN PM8 

278 For i = 1 To sizePM8 ' Stapel i 

279     For j = 1 To sizePM8 ' Rulle j 

280         If PM8stapel(j, 1) + stapel8(i, 2) <= 3 * diaPM8 And stapel8(i, 1) < 3 And PM8stapel(j, 2) = 0 Then 

281             If PM8stapel(j, 1) = stapel8(i, 3) Or stapel8(i, 1) = 0 Then 'gå endast in i denna loop om rullarna har samma bredd 

282                 If stapel8(i, 1) = 0 Then 

283                     stapel8(i, 3) = PM8stapel(j, 1) 

284                 End If 

285                 stapel8(i, 1) = stapel8(i, 1) + 1 

286                 stapel8(i, 2) = stapel8(i, 2) + PM8stapel(j, 1) 

287                 PM8stapel(j, 2) = i 

288             End If 

289         End If 

290     Next j 

291 Next i 

292 
 

293 antalStaplar8 = 0 

294 For i = 1 To sizePM8 

295    If PM8stapel(i, 2) > antalStaplar8 Then 

296         antalStaplar8 = PM8stapel(i, 2) 

297    End If 

298 Next i 

299 antalRullarStapel8 = sizePM8 / antalStaplar8 
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300 
 

301 ' STAPLAR FRÅN PM10 

302 For i = 1 To sizePM10 ' Stapel i 

303     For j = 1 To sizePM10 ' Rulle j 

304         If PM10stapel(j, 1) + stapel10(i, 2) <= 3 * diaPM10 And stapel10(i, 1) < 3 And PM10stapel(j, 2) = 0 Then 

305             If PM10stapel(j, 1) = stapel10(i, 3) Or stapel10(i, 1) = 0 Then 'gå endast in i denna loop om rullarna har samma bredd 

306                 If stapel10(i, 1) = 0 Then 

307                     stapel10(i, 3) = PM10stapel(j, 1) 

308                 End If 

309                 stapel10(i, 1) = stapel10(i, 1) + 1 

310                 stapel10(i, 2) = stapel10(i, 2) + PM10stapel(j, 1) 

311                 PM10stapel(j, 2) = i 

312             End If 

313         End If 

314     Next j 

315 Next i 

316 
 

317 antalStaplar10 = 0 

318 For i = 1 To sizePM10 

319    If PM10stapel(i, 2) > antalStaplar10 Then 

320         antalStaplar10 = PM10stapel(i, 2) 

321    End If 

322 Next i 

323 antalRullarStapel10 = sizePM10 / antalStaplar10 

324 
 

325 ' ****************************UTSKRIFTER**************************** 

326 PM7max = 0 

327 For i = 1 To sizePM7 

328    If PM7(i, 2) > PM7max Then 

329         PM7max = PM7(i, 2) 

330    End If 

331 Next i 

332 
 

333 PM8max = 0 

334 For i = 1 To sizePM8 

335    If PM8(i, 2) > PM8max Then 

336         PM8max = PM8(i, 2) 

337    End If 

338 Next i 

339 
 

340 PM10max = 0 

341 For i = 1 To sizePM10 

342     If PM10(i, 2) > PM10max Then 
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343         PM10max = PM10(i, 2) 

344    End If 

345 Next i 

346 
 

347 ' Skriver ut hur många rullar/truck de blir (i genomsnitt) 

348 Range("C28") = sizePM7 / PM7max 

349 Range("D28") = sizePM8 / PM8max 

350 Range("F28") = sizePM10 / PM10max 

351 
 

352 ' Skriver ut hur många staplar/set 

353 Range("E29") = antalStaplar 

354 Range("C29") = antalStaplar7 

355 Range("D29") = antalStaplar8 

356 Range("F29") = antalStaplar10 

357 
 

358 ' Skriver ut hur många rullar/stapel de blir (i genomsnitt) 

359 Range("G36") = antalRullarStapel 

360 Range("C30") = antalRullarStapel7 

361 Range("D30") = antalRullarStapel8 

362 Range("F30") = antalRullarStapel10 

363 
 

364 End Sub 
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Bilaga D – Beräkningar i modellen ProdPlan 

Mängder 

i = pappersmaskin,	� ∈ 	 {7,8,9,10}  
 

j = körställning j, �	 ∈ 	�  
 

k = maskin eller utrustning,	�	 ∈ 	 {ℎ���, ���,��, �, ���1, ���2, �����}  
 

Parametrar 

�lo= Cykeltiden för maskinen eller utrustningen k när körställning j produceras. [s] 

 

�kon= Diametern på rullarna i körställning j på pappersmaskin i. [st] 

 

�ko~= Antal rullar kvar att producera av körställning j på pappersmaskin i. [st] 

 

�koy��� = Antalet planerade rullar av körställning j på pappersmaskin i. [st] 

 

�koy��� =Antalet producerade rullar av körställning j på pappersmaskin i. [st] 

 

�ko} = Trimbredden för körställning j på pappersmaskin i. [mm] 

 

 

Variabler 

�ko= Antal truckar som används i maskinerna eller utrustningen k för körställningen j. [st] 

 

�ko = Bredden på rullarna som produceras på körställning j på pappersmaskin i. [mm] 

 

�ko = Tidsåtgången för en körställning j på pappersmaskin i. [h] 

 

��lo = Antalet rullar som kan vara i maskinen eller utrustningen k samtidigt när körställning 

j produceras. [st] 

 

���lo = Kapaciteten för maskinen eller utrustningen k när körställning j produceras. [st/h] 

 

�koz{= Antal rullar per timme som produceras från körställning j av pappersmaskin i. [st/h] 

 

�ko = Antal set kvar att producera på körställning j på pappersmaskin i. [st] 
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Beräkningar 

Steg 3   

�ko~ = �koy��� − �koy��� 

 

� ∈ �, � ∈ � 
(1) 

�ko 	=
�ko}

�ko~ �ko 
 

 

� ∈ �, � ∈ � 
(2) 

Steg 4   

�koz{ =
�ko~
�ko 

 

� ∈ �, � ∈ � (3) 

Steg 5    

�ko = max
¤¥¦§¨©ª������	������

«�ko��¬ ∙ �ko + (�ko��¬ − 1) ∙ 100 ≤ 3200¯ 
 

� ∈ �, � ∈ � (4) 

�ko = max
°¥¦§¨©ª������	������

«�ko��¬ ∙ �ko ≤ 3 ∙ �kon ; �ko��¬ ≤ 3¯ 
 

� ∈ �, � ∈ � (5) 

���k��,o 	= 1 
 

 � ∈ � (6) 

��}��,o = � �ko ∙
�koz{

��,oz{ + ��,oz{ + ���,oz{
k��,�,��

 

 

 � ∈ � (7) 

����,o = 8 
 

 � ∈ � (8) 

���,o = 8 
 

 � ∈ � (9) 

������,o = ��,o 
 

 � ∈ � (10) 

�����,,o = � �ko ∙
�koz{

��,oz{ + ��,oz{ + ���,oz{
k��,�,��

 

 

 � ∈ � (11) 

������l,o = � �ko ∙
�koz{

��,oz{ + ��,oz{ + ��,oz{ + ���,oz{
k��,�,�,��

 

 

 � ∈ � (12) 

���lo = 1
�lo 3600�

∙ ��lo 

 

� ∈ {ℎ���,��, �, ���1, ���2} 
� ∈ � 

(13) 

���lo = 1
�lo 3600�

∙ ��lo ∙ �lo 

 

� ∈ {���, �����} 
� ∈ � 

(14) 
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Steg 6    

��k��,o 	= ���,oz{  

 

� ∈ � (15) 

�}��,o = ��,oz{ + ��,oz{ + ���,oz{  

 

� ∈ � (16) 

���,o = ��,oz{ + ��,oz{ + ���,oz{  

 

� ∈ � (17) 

��,o = ��,oz{ 

 

� ∈ � (18) 

�����,o = ��,oz{ 

 

� ∈ � (19) 

����,,o = ��,oz{ + ��,oz{ + ���,oz{  

 

� ∈ � (20) 

�����l,o = ��,oz{ + ��,oz{ + ��,oz{ + ���,oz{  

 

� ∈ � (21) 
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Bilaga E – Kod till makrot i modellen ProdPlan 
 

1 Sub Datahantering() 

2  

3     '   TAR BORT TIDIAGRE DATA 

4     Sheets("Data").Cells.ClearContents 

5      

6     '   TAR BORT TIDIAGRE GRAFER 

7    Sheets("Grafer").Cells.ClearContents 

8    Call doldaKolumner 

9      

10     '    LÄSER IN DATA UPPDELAT EFTER PM 

11     Call dataPM 

12  

13     '     LÄGGER TILL NÅGRA KOL OM RULLARNA PM7 

14     Call PM7 

15      

16     '     LÄGGER TILL NÅGRA KOL OM RULLARNA PM8 

17     Call PM8 

18      

19       '     LÄGGER TILL NÅGRA KOL OM RULLARNA PM9 

20     Call PM9 

21  

22        '     LÄGGER TILL NÅGRA KOL OM RULLARNA PM10 

23     Call PM10 

24      

25       '     LÄGGER TILL ALLA PM I SAMMA KOLUMN 

26     Call kolumnPM 

27      

28     '     DELAR UPP TIDEN I DATUM, TIMMAR OCH MINUTER och lite formatering 

29     Call delaUppDatumTid 

30      

31     '    SORTERAR EFTER DATUM OCH TID 

32     Call sorteraDatumTid 

33      

34      '    RÄKNAR UT TOTAL TID FÖR EN ORDER 

35     Call orderTid 

36      

37     '    RÄKNAR UT RULLAR/H 

38     Call antalRullarPerTimme 

39      

40     '    TAR BORT TOMMA RADER OCH SORTERAR EFTER TID 

41     Call sorteraTid 
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42      

43     '    TAR BORT VÄRDEN SOM ÄR FÖR STORA RULLAR/H 

44     Call felVärden 

45      

46     '    GÖR OM BLANKA CELLER TILL 0 

47     Call blankaTillNollor 

48      

49     '    SEPARERAR DATA EFTER PM 

50     Call separeraPM 

51      

52      '    TAR BORT ONÖDIG DATA 

53     Call rensaData 

54      

55      '    TAR HÄNSYN TILL RULLAR SOM SKA SAMBANDAS 

56     Call sambandning 

57      

58     '    SKRIVER NOLLOR DÄR TOMMA CELLER FANNS 

59     Call tommaCellerTillNollor 

60      

61     '   SAMBANDAR RULLAR OM BREDDEN * 2 < DIA 

62     Call sambandningDiaBredd 

63      

64     '    RÄKNAR UT RULLAR/AGV 

65     Call beräknaRullarPerTimme 

66      

67     '     BERÄKNAR KAPACITET 

68     Call kapacitetAGV 

69     Call andelAllaPM 

70     Call kapacitetHiss 

71     Call kapacitetPack 

72     Call kapacitetNedställare 

73     Call kapacitetTruck 

74      

75     '    SUMMERING AV INFLÖDE 

76     Call summeraFlöden 

77      

78     '   TAR BORT DE RADER SOM VAR EXTRA 

79     Call formateringExtraRader 

80      

81     '   SKRIVER UT VILKEN DAG DET ÄR EN GÅNG 

82     Call dag 

83      

84     '   GÖR GRAFER 
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85     Call DataTillGrafer 

86   

87 End Sub 

88  

89 Public Function doldaKolumner() 

90     Columns("W:AQ").Select 

91     Selection.EntireColumn.Hidden = False 

92     Range("U9").Select 

93 End Function 

94  

95 Public Function dataPM() 

96     ' Kopierar in data 

97     Sheets("PM7").Select 

98     Range("B:B,E:E,J:J,M:M,O:O,P:P").Select 

99     Selection.Copy 

100     Sheets("Data").Select 

101     Range("A1").Select 

102     ActiveSheet.Paste 

103     Range("I1").Select 

104     Sheets("PM8").Select 

105     Range("B:B,E:E,J:J,M:M,O:O,P:P").Select 

106     Application.CutCopyMode = False 

107     Selection.Copy 

108     Sheets("Data").Select 

109     Range("I1").Select 

110     ActiveSheet.Paste 

111     Range("Q1").Select 

112     Sheets("PM9").Select 

113     Range("B:B,E:E,J:J,M:M,O:O,P:P").Select 

114     Application.CutCopyMode = False 

115     Selection.Copy 

116     Sheets("Data").Select 

117     ActiveSheet.Paste 

118     Range("Y1").Select 

119     Sheets("PM10").Select 

120     Range("B:B,E:E,J:J,M:M,O:O,P:P").Select 

121     Application.CutCopyMode = False 

122     Selection.Copy 

123     Sheets("Data").Select 

124     Range("Y1").Select 

125     ActiveSheet.Paste 

126     Range("X21").Select 

127     ' Lägg till vilken maskin det är samt lite formatering 
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128      Columns("B:B").Select 

129     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

130     Range("B1").Select 

131     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM" 

132     Range("B2").Select 

133     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]<>"""",""PM7"","""")" 

134     Range("B2").Select 

135     Selection.AutoFill Destination:=Range("B2:B100") 

136     Range("B2:B100").Select 

137     Columns("K:K").Select 

138     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

139     Range("K1").Select 

140     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM" 

141     Range("K2").Select 

142     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]<>"""",""PM8"","""")" 

143     Range("K2").Select 

144     Selection.AutoFill Destination:=Range("K2:K100") 

145     Range("K2:K100").Select 

146     Columns("T:T").Select 

147     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

148     Range("T1").Select 

149     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM" 

150     Range("T2").Select 

151     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]<>"""",""PM9"","""")" 

152     Range("T2").Select 

153     Selection.AutoFill Destination:=Range("T2:T100") 

154     Range("T2:T100").Select 

155     Columns("AC:AC").Select 

156     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

157     Range("AC1").Select 

158     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM" 

159     Range("AC2").Select 

160     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]<>"""",""PM10"","""")" 

161     Range("AC2").Select 

162     Selection.AutoFill Destination:=Range("AC2:AC100") 

163     Range("AC2:AC100").Select 

164     Range("A2").Select 

165     Selection.Copy 

166     Columns("K:K").Select 

167 End Function 

168  

169 Public Function PM7() 

170     Range("H1").Select 
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171     Application.CutCopyMode = False 

172     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Rullar kvar" 

173     Range("H2").Select 

174     Application.CutCopyMode = False 

175     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-2]-RC[-1]" 

176     Range("H2").Select 

177     Selection.AutoFill Destination:=Range("H2:H100") 

178     Range("H2:H100").Select 

179     Columns("I:I").Select 

180     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

181     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

182     Range("I1").Select 

183     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Rullar/set" 

184     Range("I2").Select 

185     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

186         "=IF(OR(RC[-1]="""",RC[-1]=0),"""",ROUND(RC[-1]/RC[-4],0))" 

187     Range("I2").Select 

188     Selection.AutoFill Destination:=Range("I2:I100") 

189     Range("I2:I100").Select 

190     Range("I2").Select 

191     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

192         "=IF(OR(RC[-1]="""",RC[-1]=0,RC[-4]=""""),"""",ROUND(RC[-1]/RC[-4],0))" 

193     Range("I2").Select 

194     Selection.AutoFill Destination:=Range("I2:I100") 

195     Range("I2:I100").Select 

196     Range("I2").Select 

197     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

198         "=IF(OR(RC[-1]="""",RC[-1]=0,RC[-4]=0),"""",ROUND(RC[-1]/RC[-4],0))" 

199     Range("I2").Select 

200     Selection.AutoFill Destination:=Range("I2:I100") 

201     Range("I2:I100").Select 

202     Range("J1").Select 

203     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Bredd rulle" 

204     Range("J2").Select 

205     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

206         "=IF(OR(RC[-6]="""",RC[-1]=""""),"""",ROUND(RC[-6]/RC[-1],0))" 

207     Range("J2").Select 

208     Selection.AutoFill Destination:=Range("J2:J100") 

209     Range("J2:J100").Select 

210     Range("K2").Select 

211 End Function 

212  

213 Public Function PM8() 
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214     Columns("S:S").Select 

215     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

216     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

217     Range("S1").Select 

218     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Rullar kvar" 

219     Range("S2").Select 

220     Application.CutCopyMode = False 

221     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-2]-RC[-1]" 

222     Range("S2").Select 

223     Selection.AutoFill Destination:=Range("S2:S100") 

224     Range("S2:S100").Select 

225     Range("T1").Select 

226     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Rullar/set" 

227     Range("I2").Select 

228     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

229         "=IF(OR(RC[-1]="""",RC[-1]=0,RC[-4]=0),"""",ROUND(RC[-1]/RC[-4],0))" 

230     Range("T2").Select 

231     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

232         "=IF(OR(RC[-1]="""",RC[-1]=0,RC[-4]=0),"""",ROUND(RC[-1]/RC[-4],0))" 

233     Range("T2").Select 

234     Selection.AutoFill Destination:=Range("T2:T100") 

235     Range("T2:T100").Select 

236     Range("U1").Select 

237     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Bredd rulle" 

238     Range("J2").Select 

239     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

240         "=IF(OR(RC[-6]="""",RC[-1]=""""),"""",ROUND(RC[-6]/RC[-1],0))" 

241     Range("U2").Select 

242     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

243         "=IF(OR(RC[-6]="""",RC[-1]=""""),"""",ROUND(RC[-6]/RC[-1],0))" 

244     Range("U2").Select 

245     Selection.AutoFill Destination:=Range("U2:U100") 

246     Range("U2:U100").Select 

247     Selection.NumberFormat = "General" 

248 End Function 

249  

250 Public Function PM9() 

251         Range("AD1").Select 

252     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Rullar kvar" 

253     Range("AD2").Select 

254     Application.CutCopyMode = False 

255     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-2]-RC[-1]" 

256     Range("AD2").Select 
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257     Selection.AutoFill Destination:=Range("AD2:AD100") 

258     Range("AD2:AD100").Select 

259     Columns("AD:AD").Select 

260     Selection.NumberFormat = "General" 

261     Columns("AE:AE").Select 

262     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

263     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

264     Range("AE1").Select 

265     Selection.NumberFormat = "General" 

266     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Rullar/set" 

267     Range("T2").Select 

268     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

269         "=IF(OR(RC[-1]="""",RC[-1]=0,RC[-4]=0),"""",ROUND(RC[-1]/RC[-4],0))" 

270     Range("AE2").Select 

271     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

272         "=IF(OR(RC[-1]="""",RC[-1]=0,RC[-4]=0),"""",ROUND(RC[-1]/RC[-4],0))" 

273     Range("AE2").Select 

274     Selection.AutoFill Destination:=Range("AE2:AE100") 

275     Range("AE2:AE100").Select 

276     Range("AF1").Select 

277     Selection.NumberFormat = "General" 

278     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Bredd rulle" 

279     Range("U2").Select 

280     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

281         "=IF(OR(RC[-6]="""",RC[-1]=""""),"""",ROUND(RC[-6]/RC[-1],0))" 

282     Range("AF2").Select 

283     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

284         "=IF(OR(RC[-6]="""",RC[-1]=""""),"""",ROUND(RC[-6]/RC[-1],0))" 

285     Range("AF2").Select 

286     Selection.AutoFill Destination:=Range("AF2:AF100") 

287     Range("AF2:AF100").Select 

288     Range("AF2").Select 

289 End Function 

290  

291 Public Function PM10() 

292     Range("AO1").Select 

293     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Rullar kvar" 

294     Range("AO2").Select 

295     Application.CutCopyMode = False 

296     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-2]-RC[-1]" 

297     Range("AO2").Select 

298     Selection.AutoFill Destination:=Range("AO2:AO100") 

299     Range("AO2:AO100").Select 
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300     Range("AP1").Select 

301     Selection.NumberFormat = "General" 

302     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Rullar/set" 

303     Range("AE2").Select 

304     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

305         "=IF(OR(RC[-1]="""",RC[-1]=0,RC[-4]=0),"""",ROUND(RC[-1]/RC[-4],0))" 

306     Range("AP2").Select 

307     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

308         "=IF(OR(RC[-1]="""",RC[-1]=0,RC[-4]=0),"""",ROUND(RC[-1]/RC[-4],0))" 

309     Range("AP2").Select 

310     Selection.AutoFill Destination:=Range("AP2:AP100") 

311     Range("AP2:AP100").Select 

312     Range("AQ1").Select 

313     Selection.NumberFormat = "General" 

314     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Bredd rulle" 

315     Range("AF2").Select 

316     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

317         "=IF(OR(RC[-6]="""",RC[-1]=""""),"""",ROUND(RC[-6]/RC[-1],0))" 

318     Range("AQ2").Select 

319     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

320         "=IF(OR(RC[-8]="""",RC[-1]=""""),"""",ROUND(RC[-8]/RC[-1],0))" 

321     Range("AQ2").Select 

322     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

323         "=IF(OR(RC[-6]="""",RC[-1]=""""),"""",ROUND(RC[-6]/RC[-1],0))" 

324     Range("AQ3").Select 

325     Range("AQ2").Select 

326     Selection.AutoFill Destination:=Range("AQ2:AQ100") 

327     Range("AQ2:AQ100").Select 

328     Columns("AQ:AQ").Select 

329     Selection.NumberFormat = "General" 

330 End Function 

331  

332 Public Function kolumnPM() 

333         Range("L2:U100").Select 

334     Selection.Cut 

335     Range("A105").Select 

336     ActiveSheet.Paste 

337     Range("W2:AF100").Select 

338     Selection.Cut 

339     Range("A210").Select 

340     ActiveSheet.Paste 

341     Range("AH2:AQ100").Select 

342     Selection.Cut 
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343     Range("A315").Select 

344     ActiveSheet.Paste 

345     Range("L1:AQ1").Select 

346     Selection.ClearContents 

347     Range("L14").Select 

348 End Function 

349  

350 Public Function delaUppDatumTid() 

351        Columns("B:B").Select 

352     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

353     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

354     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

355     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

356     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

357     Columns("A:A").Select 

358     Selection.Copy 

359     Columns("B:B").Select 

360     ActiveSheet.Paste 

361     Range("B1").Select 

362     Application.CutCopyMode = False 

363     Selection.ClearContents 

364     Columns("B:B").Select 

365     Selection.TextToColumns Destination:=Range("B1"), DataType:=xlDelimited, _ 

366         TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=True, Tab:=False, _ 

367         Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=True, Other:=True, OtherChar:= _ 

368         ":", FieldInfo:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1)), _ 

369         TrailingMinusNumbers:=True 

370     Selection.NumberFormat = "m/d/yy" 

371     Columns("C:E").Select 

372     Selection.NumberFormat = "General" 

373     Range("B1").Select 

374     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Datum" 

375     Range("C1").Select 

376     ActiveCell.FormulaR1C1 = "" 

377     Columns("E:E").Select 

378     Selection.ClearContents 

379     Columns("C:C").Select 

380     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

381     Range("C1").Select 

382     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Timme" 

383     Range("E1").Select 

384     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Minut" 

385     Range("F1").Select 
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386     Selection.NumberFormat = "General" 

387     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Total tid (h)" 

388     Range("C2").Select 

389     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

390 
        "=IF(AND(RC[4]=""PM"",RC[1]<>12),RC[1]+12,IF(AND(RC[4]=""AM"",RC[1]<>12),RC[1],IF(AND(RC[4]=""AM"", 
RC[1]=12),RC[1]-12,IF(AND(RC[4]=""PM"",RC[1]=12),RC[1],""""))))" 

391     Columns("C:C").Select 

392     Selection.NumberFormat = "General" 

393     Range("C2").Select 

394     Selection.AutoFill Destination:=Range("C2:C100") 

395     Range("C2:C100").Select 

396     Selection.AutoFill Destination:=Range("C2:C117"), Type:=xlFillDefault 

397     Range("C2:C117").Select 

398     Selection.AutoFill Destination:=Range("C2:C385"), Type:=xlFillDefault 

399     Range("C2:C385").Select 

400     Selection.AutoFill Destination:=Range("C2:C413") 

401     Range("C2:C413").Select 

402     Columns("C:C").Select 

403     Selection.Copy 

404     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

405         :=False, Transpose:=False 

406     Columns("D:D").Select 

407     Application.CutCopyMode = False 

408     Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

409     Columns("F:F").Select 

410     Selection.Delete Shift:=xlToLeft    

411 End Function 

412  

413 Public Function sorteraDatumTid() 

414     Range("A1:N100").Select 

415     ActiveWorkbook.Worksheets("Data").Sort.SortFields.Clear 

416     ActiveWorkbook.Worksheets("Data").Sort.SortFields.Add2 Key:=Range("A2:A100") _ 

417         , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal 

418     With ActiveWorkbook.Worksheets("Data").Sort 

419         .SetRange Range("A1:N100") 

420         .Header = xlYes 

421         .MatchCase = False 

422         .Orientation = xlTopToBottom 

423         .SortMethod = xlPinYin 

424         .Apply 

425     End With 

426     Range("A105:N203").Select 

427     ActiveWorkbook.Worksheets("Data").Sort.SortFields.Clear 

428     ActiveWorkbook.Worksheets("Data").Sort.SortFields.Add2 Key:=Range("A105:A203" _ 
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429         ), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal 

430     With ActiveWorkbook.Worksheets("Data").Sort 

431         .SetRange Range("A105:N203") 

432         .Header = xlGuess 

433         .MatchCase = False 

434         .Orientation = xlTopToBottom 

435         .SortMethod = xlPinYin 

436         .Apply 

437     End With 

438     Range("A210:N309").Select 

439     ActiveWorkbook.Worksheets("Data").Sort.SortFields.Clear 

440     ActiveWorkbook.Worksheets("Data").Sort.SortFields.Add2 Key:=Range("A210:A309" _ 

441         ), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal 

442     With ActiveWorkbook.Worksheets("Data").Sort 

443         .SetRange Range("A210:N309") 

444         .Header = xlGuess 

445         .MatchCase = False 

446         .Orientation = xlTopToBottom 

447         .SortMethod = xlPinYin 

448         .Apply 

449     End With 

450     Range("A315:N413").Select 

451     ActiveWorkbook.Worksheets("Data").Sort.SortFields.Clear 

452     ActiveWorkbook.Worksheets("Data").Sort.SortFields.Add2 Key:=Range("A315:A413" _ 

453         ), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal 

454     With ActiveWorkbook.Worksheets("Data").Sort 

455         .SetRange Range("A315:N413") 

456         .Header = xlGuess 

457         .MatchCase = False 

458         .Orientation = xlTopToBottom 

459         .SortMethod = xlPinYin 

460         .Apply 

461     End With 

462     Range("O3").Select 

463 End Function 

464  

465 Public Function orderTid() 

466         Range("E2").Select 

467     ActiveSheet.Paste 

468     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

469 
        "=IF(RC[-3]=R[1]C[-3],(R[1]C[-2]+R[1]C[-1]/60)-(RC[-2]+RC[-1]/60),IF(R[1]C[-3]-RC[-3]>=2,(R[1]C[-3]- 
RC[-3]-1)*24+(23-RC[-2])+(60-RC[-1])/60+R[1]C[-2]+(R[1]C[-1]/60),(23-RC[-2])+(60-RC[-1])/60+R[1]C[-2]+(R[1]C[-1]/60)))" 

470     Range("E2").Select 

471     Selection.AutoFill Destination:=Range("E2:E413") 
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472     Range("E101:E104").Select 

473     Selection.ClearContents 

474     Range("E204:E209").Select 

475     Range("E209").Activate 

476     Selection.ClearContents 

477     Range("E309:E314").Select 

478     Selection.ClearContents 

479      

480         Columns("F:F").Select 

481     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

482     Range("F2").Select 

483     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]<>"""",RC[-1],"""")" 

484     Range("F2").Select 

485  

486     Range("F2").Select 

487     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-4]<>"""",RC[-1],"""")" 

488     Range("F2").Select 

489     Selection.AutoFill Destination:=Range("F2:F413") 

490     Range("F2:F413").Select 

491     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(OR(RC[-4]<>"""",R[1]C[-4]<>""""),RC[-1],"""")" 

492     Range("F2").Select 

493     Selection.AutoFill Destination:=Range("F2:F413") 

494     Range("F2:F413").Select 

495     Range("F127").Select 

496     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(OR(RC[-4]<>"""",R[1]C[-4]<>""""),RC[-1],"""")" 

497     Range("F2").Select 

498     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(AND(RC[-4]<>"""",R[1]C[-4]<>""""),RC[-1],"""")" 

499     Range("F2").Select 

500     Selection.AutoFill Destination:=Range("F2:F413") 

501     Range("F2:F413").Select 

502     Columns("F:F").Select 

503     Selection.Copy 

504     Columns("E:E").Select 

505     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

506         :=False, Transpose:=False 

507     Range("E1").Select 

508     Application.CutCopyMode = False 

509     Selection.NumberFormat = "General" 

510     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Total tid (h)" 

511     Columns("F:F").Select 

512     Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

513      

514     Columns("F:F").Select 
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515     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

516     Range("F1").Select 

517     Selection.NumberFormat = "General" 

518     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Total tid (h)" 

519     Range("F2").Select 

520     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]=0,0.01,RC[-1])" 

521     Range("F2").Select 

522     Selection.AutoFill Destination:=Range("F2:F413") 

523     Range("F2:F413").Select 

524     Columns("F:F").Select 

525     Selection.Copy 

526     Columns("E:E").Select 

527     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

528         :=False, Transpose:=False 

529     Columns("F:F").Select 

530     Application.CutCopyMode = False 

531     Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

532 End Function 

533  

534 Public Function antalRullarPerTimme() 

535         Range("O2").Select 

536     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-6]=0,””,RC[-3]/RC[-10])" 

537     Range("O1").Select 

538     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Rullar/h" 

539     Range("O2").Select 

540     Selection.AutoFill Destination:=Range("O2:O413") 

541     Range("O2:O413").Select 

542     Range("O2").Select 

543     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-6]=0,””,RC[-3]/RC[-10])" 

544     Range("O4").Select 

545     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-6]=0,"""",RC[-3]/RC[-10])" 

546     Range("O4").Select 

547     Selection.AutoFill Destination:=Range("O2:O4"), Type:=xlFillDefault 

548     Range("O2:O4").Select 

549     Selection.AutoFill Destination:=Range("O2:O413") 

550     Range("O2:O413").Select 

551     Columns("O:O").Select 

552 End Function 

553  

554 Public Function sorteraTid() 

555         Range("O3").Select 

556     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(OR(RC[-6]=0,RC[-10]=0),"""",RC[-3]/RC[-10])" 

557     Range("O3").Select 
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558     Selection.AutoFill Destination:=Range("O3:O413") 

559     Range("O3:O413").Select 

560         Range("L2").Select 

561     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(OR(RC[-2]="""",RC[-1]=""""),"""",RC[-2]-RC[-1])" 

562     Range("L2").Select 

563     Selection.AutoFill Destination:=Range("L2:L100") 

564     Range("L2:L100").Select 

565     Range("O2").Select 

566     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

567         "=IF(RC[-6]=0,"""",IF(RC[-10]="""",R[-1]C,RC[-3]/RC[-10]))" 

568     Range("O2").Select 

569     Selection.AutoFill Destination:=Range("O2:O413") 

570     Range("O2:O413").Select 

571     Range("L100").Select 

572     Selection.AutoFill Destination:=Range("L100:L104") 

573     Range("L100:L104").Select 

574     Selection.AutoFill Destination:=Range("L100:L203") 

575     Range("L100:L203").Select 

576     Selection.AutoFill Destination:=Range("L100:L209") 

577     Range("L100:L209").Select 

578     Selection.AutoFill Destination:=Range("L100:L308") 

579     Range("L100:L308").Select 

580     Selection.AutoFill Destination:=Range("L100:L314") 

581     Range("L100:L314").Select 

582     Selection.AutoFill Destination:=Range("L100:L413") 

583     Range("L100:L413").Select 

584     Range("L21").Select 

585     Columns("A:O").Select 

586     Range("O1").Activate 

587     Columns("A:O").Select 

588     Range("O1").Activate 

589     ActiveWorkbook.Worksheets("Data").Sort.SortFields.Clear 

590     ActiveWorkbook.Worksheets("Data").Sort.SortFields.Add2 Key:=Range("A2:A414") _ 

591         , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal 

592     With ActiveWorkbook.Worksheets("Data").Sort 

593         .SetRange Range("A1:O414") 

594         .Header = xlYes 

595         .MatchCase = False 

596         .Orientation = xlTopToBottom 

597         .SortMethod = xlPinYin 

598         .Apply 

599     End With 

600     Range("C11").Select 
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601 End Function 

602  

603 Public Function felVärden() 

604         Range("P2").Select 

605     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(OR(RC[-1]<100,RC[-1]=""""),RC[-1],"""")" 

606     Range("P2").Select 

607     Selection.AutoFill Destination:=Range("P2:P135") 

608     Range("P1").Select 

609     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Rullar/h" 

610     Columns("P:P").Select 

611     Selection.Copy 

612     Columns("O:O").Select 

613     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

614         :=False, Transpose:=False 

615     Columns("P:P").Select 

616     Application.CutCopyMode = False 

617     Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

618     Columns("O:O").Select 

619 End Function 

620  

621 Public Function blankaTillNollor() 

622     Range("P1").Select 

623     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Rullar/h" 

624     Range("P2").Select 

625     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]<>"""",0)" 

626     Range("P2").Select 

627     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]<>"""",RC[-1],0)" 

628     Range("P2").Select 

629     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]<>"""",ROUND(RC[-1],1),0)" 

630     Range("P2").Select 

631     Selection.AutoFill Destination:=Range("P2:P400") 

632     Range("P2:P400").Select 

633     Columns("O:O").Select 

634     Columns("P:P").Select 

635     Selection.Copy 

636     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

637         :=False, Transpose:=False 

638     Columns("O:O").Select 

639     Application.CutCopyMode = False 

640     Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

641     Columns("O:O").Select 

642     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

643     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Bredd rulle" 
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644     Range("O2").Select 

645     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[1]=0,0,RC[-1])" 

646     Range("O2").Select 

647     Selection.AutoFill Destination:=Range("O2:O400") 

648     Range("O2:O400").Select 

649     Columns("O:O").Select 

650     Selection.Copy 

651     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

652         :=False, Transpose:=False 

653     Columns("N:N").Select 

654     Application.CutCopyMode = False 

655     Selection.ClearContents 

656     Columns("H:H").Select 

657     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

658     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Setdia" 

659     Columns("H:H").Select 

660     Range("H2").Activate 

661     Application.CutCopyMode = False 

662     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[9]=0,0,RC[-1])" 

663     Range("H2").Select 

664     Selection.AutoFill Destination:=Range("H2:H400") 

665     Range("H2:H400").Select 

666     Columns("H:H").Select 

667     Selection.Copy 

668     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

669         :=False, Transpose:=False 

670     Columns("G:G").Select 

671     Application.CutCopyMode = False 

672     Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

673     Columns("N:N").Select 

674     Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

675 End Function 

676  

677 Public Function separeraPM() 

678     Range("R1").Select 

679     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM7" 

680     Range("R2").Select 

681     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-12]=""PM7"",RC[-12],"""")" 

682     Range("R2").Select 

683     Selection.AutoFill Destination:=Range("R2:R400"), Type:=xlFillDefault 

684     Range("R2:R400").Select 

685     Range("S1").Select 

686     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM7 dia" 
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687     Range("S2").Select 

688     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]=""PM7"",RC[-12],"""")" 

689     Range("S3").Select 

690     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]=""PM7"",RC[-12],R[-1]C)" 

691     Range("S3").Select 

692     Selection.AutoFill Destination:=Range("S3:S400") 

693     Range("S3:S400").Select 

694     Range("T1").Select 

695     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM7 bredd" 

696     Range("T2").Select 

697     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-2]=""PM7"",RC[-6],"""")" 

698     Range("T3").Select 

699     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-2]=""PM7"",RC[-6],R[-1]C)" 

700     Range("T3").Select 

701     Selection.AutoFill Destination:=Range("T3:T400") 

702     Range("T3:T400").Select 

703     Range("U1").Select 

704     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM7 rullar/h" 

705     Range("U2").Select 

706     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-3]=""PM7"",RC[-6],"""")" 

707     Range("U3").Select 

708     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-3]=""PM7"",RC[-6],R[-1]C)" 

709     Range("U3").Select 

710     Selection.AutoFill Destination:=Range("U3:U400") 

711     Range("U3:U400").Select 

712     Range("V1").Select 

713     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM8" 

714     Range("V2").Select 

715     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-16]=""PM8"",RC[-16],"""")" 

716     Range("V2").Select 

717     Selection.AutoFill Destination:=Range("V2:V400") 

718     Range("V2:V400").Select 

719     Range("V2").Select 

720     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-16]=""PM8"",RC[-16],"""")" 

721     Range("W1").Select 

722     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM8 dia" 

723     Range("W2").Select 

724     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]=""PM8"",RC[-16],"""")" 

725     Range("W3").Select 

726     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]=""PM8"",RC[-16],R[-1]C)" 

727     Range("W3").Select 

728     Selection.AutoFill Destination:=Range("W3:W400") 

729     Range("W3:W400").Select 
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730     Range("X1").Select 

731     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM8 bredd" 

732     Range("X2").Select 

733     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-2]=""PM8"",RC[-10],"""")" 

734     Range("X3").Select 

735     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-2]=""PM8"",RC[-10],R[-1]C)" 

736     Range("X3").Select 

737     Selection.AutoFill Destination:=Range("X3:X400") 

738     Range("X3:X400").Select 

739     Range("Y1").Select 

740     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM8 rullar/h" 

741     Range("Y2").Select 

742     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-3]=""PM8"",RC[-10],"""")" 

743     Range("Y3").Select 

744     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-3]=""PM8"",RC[-10],R[-1]C)" 

745     Range("Y3").Select 

746     Selection.AutoFill Destination:=Range("Y3:Y400") 

747     Range("Y3:Y400").Select 

748     Range("Z1").Select 

749     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM9" 

750     Range("Z2").Select 

751     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-20]=""PM9"",RC[-20],"""")" 

752     Range("Z2").Select 

753     Selection.AutoFill Destination:=Range("Z2:Z400") 

754     Range("Z2:Z400").Select 

755     Range("AA1").Select 

756     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM9 dia" 

757     Range("AA2").Select 

758     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]=""PM9"",RC[-20],"""")" 

759     Range("AA3").Select 

760     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]=""PM9"",RC[-20],R[-1]C)" 

761     Range("AA3").Select 

762     Selection.AutoFill Destination:=Range("AA3:AA400") 

763     Range("AA3:AA400").Select 

764     Range("AB1").Select 

765     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM9 dia" 

766     Range("AB1").Select 

767     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM9 bredd" 

768     Range("AB2").Select 

769     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-2]=""PM9"",RC[-14],"""")" 

770     Range("AB3").Select 

771     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-2]=""PM9"",RC[-14],R[-1]C)" 

772     Range("AB3").Select 
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773     Selection.AutoFill Destination:=Range("AB3:AB400") 

774     Range("AB3:AB400").Select 

775     Range("AC1").Select 

776     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM9 rullar/h" 

777     Range("AC2").Select 

778     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-3]=""PM9"",RC[-14],"""")" 

779     Range("AC3").Select 

780     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-3]=""PM9"",RC[-14],R[-1]C)" 

781     Range("AC3").Select 

782     Selection.AutoFill Destination:=Range("AC3:AC400") 

783     Range("AC3:AC400").Select 

784     Range("AD1").Select 

785     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM10" 

786     Range("AD2").Select 

787     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-24]=""PM10"",RC[-24],"""")" 

788     Range("AD2").Select 

789     Selection.AutoFill Destination:=Range("AD2:AD400") 

790     Range("AD2:AD400").Select 

791     Range("AE1").Select 

792     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM10 dia" 

793     Range("AE2").Select 

794     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]=""PM10"",RC[-24],"""")" 

795     Range("AE3").Select 

796     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]=""PM10"",RC[-24],R[-1]C)" 

797     Range("AE3").Select 

798     Selection.AutoFill Destination:=Range("AE3:AE400") 

799     Range("AE3:AE400").Select 

800     Range("AF1").Select 

801     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM10 bredd" 

802     Range("AF2").Select 

803     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-2]=""PM10"",RC[-18],"""")" 

804     Range("AF3").Select 

805     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-2]=""PM10"",RC[-18],R[-1]C)" 

806     Range("AF3").Select 

807     Selection.AutoFill Destination:=Range("AF3:AF400") 

808     Range("AF3:AF400").Select 

809     Range("AG1").Select 

810     Selection.NumberFormat = "General" 

811     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM10 rullar/h" 

812     Range("AG2").Select 

813     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-3]=""PM10"",RC[-18],"""")" 

814     Range("AG3").Select 

815     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-3]=""PM10"",RC[-18],R[-1]C)" 
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816     Range("AG3").Select 

817     Selection.AutoFill Destination:=Range("AG3:AG400") 

818     Range("AG3:AG400").Select 

819     Range("AH3").Select 

820 End Function 

821  

822 Public Function rensaData() 

823         Columns("R:AG").Select 

824     Selection.Copy 

825     Range("R1").Select 

826     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

827         :=False, Transpose:=False 

828     Columns("B:Q").Select 

829     Range("Q1").Activate 

830     Application.CutCopyMode = False 

831     Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

832     Columns("B:Q").Select 

833     Range("R1").Select 

834 End Function 

835  

836 Public Function sambandning() 

837     Columns("D:D").Select 

838     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

839     Columns("F:F").Select 

840     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

841     Range("D2").Select 

842     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(OR(RC[1]="""",RC[1]>500,RC[1]=0),RC[1],RC[1]*2)" 

843     Range("D2").Select 

844     Selection.AutoFill Destination:=Range("D2:D400") 

845     Range("D2:D400").Select 

846     Range("F2").Select 

847     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

848         "=IF(OR(RC[-1]="""",RC[-1]>500,RC[-1]=0),RC[1],RC[1]/2)" 

849     Range("F2").Select 

850     Selection.AutoFill Destination:=Range("F2:F400") 

851     Range("F2:F400").Select 

852     Columns("D:D").Select 

853     Selection.Copy 

854     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

855         :=False, Transpose:=False 

856     Range("E1").Select 

857     Application.CutCopyMode = False 

858     Selection.Cut Destination:=Range("D1") 
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859     Columns("F:F").Select 

860     Selection.Copy 

861     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

862         :=False, Transpose:=False 

863     Range("G1").Select 

864     Application.CutCopyMode = False 

865     Selection.Cut Destination:=Range("F1") 

866     Columns("E:E").Select 

867     Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

868     Columns("F:F").Select 

869     Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

870     Columns("H:H").Select 

871     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

872     Columns("J:J").Select 

873     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

874     ActiveCell.FormulaR1C1 = "" 

875     Range("H2").Select 

876     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(OR(RC[1]="""",RC[1]>500,RC[1]=0),RC[1],RC[1]*2)" 

877     Range("H2").Select 

878     Selection.AutoFill Destination:=Range("H2:H400") 

879     Range("H2:H400").Select 

880     Range("J2").Select 

881     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

882         "=IF(OR(RC[-1]="""",RC[-1]>500,RC[-1]=0),RC[1],RC[1]/2)" 

883     Range("J2").Select 

884     Selection.AutoFill Destination:=Range("J2:J400") 

885     Range("J2:J400").Select 

886     Range("K1").Select 

887     Selection.Cut Destination:=Range("J1") 

888     Range("I1").Select 

889     Selection.Cut Destination:=Range("H1") 

890     Columns("H:H").Select 

891     Selection.Copy 

892     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

893         :=False, Transpose:=False 

894     Columns("J:J").Select 

895     Application.CutCopyMode = False 

896     Selection.Copy 

897     Application.CutCopyMode = False 

898     Selection.Copy 

899     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

900         :=False, Transpose:=False 

901     Range("I:I,K:K").Select 
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902     Range("K1").Activate 

903     Application.CutCopyMode = False 

904     Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

905     Columns("L:L").Select 

906     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

907     Columns("N:N").Select 

908     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

909     Range("N2").Select 

910     ActiveCell.FormulaR1C1 = "" 

911     Range("L2").Select 

912     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(OR(RC[1]="""",RC[1]>500,RC[1]=0),RC[1],RC[1]*2)" 

913     Range("L2").Select 

914     Selection.AutoFill Destination:=Range("L2:L400") 

915     Range("L2:L400").Select 

916     Range("N2").Select 

917     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

918         "=IF(OR(RC[-1]="""",RC[-1]>500,RC[-1]=0),RC[1],RC[1]/2)" 

919     Range("N2").Select 

920     Selection.AutoFill Destination:=Range("N2:N400") 

921     Range("N2:N400").Select 

922     Range("M1").Select 

923     Selection.Cut Destination:=Range("L1") 

924     Range("O1").Select 

925     Selection.Cut Destination:=Range("N1") 

926     Columns("L:L").Select 

927     Selection.Copy 

928     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

929         :=False, Transpose:=False 

930     Columns("N:N").Select 

931     Application.CutCopyMode = False 

932     Selection.Copy 

933     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

934         :=False, Transpose:=False 

935     Range("M:M,O:O").Select 

936     Range("O1").Activate 

937     Application.CutCopyMode = False 

938     Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

939     Columns("P:P").Select 

940     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

941     Columns("R:R").Select 

942     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

943     Range("P2").Select 

944     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(OR(RC[1]="""",RC[1]>500,RC[1]=0),RC[1],RC[1]*2)" 
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945     Range("P2").Select 

946     Selection.AutoFill Destination:=Range("P2:P400") 

947     Range("P2:P400").Select 

948     Range("R2").Select 

949     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

950         "=IF(OR(RC[-1]="""",RC[-1]>500,RC[-1]=0),RC[1],RC[1]/2)" 

951     Range("R2").Select 

952     Selection.AutoFill Destination:=Range("R2:R400") 

953     Range("R2:R400").Select 

954     Range("Q1").Select 

955     Selection.Cut Destination:=Range("P1") 

956     Range("S1").Select 

957     Selection.Cut Destination:=Range("R1") 

958     Range("Q:Q,S:S").Select 

959     Range("S1").Activate 

960     Columns("P:P").Select 

961     Selection.Copy 

962     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

963         :=False, Transpose:=False 

964     Columns("R:R").Select 

965     Application.CutCopyMode = False 

966     Selection.Copy 

967     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

968         :=False, Transpose:=False 

969     Range("Q:Q,S:S").Select 

970     Range("S1").Activate 

971     Application.CutCopyMode = False 

972     Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

973     Range("R3").Select 

974 End Function 

975  

976 Public Function tommaCellerTillNollor() 

977     Columns("D:D").Select 

978     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

979     Columns("F:F").Select 

980     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

981     Columns("H:H").Select 

982     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

983     Range("D2").Select 

984     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]="""",0,RC[-1])" 

985     Range("D2").Select 

986     Selection.AutoFill Destination:=Range("D2:D400") 

987     Range("D2:D400").Select 
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988     Range("F2").Select 

989     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]="""",0,RC[-1])" 

990     Range("F2").Select 

991     Selection.AutoFill Destination:=Range("F2:F400") 

992     Range("F2:F400").Select 

993     Range("H2").Select 

994     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]="""",0,RC[-1])" 

995     Range("H2").Select 

996     Selection.AutoFill Destination:=Range("H2:H400") 

997     Range("H2:H400").Select 

998     Range("C1").Select 

999     Selection.Cut Destination:=Range("D1") 

1000     Range("E1").Select 

1001     Selection.Cut Destination:=Range("F1") 

1002     Range("G1").Select 

1003     Selection.Cut Destination:=Range("H1") 

1004     Columns("H:H").Select 

1005     Selection.Copy 

1006     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

1007         :=False, Transpose:=False 

1008     Columns("F:F").Select 

1009     Application.CutCopyMode = False 

1010     Selection.Copy 

1011     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

1012         :=False, Transpose:=False 

1013     Columns("D:D").Select 

1014     Application.CutCopyMode = False 

1015     Selection.Copy 

1016     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

1017         :=False, Transpose:=False 

1018     Range("C:C,E:E,G:G").Select 

1019     Range("G1").Activate 

1020     Application.CutCopyMode = False 

1021     Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

1022     Columns("G:G").Select 

1023     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

1024     Columns("I:I").Select 

1025     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

1026     Columns("K:K").Select 

1027     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

1028     Range("G2").Select 

1029     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[1]="""",0,RC[1])" 

1030     Range("G2").Select 
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1031     Selection.AutoFill Destination:=Range("G2:G400") 

1032     Range("G2:G400").Select 

1033     Range("I2").Select 

1034     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[1]="""",0,RC[1])" 

1035     Range("I2").Select 

1036     Selection.AutoFill Destination:=Range("I2:I400") 

1037     Range("I2:I400").Select 

1038     Range("K2").Select 

1039     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[1]="""",0,RC[1])" 

1040     Range("K2").Select 

1041     Selection.AutoFill Destination:=Range("K2:K400") 

1042     Range("K2:K400").Select 

1043     Range("L1").Select 

1044     Selection.Cut Destination:=Range("K1") 

1045     Range("J1").Select 

1046     Selection.Cut Destination:=Range("I1") 

1047     Range("H1").Select 

1048     Selection.Cut Destination:=Range("G1") 

1049     Columns("G:G").Select 

1050     Selection.Copy 

1051     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

1052         :=False, Transpose:=False 

1053     Columns("I:I").Select 

1054     Application.CutCopyMode = False 

1055     Selection.Copy 

1056     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

1057         :=False, Transpose:=False 

1058     Columns("K:K").Select 

1059     Application.CutCopyMode = False 

1060     Selection.Copy 

1061     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

1062         :=False, Transpose:=False 

1063     Range("H:H,J:J,L:L").Select 

1064     Range("L1").Activate 

1065     Application.CutCopyMode = False 

1066     Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

1067     Columns("K:K").Select 

1068     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

1069     Columns("M:M").Select 

1070     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

1071     Columns("O:O").Select 

1072     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

1073     Range("K2").Select 
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1074     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[1]="""",0,RC[1])" 

1075     Range("K2").Select 

1076     Selection.AutoFill Destination:=Range("K2:K400") 

1077     Range("K2:K400").Select 

1078     Range("M2").Select 

1079     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[1]="""",0,RC[1])" 

1080     Range("M2").Select 

1081     Selection.AutoFill Destination:=Range("M2:M400") 

1082     Range("M2:M400").Select 

1083     Range("O2").Select 

1084     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[1]="""",0,RC[1])" 

1085     Range("O2").Select 

1086     Selection.AutoFill Destination:=Range("O2:O400") 

1087     Range("O2:O400").Select 

1088     Range("L1").Select 

1089     Selection.Cut Destination:=Range("K1") 

1090     Range("N1").Select 

1091     Selection.Cut Destination:=Range("M1") 

1092     Range("P1").Select 

1093     Selection.Cut Destination:=Range("O1") 

1094     Columns("O:O").Select 

1095     Selection.Copy 

1096     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

1097         :=False, Transpose:=False 

1098     Columns("M:M").Select 

1099     Application.CutCopyMode = False 

1100     Selection.Copy 

1101     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

1102         :=False, Transpose:=False 

1103     Columns("K:K").Select 

1104     Application.CutCopyMode = False 

1105     Selection.Copy 

1106     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

1107         :=False, Transpose:=False 

1108     Range("L:L,N:N,P:P").Select 

1109     Range("P1").Activate 

1110     Application.CutCopyMode = False 

1111     Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

1112     Columns("O:O").Select 

1113     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

1114     Columns("Q:Q").Select 

1115     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

1116     Columns("S:S").Select 
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1117     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

1118     Range("O2").Select 

1119     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[1]="""",0,RC[1])" 

1120     Range("O2").Select 

1121     Selection.AutoFill Destination:=Range("O2:O400") 

1122     Range("O2:O400").Select 

1123     Range("Q2").Select 

1124     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[1]="""",0,RC[1])" 

1125     Range("Q2").Select 

1126     Selection.AutoFill Destination:=Range("Q2:Q400") 

1127     Range("Q2:Q400").Select 

1128     Range("S2").Select 

1129     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[1]="""",0,RC[1])" 

1130     Range("S2").Select 

1131     Selection.AutoFill Destination:=Range("S2:S400") 

1132     Range("S2:S400").Select 

1133     Range("T1").Select 

1134     Selection.Cut Destination:=Range("S1") 

1135     Range("R1").Select 

1136     Selection.Cut Destination:=Range("Q1") 

1137     Range("P1").Select 

1138     Selection.Cut Destination:=Range("O1") 

1139     Columns("P:P").Select 

1140     Selection.Copy 

1141     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

1142         :=False, Transpose:=False 

1143     Columns("O:O").Select 

1144     Application.CutCopyMode = False 

1145     Selection.Copy 

1146     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

1147         :=False, Transpose:=False 

1148     Columns("Q:Q").Select 

1149     Application.CutCopyMode = False 

1150     Selection.Copy 

1151     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

1152         :=False, Transpose:=False 

1153     Columns("S:S").Select 

1154     Application.CutCopyMode = False 

1155     Selection.Copy 

1156     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

1157         :=False, Transpose:=False 

1158     Range("T:T,R:R,P:P").Select 

1159     Range("P1").Activate 
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1160     Application.CutCopyMode = False 

1161     Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

1162     Columns("B:E").Select 

1163     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

1164     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

1165     With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

1166         .LineStyle = xlContinuous 

1167         .ColorIndex = 0 

1168         .TintAndShade = 0 

1169         .Weight = xlMedium 

1170     End With 

1171     With Selection.Borders(xlEdgeTop) 

1172         .LineStyle = xlContinuous 

1173         .ColorIndex = 0 

1174         .TintAndShade = 0 

1175         .Weight = xlMedium 

1176     End With 

1177     With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

1178         .LineStyle = xlContinuous 

1179         .ColorIndex = 0 

1180         .TintAndShade = 0 

1181         .Weight = xlMedium 

1182     End With 

1183     With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

1184         .LineStyle = xlContinuous 

1185         .ColorIndex = 0 

1186         .TintAndShade = 0 

1187         .Weight = xlMedium 

1188     End With 

1189     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

1190     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

1191     Columns("J:M").Select 

1192     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

1193     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

1194     With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

1195         .LineStyle = xlContinuous 

1196         .ColorIndex = 0 

1197         .TintAndShade = 0 

1198         .Weight = xlMedium 

1199     End With 

1200     With Selection.Borders(xlEdgeTop) 

1201         .LineStyle = xlContinuous 

1202         .ColorIndex = 0 
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1203         .TintAndShade = 0 

1204         .Weight = xlMedium 

1205     End With 

1206     With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

1207         .LineStyle = xlContinuous 

1208         .ColorIndex = 0 

1209         .TintAndShade = 0 

1210         .Weight = xlMedium 

1211     End With 

1212     With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

1213         .LineStyle = xlContinuous 

1214         .ColorIndex = 0 

1215         .TintAndShade = 0 

1216         .Weight = xlMedium 

1217     End With 

1218     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

1219     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

1220     Columns("N:Q").Select 

1221     Range("Q1").Activate 

1222     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

1223     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

1224     With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

1225         .LineStyle = xlContinuous 

1226         .ColorIndex = 0 

1227         .TintAndShade = 0 

1228         .Weight = xlMedium 

1229     End With 

1230     With Selection.Borders(xlEdgeTop) 

1231         .LineStyle = xlContinuous 

1232         .ColorIndex = 0 

1233         .TintAndShade = 0 

1234         .Weight = xlMedium 

1235     End With 

1236     With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

1237         .LineStyle = xlContinuous 

1238         .ColorIndex = 0 

1239         .TintAndShade = 0 

1240         .Weight = xlMedium 

1241     End With 

1242     With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

1243         .LineStyle = xlContinuous 

1244         .ColorIndex = 0 

1245         .TintAndShade = 0 
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1246         .Weight = xlMedium 

1247     End With 

1248     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

1249     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

1250     Range("A1:Q1").Select 

1251     Range("Q1").Activate 

1252     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

1253     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

1254     With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

1255         .LineStyle = xlContinuous 

1256         .ColorIndex = 0 

1257         .TintAndShade = 0 

1258         .Weight = xlMedium 

1259     End With 

1260     With Selection.Borders(xlEdgeTop) 

1261         .LineStyle = xlContinuous 

1262         .ColorIndex = 0 

1263         .TintAndShade = 0 

1264         .Weight = xlMedium 

1265     End With 

1266     With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

1267         .LineStyle = xlContinuous 

1268         .ColorIndex = 0 

1269         .TintAndShade = 0 

1270         .Weight = xlMedium 

1271     End With 

1272     With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

1273         .LineStyle = xlContinuous 

1274         .ColorIndex = 0 

1275         .TintAndShade = 0 

1276         .Weight = xlMedium 

1277     End With 

1278     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

1279     Range("S19").Select 

1280 End Function 

1281  

1282 Public Function sambandningDiaBredd() 

1283     Columns("E:E").Select 

1284     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

1285     Range("E1").Select 

1286     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM7 rullar/h" 

1287     Range("E2").Select 

1288     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-2]>2*RC[-1],RC[1]/2,RC[1])" 
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1289     Range("E2").Select 

1290     Selection.AutoFill Destination:=Range("E2:E400") 

1291     Range("E2:E400").Select 

1292     Columns("J:J").Select 

1293     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

1294     Range("J1").Select 

1295     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM8 rullar/h" 

1296     Range("J2").Select 

1297     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-2]>2*RC[-1],RC[1]/2,RC[1])" 

1298     Range("J2").Select 

1299     Selection.AutoFill Destination:=Range("J2:J400") 

1300     Range("J2:J400").Select 

1301     Columns("O:O").Select 

1302     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

1303     Range("O1").Select 

1304     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM9 rullar/h" 

1305     Range("O2").Select 

1306     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-2]>2*RC[-1],RC[1]/2,RC[1])" 

1307     Range("O2").Select 

1308     Selection.AutoFill Destination:=Range("O2:O400") 

1309     Range("O2:O400").Select 

1310     Columns("T:T").Select 

1311     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

1312     Range("T1").Select 

1313     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM10 rullar/h" 

1314     Range("T2").Select 

1315     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-2]>2*RC[-1],RC[1]/2,RC[1])" 

1316     Range("T2").Select 

1317     Selection.AutoFill Destination:=Range("T2:T400") 

1318     Range("T2:T400").Select 

1319     Columns("T:T").Select 

1320     Selection.Copy 

1321     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

1322         :=False, Transpose:=False 

1323     Columns("U:U").Select 

1324     Application.CutCopyMode = False 

1325     Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

1326     Columns("O:O").Select 

1327     Selection.Copy 

1328     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

1329         :=False, Transpose:=False 

1330     Columns("P:P").Select 

1331     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
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1332         :=False, Transpose:=False 

1333     Columns("P:P").Select 

1334     Application.CutCopyMode = False 

1335     Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

1336     Columns("J:J").Select 

1337     Selection.Copy 

1338     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

1339         :=False, Transpose:=False 

1340     Columns("K:K").Select 

1341     Application.CutCopyMode = False 

1342     Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

1343     Columns("E:E").Select 

1344     Selection.Copy 

1345     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

1346         :=False, Transpose:=False 

1347     Columns("F:F").Select 

1348     Application.CutCopyMode = False 

1349     Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

1350 End Function 

1351  

1352 Public Function beräknaRullarPerTimme() 

1353     Range("R1").Select 

1354     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

1355     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

1356     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 

1357     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

1358     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

1359     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 

1360     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

1361     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

1362     Selection.NumberFormat = "General" 

1363     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Rullar på AGV, PM7" 

1364     Range("R2").Select 

1365     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

1366 
        "=IF(RC[-14]="""",0,IF(6*RC[-14]+5*100 <= 3200,6,IF(5*RC[-14]+4*100 <= 3200,5,IF(4*RC[-14]+3*100 <= 3200,4, 
IF(3*RC[-14]+2*100 <= 3200,3,IF(2*RC[-14]+1*100 <= 3200,2,IF(1*RC[-14]+0*100 <= 3200,1)))))))" 

1367     Range("R2").Select 

1368     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

1369 
        "=IF(RC[-14]=0,0,IF(6*RC[-14]+5*100 <= 3200,6,IF(5*RC[-14]+4*100 <= 3200,5,IF(4*RC[-14]+3*100 <= 3200,4, 
IF(3*RC[-14]+2*100 <= 3200,3,IF(2*RC[-14]+1*100 <= 3200,2,IF(1*RC[-14]+0*100 <= 3200,1)))))))" 

1370     Range("R2").Select 

1371     Selection.AutoFill Destination:=Range("R2:R400") 

1372     Range("R2:R400").Select 

1373     Range("S1").Select 
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1374     With Selection.Interior 

1375         .Pattern = xlNone 

1376         .TintAndShade = 0 

1377         .PatternTintAndShade = 0 

1378     End With 

1379     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

1380     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

1381     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 

1382     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

1383     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

1384     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 

1385     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

1386     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

1387     Selection.NumberFormat = "General" 

1388     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Rullar på AGV, PM8" 

1389     Range("S2").Select 

1390     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

1391 
        "=IF(RC[-11]=0,0,IF(6*RC[-11]+5*100 <= 3200,6,IF(5*RC[-11]+4*100 <= 3200,5,IF(4*RC[-11]+3*100 <= 3200,4, 
IF(3*RC[-11]+2*100 <= 3200,3,IF(2*RC[-11]+1*100 <= 3200,2,IF(1*RC[-11]+0*100 <= 3200,1)))))))" 

1392     Range("S2").Select 

1393     Selection.AutoFill Destination:=Range("S2:S400") 

1394     Range("S2:S400").Select 

1395     Range("T1").Select 

1396     With Selection.Interior 

1397         .Pattern = xlNone 

1398         .TintAndShade = 0 

1399         .PatternTintAndShade = 0 

1400     End With 

1401     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

1402     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

1403     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 

1404     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

1405     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

1406     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 

1407     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

1408     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

1409     Selection.NumberFormat = "General" 

1410     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Rullar på AGV, PM10" 

1411     Range("T2").Select 

1412     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

1413 
        "=IF(RC[-4]=0,0,IF(6*RC[-4]+5*100 <= 3200,6,IF(5*RC[-4]+4*100 <= 3200,5,IF(4*RC[-4]+3*100 <= 3200,4, 
IF(3*RC[-4]+2*100 <= 3200,3,IF(2*RC[-4]+1*100 <= 3200,2,IF(1*RC[-4]+0*100 <= 3200,1)))))))" 

1414     Range("T2").Select 

1415     Selection.AutoFill Destination:=Range("T2:T400") 
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1416     Range("T2:T400").Select 

1417     Range("U1").Select 

1418     With Selection.Interior 

1419         .Pattern = xlNone 

1420         .TintAndShade = 0 

1421         .PatternTintAndShade = 0 

1422     End With 

1423     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

1424     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

1425     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 

1426     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

1427     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

1428     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 

1429     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

1430     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

1431     Selection.NumberFormat = "General" 

1432     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM7 % av MG" 

1433     Range("U2").Select 

1434     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-16]=0,0,RC[-16]/SUM(RC[-12],RC[-16],RC[-4]))" 

1435     Range("U2").Select 

1436     Selection.AutoFill Destination:=Range("U2:U400") 

1437     Range("V1").Select 

1438     With Selection.Interior 

1439         .Pattern = xlNone 

1440         .TintAndShade = 0 

1441         .PatternTintAndShade = 0 

1442     End With 

1443     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

1444     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

1445     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 

1446     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

1447     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

1448     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 

1449     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

1450     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

1451     Selection.NumberFormat = "General" 

1452     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM8 % av MG" 

1453     Range("V2").Select 

1454     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-13]=0,0,RC[-13]/SUM(RC[-5],RC[-13],RC[-17]))" 

1455     Range("V2").Select 

1456     Selection.AutoFill Destination:=Range("V2:V400") 

1457     Range("V2:V400").Select 

1458     Selection.NumberFormat = "0.000" 
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1459     Selection.NumberFormat = "0.00" 

1460     Selection.NumberFormat = "0.0" 

1461     Selection.NumberFormat = "0.00" 

1462     Range("W1").Select 

1463     With Selection.Interior 

1464         .Pattern = xlNone 

1465         .TintAndShade = 0 

1466         .PatternTintAndShade = 0 

1467     End With 

1468     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

1469     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

1470     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 

1471     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

1472     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

1473     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 

1474     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

1475     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

1476     Selection.NumberFormat = "General" 

1477     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM10 % av MG" 

1478     Range("W2").Select 

1479     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-6]=0,0,RC[-6]/SUM(RC[-6],RC[-14],RC[-18]))" 

1480     Range("W2").Select 

1481     Selection.AutoFill Destination:=Range("W2:W400") 

1482     Range("W2:W400").Select 

1483     Selection.NumberFormat = "0.00000000" 

1484     Selection.NumberFormat = "0.0000000" 

1485     Selection.NumberFormat = "0.000000" 

1486     Selection.NumberFormat = "0.00000" 

1487     Selection.NumberFormat = "0.0000" 

1488     Selection.NumberFormat = "0.000" 

1489     Selection.NumberFormat = "0.00" 

1490     Range("X1").Select 

1491     With Selection.Interior 

1492         .Pattern = xlNone 

1493         .TintAndShade = 0 

1494         .PatternTintAndShade = 0 

1495     End With 

1496     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

1497     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

1498     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 

1499     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

1500     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

1501     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 
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1502     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

1503     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

1504     Selection.NumberFormat = "General" 

1505     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Rullar/AGV" 

1506     Range("X2").Select 

1507     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-3]*RC[-6]+RC[-5]*RC[-2]+RC[-4]*RC[-1]" 

1508     Range("X2").Select 

1509     Selection.AutoFill Destination:=Range("X2:X400") 

1510     Range("X2:X400").Select 

1511     Selection.NumberFormat = "0.00000000" 

1512     Selection.NumberFormat = "0.0000000" 

1513     Selection.NumberFormat = "0.000000" 

1514     Selection.NumberFormat = "0.00000" 

1515     Selection.NumberFormat = "0.0000" 

1516     Selection.NumberFormat = "0.000" 

1517     Selection.NumberFormat = "0.00" 

1518     Selection.NumberFormat = "0.0" 

1519     Range("Y2").Select 

1520 End Function 

1521  

1522 Public Function kapacitetAGV() 

1523      Range("Y1").Select 

1524     With Selection.Interior 

1525         .Pattern = xlNone 

1526         .TintAndShade = 0 

1527         .PatternTintAndShade = 0 

1528     End With 

1529     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

1530     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

1531     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 

1532     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

1533     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

1534     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 

1535     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

1536     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

1537     Selection.NumberFormat = "General" 

1538     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Kapacitet AGV" 

1539     Range("Y2").Select 

1540     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=1/(388/3600)*RC[-1]*7" 

1541     Range("Y2").Select 

1542     Selection.AutoFill Destination:=Range("Y2:Y400") 

1543     Range("Y2:Y400").Select 

1544     Selection.NumberFormat = "0.000000" 
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1545     Selection.NumberFormat = "0.00000" 

1546     Selection.NumberFormat = "0.0000" 

1547     Selection.NumberFormat = "0.000" 

1548     Selection.NumberFormat = "0.00" 

1549     Selection.NumberFormat = "0.0" 

1550     Selection.NumberFormat = "0" 

1551     Range("Y1").Select 

1552     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Kapacitet AGV (rullar/h)" 

1553     Columns("X:Y").Select 

1554     Selection.Copy 

1555     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

1556         :=False, Transpose:=False 

1557     Columns("R:T").Select 

1558     Range("T1").Activate 

1559     Application.CutCopyMode = False 

1560     Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

1561     Range("W3").Select 

1562 End Function 

1563  

1564 Public Function andelAllaPM() 

1565     Columns("U:U").Select 

1566     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

1567     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

1568     Columns("U:U").Select 

1569     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

1570     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

1571     Range("U1").Select 

1572     With Selection.Interior 

1573         .Pattern = xlNone 

1574         .TintAndShade = 0 

1575         .PatternTintAndShade = 0 

1576     End With 

1577     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

1578     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

1579     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 

1580     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

1581     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

1582     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 

1583     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

1584     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

1585     Selection.NumberFormat = "General" 

1586     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM7 % av tot" 

1587     Range("U1").Select 
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1588     Selection.Copy 

1589     Range("V1").Select 

1590     Application.CutCopyMode = False 

1591     With Selection.Interior 

1592         .Pattern = xlNone 

1593         .TintAndShade = 0 

1594         .PatternTintAndShade = 0 

1595     End With 

1596     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

1597     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

1598     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 

1599     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

1600     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

1601     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 

1602     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

1603     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

1604     Selection.NumberFormat = "General" 

1605     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM8 % av tot" 

1606     Range("W1").Select 

1607     With Selection.Interior 

1608         .Pattern = xlNone 

1609         .TintAndShade = 0 

1610         .PatternTintAndShade = 0 

1611     End With 

1612     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

1613     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

1614     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 

1615     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

1616     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

1617     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 

1618     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

1619     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

1620     Selection.NumberFormat = "General" 

1621     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM9 % av tot" 

1622     Range("X1").Select 

1623     With Selection.Interior 

1624         .Pattern = xlNone 

1625         .TintAndShade = 0 

1626         .PatternTintAndShade = 0 

1627     End With 

1628     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

1629     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

1630     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 
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1631     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

1632     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

1633     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 

1634     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

1635     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

1636     Selection.NumberFormat = "General" 

1637     ActiveCell.FormulaR1C1 = "PM10 % av tot" 

1638     Columns("R:T").Select 

1639     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

1640     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

1641     With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

1642         .LineStyle = xlContinuous 

1643         .ColorIndex = 0 

1644         .TintAndShade = 0 

1645         .Weight = xlMedium 

1646     End With 

1647     With Selection.Borders(xlEdgeTop) 

1648         .LineStyle = xlContinuous 

1649         .ColorIndex = 0 

1650         .TintAndShade = 0 

1651         .Weight = xlMedium 

1652     End With 

1653     With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

1654         .LineStyle = xlContinuous 

1655         .ColorIndex = 0 

1656         .TintAndShade = 0 

1657         .Weight = xlMedium 

1658     End With 

1659     With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

1660         .LineStyle = xlContinuous 

1661         .ColorIndex = 0 

1662         .TintAndShade = 0 

1663         .Weight = xlMedium 

1664     End With 

1665     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

1666     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

1667     Columns("U:X").Select 

1668     Range("X1").Activate 

1669     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

1670     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

1671     With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

1672         .LineStyle = xlContinuous 

1673         .ColorIndex = 0 
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1674         .TintAndShade = 0 

1675         .Weight = xlMedium 

1676     End With 

1677     With Selection.Borders(xlEdgeTop) 

1678         .LineStyle = xlContinuous 

1679         .ColorIndex = 0 

1680         .TintAndShade = 0 

1681         .Weight = xlMedium 

1682     End With 

1683     With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

1684         .LineStyle = xlContinuous 

1685         .ColorIndex = 0 

1686         .TintAndShade = 0 

1687         .Weight = xlMedium 

1688     End With 

1689     With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

1690         .LineStyle = xlContinuous 

1691         .ColorIndex = 0 

1692         .TintAndShade = 0 

1693         .Weight = xlMedium 

1694     End With 

1695     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

1696     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

1697     Range("U2").Select 

1698     ActiveCell.FormulaR1C1 = "" 

1699     Range("T2").Select 

1700     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-3]=0,0,RC[-3]/SUM(RC[-3],RC[-11],RC[-15]))" 

1701     Range("U2").Select 

1702     Application.CutCopyMode = False 

1703     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

1704         "=IF(RC[-4]=0,0,RC[-4]/SUM(RC[-4],RC[-12],RC[-16],RC[-8]))" 

1705     Range("U2").Select 

1706     Selection.AutoFill Destination:=Range("U2:U400") 

1707     Range("U2:U400").Select 

1708     Range("U2").Select 

1709     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

1710         "=IF(RC[-4]=0,0,RC[-4]/SUM(RC[-4],RC[-12],RC[-16],RC[-8]))" 

1711     Range("V2").Select 

1712     Application.CutCopyMode = False 

1713     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

1714         "=IF(RC[-13]=0,0,RC[-13]/SUM(RC[-5],RC[-13],RC[-17],RC[-9]))" 

1715     Range("V2").Select 

1716     Selection.AutoFill Destination:=Range("V2:V400") 



130 

 

1717     Range("V2:V400").Select 

1718     Range("W2").Select 

1719     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

1720         "=IF(RC[-10]=0,0,RC[-10]/SUM(RC[-6],RC[-14],RC[-18],RC[-10]))" 

1721     Range("W2").Select 

1722     Selection.AutoFill Destination:=Range("W2:W400") 

1723     Range("W2:W400").Select 

1724     Range("X2").Select 

1725     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

1726         "=IF(RC[-7]=0,0,RC[-7]/SUM(RC[-7],RC[-15],RC[-19],RC[-11]))" 

1727     Range("X2").Select 

1728     Selection.AutoFill Destination:=Range("X2:X400") 

1729     Range("X2:X400").Select 

1730     Range("U2").Select 

1731     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

1732         "=IF(RC[-16]=0,0,RC[-16]/SUM(RC[-4],RC[-12],RC[-16],RC[-8]))" 

1733     Range("U2").Select 

1734     Selection.AutoFill Destination:=Range("U2:U400") 

1735     Range("U2:U400").Select 

1736     Range("AA2").Select 

1737 End Function 

1738  

1739 Public Function kapacitetHiss() 

1740     Range("Y1").Select 

1741     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Kapacitet Hiss" 

1742     Range("Y2").Select 

1743     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=1/(52/3600)" 

1744     Range("Y2").Select 

1745     Selection.AutoFill Destination:=Range("Y2:Y400") 

1746     Range("Y2:Y400").Select 

1747     Selection.NumberFormat = "0" 

1748     Range("AA3").Select 

1749 End Function 

1750  

1751 Public Function kapacitetPack() 

1752        Range("AA1").Select 

1753     With Selection.Interior 

1754         .Pattern = xlNone 

1755         .TintAndShade = 0 

1756         .PatternTintAndShade = 0 

1757     End With 

1758     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

1759     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 



131 

 

1760     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 

1761     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

1762     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

1763     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 

1764     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

1765     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

1766     Selection.NumberFormat = "General" 

1767     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Kapacitet MG-pack (rullar/h)" 

1768     Range("AA2").Select 

1769     ActiveCell.FormulaR1C1 = "100" 

1770     Range("Y1").Select 

1771     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Kapacitet Hiss (rullar/h)" 

1772     Range("AA2").Select 

1773     Selection.AutoFill Destination:=Range("AA2:AA400") 

1774     Range("AA2:AA400").Select 

1775     Range("AB1").Select 

1776     With Selection.Interior 

1777         .Pattern = xlNone 

1778         .TintAndShade = 0 

1779         .PatternTintAndShade = 0 

1780     End With 

1781     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

1782     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

1783     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 

1784     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

1785     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

1786     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 

1787     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

1788     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

1789     Selection.NumberFormat = "General" 

1790     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Kapacitet C-pack (rullar/h)" 

1791     Range("AB1").Select 

1792     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Kapacitet C-pack " 

1793     Range("AA1").Select 

1794     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Kapacitet MG-pack" 

1795     Range("Z1").Select 

1796     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Kapacitet AGV" 

1797     Range("Y1").Select 

1798     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Kapacitet Hiss" 

1799     Range("AB2").Select 

1800     ActiveCell.FormulaR1C1 = "80" 

1801     Range("AB2").Select 

1802     Selection.AutoFill Destination:=Range("AB2:AB400") 
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1803     Range("AB2:AB400").Select 

1804     Range("AC4").Select 

1805 End Function 

1806  

1807 Public Function kapacitetNedställare() 

1808         Range("AC1").Select 

1809     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Stapel PM7" 

1810     Range("AC2").Select 

1811     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

1812 
        "=IF(OR(RC[-26]=0,RC[-25]=0),0,IF(ROUNDDOWN((3*RC[-26])/RC[-25],0)<3,ROUNDDOWN 
((3*RC[-26])/RC[-25],0),3))" 

1813     Range("AC2").Select 

1814     Selection.AutoFill Destination:=Range("AC2:AC400") 

1815     Range("AC2:AC400").Select 

1816     Range("AD1").Select 

1817     With Selection.Interior 

1818         .Pattern = xlNone 

1819         .TintAndShade = 0 

1820         .PatternTintAndShade = 0 

1821     End With 

1822     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

1823     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

1824     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 

1825     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

1826     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

1827     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 

1828     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

1829     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

1830     Selection.NumberFormat = "General" 

1831     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Stapel PM8" 

1832     Range("AD2").Select 

1833     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

1834 
        "=IF(OR(RC[-23]=0,RC[-22]=0),0,IF(ROUNDDOWN((3*RC[-23])/RC[-22],0)<3,ROUNDDOWN 
((3*RC[-23])/RC[-22],0),3))" 

1835     Range("AD2").Select 

1836     Selection.AutoFill Destination:=Range("AD2:AD400") 

1837     Range("AD2:AD400").Select 

1838     Range("AE1").Select 

1839     With Selection.Interior 

1840         .Pattern = xlNone 

1841         .TintAndShade = 0 

1842         .PatternTintAndShade = 0 

1843     End With 

1844     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
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1845     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

1846     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 

1847     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

1848     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

1849     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 

1850     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

1851     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

1852     Selection.NumberFormat = "General" 

1853     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Stapel PM9" 

1854     Range("AE2").Select 

1855     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

1856 
        "=IF(OR(RC[-20]=0,RC[-19]=0),0,IF(ROUNDDOWN((3*RC[-20])/RC[-19],0)<3,ROUNDDOWN 
((3*RC[-20])/RC[-19],0),3))" 

1857     Range("AE2").Select 

1858     Selection.AutoFill Destination:=Range("AE2:AE400") 

1859     Range("AE2:AE400").Select 

1860     Range("AF1").Select 

1861     With Selection.Interior 

1862         .Pattern = xlNone 

1863         .TintAndShade = 0 

1864         .PatternTintAndShade = 0 

1865     End With 

1866     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

1867     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

1868     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 

1869     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

1870     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

1871     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 

1872     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

1873     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

1874     Selection.NumberFormat = "General" 

1875     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Stapel PM10" 

1876     Range("AF2").Select 

1877     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

1878 
        "=IF(OR(RC[-17]=0,RC[-16]=0),0,IF(ROUNDDOWN((3*RC[-17])/RC[-16],0)<3,ROUNDDOWN 
((3*RC[-17])/RC[-16],0),3))" 

1879     Range("AF2").Select 

1880     Selection.AutoFill Destination:=Range("AF2:AF400") 

1881     Range("AF2:AF400").Select 

1882     Range("AG1").Select 

1883     With Selection.Interior 

1884         .Pattern = xlNone 

1885         .TintAndShade = 0 

1886         .PatternTintAndShade = 0 
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1887     End With 

1888     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

1889     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

1890     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 

1891     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

1892     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

1893     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 

1894     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

1895     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

1896     Selection.NumberFormat = "General" 

1897     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Nedställare 2 (medel)" 

1898     Range("AG2").Select 

1899     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

1900         "=ROUND(RC[-4]*RC[-15]+RC[-3]*RC[-14]+RC[-1]*RC[-13],1)" 

1901     Range("AG2").Select 

1902     Selection.AutoFill Destination:=Range("AG2:AG400") 

1903     Range("AG2:AG400").Select 

1904     Range("AH1").Select 

1905     With Selection.Interior 

1906         .Pattern = xlNone 

1907         .TintAndShade = 0 

1908         .PatternTintAndShade = 0 

1909     End With 

1910     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

1911     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

1912     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 

1913     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

1914     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

1915     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 

1916     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

1917     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

1918     Selection.NumberFormat = "General" 

1919     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Kapacitet Nedställare 1" 

1920     Range("AH2").Select 

1921     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=1/(50/3600)*RC[-3]" 

1922     Range("AH2").Select 

1923     Selection.AutoFill Destination:=Range("AH2:AH400") 

1924     Range("AH2:AH400").Select 

1925     Range("AI1").Select 

1926     With Selection.Interior 

1927         .Pattern = xlNone 

1928         .TintAndShade = 0 

1929         .PatternTintAndShade = 0 
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1930     End With 

1931     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

1932     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

1933     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 

1934     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

1935     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

1936     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 

1937     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

1938     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

1939     Selection.NumberFormat = "General" 

1940     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Kapacitet Nedställare 2" 

1941     Range("AI2").Select 

1942     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=1/(45/3600)*RC[-2]" 

1943     Range("AI2").Select 

1944     Selection.AutoFill Destination:=Range("AI2:AI400") 

1945     Range("AI2:AI400").Select 

1946     Columns("AH:AH").Select 

1947     Selection.Copy 

1948     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

1949         :=False, Transpose:=False 

1950     Columns("AI:AI").Select 

1951     Application.CutCopyMode = False 

1952     Selection.Copy 

1953     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

1954         :=False, Transpose:=False 

1955 End Function 

1956  

1957 Public Function kapacitetTruck() 

1958 Application.CutCopyMode = False 

1959     Range("AJ1").Select 

1960     With Selection.Interior 

1961         .Pattern = xlNone 

1962         .TintAndShade = 0 

1963         .PatternTintAndShade = 0 

1964     End With 

1965     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

1966     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

1967     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 

1968     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

1969     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

1970     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 

1971     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

1972     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 



136 

 

1973     Selection.NumberFormat = "General" 

1974     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Stapel magasinet" 

1975     Range("AJ2").Select 

1976     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

1977         "=ROUND(RC[-7]*RC[-15]+RC[-6]*RC[-14]+RC[-5]*RC[-13]+RC[-4]*RC[-12],1)" 

1978     Range("AJ2").Select 

1979     Selection.AutoFill Destination:=Range("AJ2:AJ400") 

1980     Range("AJ2:AJ400").Select 

1981     Range("AK1").Select 

1982     With Selection.Interior 

1983         .Pattern = xlNone 

1984         .TintAndShade = 0 

1985         .PatternTintAndShade = 0 

1986     End With 

1987     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

1988     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

1989     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 

1990     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

1991     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

1992     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 

1993     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

1994     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

1995     Selection.NumberFormat = "General" 

1996     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Kapacitet Truck" 

1997     Range("AK2").Select 

1998     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ROUND(1/(71/3600)*RC[-1]*3,0)" 

1999     Range("AK2").Select 

2000     Selection.AutoFill Destination:=Range("AK2:AK400") 

2001     Range("AK2:AK400").Select 

2002     Columns("AK:AK").Select 

2003     Selection.Copy 

2004     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

2005         :=False, Transpose:=False 

2006     Columns("AJ:AJ").Select 

2007     Application.CutCopyMode = False 

2008     Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

2009     Columns("AC:AG").Select 

2010     Range("AG1").Activate 

2011     Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

2012     Range("AE8").Select 

2013     Columns("AC:AC").EntireColumn.AutoFit 

2014     Columns("AD:AD").EntireColumn.AutoFit 

2015     Columns("AE:AE").EntireColumn.AutoFit 
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2016     Columns("R:X").Select 

2017     Range("X1").Activate 

2018     Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

2019     Columns("R:X").Select 

2020     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

2021     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

2022     With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

2023         .LineStyle = xlContinuous 

2024         .ColorIndex = 0 

2025         .TintAndShade = 0 

2026         .Weight = xlMedium 

2027     End With 

2028     With Selection.Borders(xlEdgeTop) 

2029         .LineStyle = xlContinuous 

2030         .ColorIndex = 0 

2031         .TintAndShade = 0 

2032         .Weight = xlMedium 

2033     End With 

2034     With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

2035         .LineStyle = xlContinuous 

2036         .ColorIndex = 0 

2037         .TintAndShade = 0 

2038         .Weight = xlMedium 

2039     End With 

2040     With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

2041         .LineStyle = xlContinuous 

2042         .ColorIndex = 0 

2043         .TintAndShade = 0 

2044         .Weight = xlMedium 

2045     End With 

2046     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

2047     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

2048     Range("Y12").Select 

2049 End Function 

2050  

2051 Public Function summeraFlöden() 

2052  Range("Y1").Select 

2053     With Selection.Interior 

2054         .Pattern = xlNone 

2055         .TintAndShade = 0 

2056         .PatternTintAndShade = 0 

2057     End With 

2058     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 



138 

 

2059     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

2060     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 

2061     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

2062     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

2063     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 

2064     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

2065     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

2066     Selection.NumberFormat = "General" 

2067     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Inflöde Hiss" 

2068     Range("Y2").Select 

2069     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-8]" 

2070     Range("Y2").Select 

2071     Selection.AutoFill Destination:=Range("Y2:Y400") 

2072     Range("Y2:Y400").Select 

2073     Range("Z1").Select 

2074     With Selection.Interior 

2075         .Pattern = xlNone 

2076         .TintAndShade = 0 

2077         .PatternTintAndShade = 0 

2078     End With 

2079     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

2080     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

2081     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 

2082     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

2083     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

2084     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 

2085     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

2086     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

2087     Selection.NumberFormat = "General" 

2088     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Inflöde AGV" 

2089     Range("Z2").Select 

2090     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(RC[-9],RC[-17],RC[-21])" 

2091     Range("Z2").Select 

2092     Selection.AutoFill Destination:=Range("Z2:Z400") 

2093     Range("Z2:Z400").Select 

2094     Range("AA1").Select 

2095     With Selection.Interior 

2096         .Pattern = xlNone 

2097         .TintAndShade = 0 

2098         .PatternTintAndShade = 0 

2099     End With 

2100     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

2101     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
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2102     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 

2103     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

2104     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

2105     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 

2106     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

2107     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

2108     Selection.NumberFormat = "General" 

2109     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Inflöde MG-pack" 

2110     Range("AA2").Select 

2111     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(RC[-10],RC[-18],RC[-22])" 

2112     Range("AA2").Select 

2113     Selection.AutoFill Destination:=Range("AA2:AA400") 

2114     Range("AA2:AA400").Select 

2115     Range("AB1").Select 

2116     With Selection.Interior 

2117         .Pattern = xlNone 

2118         .TintAndShade = 0 

2119         .PatternTintAndShade = 0 

2120     End With 

2121     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

2122     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

2123     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 

2124     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

2125     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

2126     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 

2127     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

2128     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

2129     Selection.NumberFormat = "General" 

2130     ActiveCell.FormulaR1C1 = " Inflöde C-pack" 

2131     Range("AB2").Select 

2132     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-15]" 

2133     Range("AB2").Select 

2134     Selection.AutoFill Destination:=Range("AB2:AB400") 

2135     Range("AB2:AB400").Select 

2136     Range("AC1").Select 

2137     With Selection.Interior 

2138         .Pattern = xlNone 

2139         .TintAndShade = 0 

2140         .PatternTintAndShade = 0 

2141     End With 

2142     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

2143     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

2144     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 
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2145     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

2146     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

2147     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 

2148     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

2149     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

2150     Selection.NumberFormat = "General" 

2151     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Inflöde Nedställare 1" 

2152     Range("AC2").Select 

2153     Columns("AC:AC").EntireColumn.AutoFit 

2154     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-16]" 

2155     Range("AC2").Select 

2156     Selection.AutoFill Destination:=Range("AC2:AC400") 

2157     Range("AC2:AC400").Select 

2158     Range("AD1").Select 

2159     With Selection.Interior 

2160         .Pattern = xlNone 

2161         .TintAndShade = 0 

2162         .PatternTintAndShade = 0 

2163     End With 

2164     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

2165     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

2166     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 

2167     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

2168     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

2169     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 

2170     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

2171     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

2172     Selection.NumberFormat = "General" 

2173     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Inflöde Nedställare 2" 

2174     Range("AD2").Select 

2175     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(RC[-13],RC[-21],RC[-25])" 

2176     Range("AD2").Select 

2177     Selection.AutoFill Destination:=Range("AD2:AD400") 

2178     Range("AD2:AD400").Select 

2179     Range("AE1").Select 

2180     With Selection.Interior 

2181         .Pattern = xlNone 

2182         .TintAndShade = 0 

2183         .PatternTintAndShade = 0 

2184     End With 

2185     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

2186     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

2187     Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 
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2188     Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone 

2189     Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 

2190     Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone 

2191     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

2192     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

2193     Selection.NumberFormat = "General" 

2194     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Inflöde Truck" 

2195     Range("AE2").Select 

2196     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(RC[-14],RC[-18],RC[-22],RC[-26])" 

2197     Range("AE2").Select 

2198     Selection.AutoFill Destination:=Range("AE2:AE400") 

2199     Range("AE2:AE400").Select 

2200     Range("AF8").Select 

2201 End Function 

2202  

2203 Public Function formateringExtraRader() 

2204     Columns("A:A").Select 

2205     Selection.AutoFilter 

2206     ActiveSheet.Range("$A$1:$A$400").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=" 

2207     Rows("2:407").Select 

2208     Selection.Delete Shift:=xlUp 

2209     ActiveSheet.Range("$A$1:$A$135").AutoFilter Field:=1 

2210     Columns("A:A").Select 

2211     Selection.AutoFilter 

2212     Columns("B:Q").Select 

2213     Selection.ColumnWidth = 11.83 

2214     Range("Y1:AE1").Select 

2215     Range("AE1").Activate 

2216     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

2217     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

2218     With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

2219         .LineStyle = xlContinuous 

2220         .ColorIndex = 0 

2221         .TintAndShade = 0 

2222         .Weight = xlMedium 

2223     End With 

2224     With Selection.Borders(xlEdgeTop) 

2225         .LineStyle = xlContinuous 

2226         .ColorIndex = 0 

2227         .TintAndShade = 0 

2228         .Weight = xlMedium 

2229     End With 

2230     With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 
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2231         .LineStyle = xlContinuous 

2232         .ColorIndex = 0 

2233         .TintAndShade = 0 

2234         .Weight = xlMedium 

2235     End With 

2236     With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

2237         .LineStyle = xlContinuous 

2238         .ColorIndex = 0 

2239         .TintAndShade = 0 

2240         .Weight = xlMedium 

2241     End With 

2242     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

2243     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

2244     Range("R1:X1").Select 

2245     Range("X1").Activate 

2246     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

2247     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

2248     With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

2249         .LineStyle = xlContinuous 

2250         .ColorIndex = 0 

2251         .TintAndShade = 0 

2252         .Weight = xlMedium 

2253     End With 

2254     With Selection.Borders(xlEdgeTop) 

2255         .LineStyle = xlContinuous 

2256         .ColorIndex = 0 

2257         .TintAndShade = 0 

2258         .Weight = xlMedium 

2259     End With 

2260     With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

2261         .LineStyle = xlContinuous 

2262         .ColorIndex = 0 

2263         .TintAndShade = 0 

2264         .Weight = xlMedium 

2265     End With 

2266     With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

2267         .LineStyle = xlContinuous 

2268         .ColorIndex = 0 

2269         .TintAndShade = 0 

2270         .Weight = xlMedium 

2271     End With 

2272     Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 

2273     Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 
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2274     Range("AF2").Select 

2275 End Function 

2276  

2277 Public Function dag() 

2278        Columns("B:B").Select 

2279     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

2280     Range("B1").Select 

2281     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Dag" 

2282     Range("B2").Select 

2283     Application.CutCopyMode = False 

2284     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]" 

2285     Range("B3").Select 

2286 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(OR(R[-1]C[-1]="""",RC[-1]=""""),"""",IF(DATEDIF(R[-1]C[-1], 
RC[-1],""d"")=0,"""",RC[-1]))" 

2287     Range("B3").Select 

2288     Selection.AutoFill Destination:=Range("B3:B135") 

2289     Range("B3:B135").Select 

2290     Columns("B:B").Select 

2291     Selection.NumberFormat = "m/d/yy" 

2292     Selection.ColumnWidth = 14.5 

2293     Range("C3").Select 

2294 End Function 

2295  

2296 Public Function DataTillGrafer() 

2297     Sheets("Data").Select 

2298     Range( _ 

2299         "B:B,F:F,J:J,N:N,R:R,S:S,T:T,U:U,V:V,W:W,X:X,Y:Y,Z:Z,AA:AA,AB:AB,AC:AC,AD:AD,AE:AE,AF:AF" _ 

2300         ).Select 

2301     Range("AF1").Activate 

2302     Application.CutCopyMode = False 

2303     Selection.Copy 

2304     Sheets("Grafer").Select 

2305     Range("X1").Select 

2306     ActiveSheet.Paste 

2307     Range("V8").Select 

2308     Columns("X:AP").Select 

2309     Selection.EntireColumn.Hidden = True 

2310     Range("AS7").Select 

2311 End Function 
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Bilaga F – Data för antal rullar/h 
Tabell 1. Ett exempel på de givna parametrarna samt de uträknade värdena.   

Givna parametrar Uträknade parametrar 

Diameter  
[mm] 

Bredd 
[mm] 

Ytvikt 
[g/m2] 

Hastighet 
[m/min] 

Hylsa  
[mm] 

Trimbredd 
[mm] 

Densitet 
[kg/m3] 

Setlängd  
[m] 

Rullar/set set/h Antal 
rullar 

1 000 786 70 710 76 4 700 850 9 481,9 6 4,5 27 

 

Tabell 2. Data för de valda produktionstakterna låg, medel och hög för de fyra pappersmaskinerna. 

 
 
 

 

 Givna parametrar Uträknade parametrar 

PM7 

Diameter 

[mm] 

Bredd 

[mm] 

Ytvikt 

[g/m2] 

Hastighet 

[m/min] 

Hylsa 

[mm] 

Trimbredd 

[mm] 

Densitet 

[kg/m3] 

Setlängd 

[m] 

Rullar/set set/h Antal 

rullar 

Hög 601 660 60 410 76 4 720 870 4 048 7 6,1 42,7 

Medel 1 000 840 60 410 76 4 720 870 11 322 6 2,2 13,2 

Låg 1 250 2 300 50 530 76 4 740 890 21 763 2 1,5 3 

 
PM8 

    
 

      

Hög 600 600 40 525 76 5 050 765 5 321 8 5,9 47,2 

Medel 900 900 35 600 76 5 050 785 14 167 6 2,5 15 

Låg 1 200 1 550 40 575 76 5 050 750 21 121 3 1,6 4,8 

 
PM9 

    
 

      

Hög 1 200 710 90 841 76 6 300 800 10 013 9 5 45 

Medel 1 000 1 425 85 880 76 6 300 800 7 349 4 7,1 28,4 

Låg 1 300 2 040 70 904 76 6 300 810 15 307 3 3,6 10,8 

 
PM10 

    
 

      

Hög 800 620 70 710 76 4 700 850 6 049 8 7,1 56,8 

Medel 950 1 060 73,0 728 76 4 700 850 8 201 4 5,3 21,2 

Låg 1 200 1 460 35,0 845 76 4 650 850 27 356 3 1,9 5,7 


