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Sammanfattning 
Detta arbete är utfört på uppdrag av OKG AB som äger Oskarshamnsverket där 
verksamheten består av elproduktion i form av kärnkraft. Syftet med arbetet är att se 
över möjligheter företaget har att effektivisera transportlogistiken på industriområdet. 
För att hitta effektiviseringspotential ingick en flödeskartläggning av transporterna på 
det inre området, att analysera flaskhalsar samt förändringar företaget kan införa för 
att nå förbättringar kring transportverksamheten. 

Det första delmomentet i arbetet bestod av att ta fram en grund till utredningen i form 
av en teoretisk referensram samt att göra en kartläggning av företaget. Vidare bestod 
det andra delmomentet av att skapa en simuleringsmodell baserat på det verkliga 
transportsystemet och därefter göra utredningar med hjälp av modellen för att ta fram 
förbättringsförslag till OKG.  

Transportverksamheten hos OKG har potential att förbättras och effektiviseras genom 
att i avtalet med ISS minska kravet på antal fordon som ska tillhandahållas. Med en 
efterfrågan som i nulägesmodellen skulle transporterna vara möjliga att leverera med 
två fordon i stället för tre, vilket även resulterar i en högre utnyttjandegrad. Om 
efterfrågan ökar med upp till 20 % i jämförelse med nulägesmodellen som använts 
räcker två transportfordon och har då dessutom felmarginal. Skulle efterfrågan öka 
med 50 % eller mer krävs tre fordon för att kunna utföra alla transporter.  

En möjlighet till att effektivisera transportlogistiken hos OKG är genom att minska 
väntetiderna vid portöppningar hos reaktorbyggnaderna, detta kan göras till exempel 
genom att arbeta fram tydligare och effektivare rutiner. Med minskade väntetider 
minskar utnyttjandegraden och frigör resurser.   

Den största flaskhalsen som identifierats är informationsflödet och 
informationshanteringen. En metod för informationshantering kring de transporter 
som utförs på området bör tas fram. Utan tillräcklig information kan inte en 
fullständig utredning om transportverksamheten utföras. Vid själva utförandet av 
transporter är väntetiderna kring portöppningar den största flaskhalsen. 

 

 

  



 



 

Abstract  
This thesis was performed on behalf of OKG AB that owns the nuclear power plant 
called Oskarshamnsverket. The purpose of the thesis was to investigate what 
possibilities OKG has to increase its efficiency regarding the transport logistics. The 
thesis contained a survey of the work revolving transports and an analysis of the 
bottlenecks to find the potential methods of increasing the efficiency of transports. 

The first part of the thesis aimed to create a foundation from which the rest of the 
work would be based on. This part contained a theoretical framework and a survey of 
OKG and its work revolving transport logistics. The second part of the thesis 
contained building a simulation model based on the information from the first part, 
and studies of different suggestions of improvement that was implemented in the 
simulation model with an analysis of the result. 

OKG can increase the efficiency of their transports by reducing the number of 
vehicles used at the trading estate. With the demand of transports used in the 
simulation model and with an increase of demand up to 20 % higher it is possible to 
use two vehicles for the transports handled by ISS. If the demand of transports would 
increase with 50 % or more tree vehicles are necessary. 

The largest bottleneck regarding the execution of deliveries at OKG is the idle time 
revolving gate openings. One way to shorten the idle time is through better routines. 
More efficient gate openings and shorter idle time would result in lower utilization of 
the vehicles resulting in freed resources. 

The flow of information is the largest bottleneck that has been identified through this 
thesis. It is necessary for OKG to create a method for saving info regarding the 
transports executed at OKG’s trading estate. A complete investigation of the transport 
logistics at OKG is impossible to perform without proper information. 
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Begreppsförklaring 
Nedan följer förklaring av ord och begrepp vilka förekommer i texten och kan vara 
svåra att förstå, det är därför rekommenderat att läsa igenom listan först. 

 

ADR-S – Regelverk gällande transport av farligt gods på väg i Sverige. 

Betongtank – Större betonginneslutning av medelaktivt avfall. 

BFA – Bergsförråd för avfall, förråd under marken där bland annat kokiller och 
betongtankar förvaras innan de skickas vidare till slutförvar.  

CSV – Central serviceverkstad, byggnad på industriområdet som även har 
godsmottagning. 

Dosrat - stråldos per tidsenhet, oftast uppmätt i millisievert per timme (mSv/h). 

Friklassad transport – Transport av gods som har sökts av och konstaterats inte vara 
radioaktivt.  

HLA  – Hantering av lågaktivt avfall, byggnad på industriområde som tar emot 
lågaktivt gods för mellanlagring. 

Högaktivt avfall  – högaktivt avfall är avfall exempelvis använt kärnbränsle 

Input analyzer – inbyggt program i Arena med vilket användare kan ta fram 
stokastisk fördelning från historisk data 

Inre område - Syftar till OKG:s begränsade industriområde.  

Inre transporter  – transporter som endast sker på inre område. 

ISS – Ett av världens störtsta tjänsteföretag med rötter i städbranschen. 
Samarbetspartner till OKG som utför transporter upp till 12 ton, är även inhyrda att 
sköta flera andra avdelningar på OKG som inte berörs i detta arbete.  

Klassat område – Område med uppmätt yt- och luftkontamination samt 
strålningszon, där värdena för detta klassats i tre olika nivåer. Område där radioaktivt 
gods får förvaras. 

Kokill  – Betonginneslutning av medelaktivt avfall. 

Kriticitet  – Tillstånd då kedjereaktion av kärnklyvningar uppstår hos anordning som 
innehåller kärnbränsle. 

Lågaktivt avfall  – Vanligt avfall från drift vilket har en ytdosrat lägre än 1mSv/h 
men inte kan friklassas. 



 
 

Medelaktivt avfall – Medelaktivt avfall kan vara drift- eller rivningsavfall och har en 
ytdosrat över 1mSv/h. 

MLA  – Mellanlagring för lågaktivt avfall, plats på OKG:s område där deponi av 
kompakterat avfall sker från och med maj 2014. 

Revisionsavställning – Arbete där reaktor sätts ur drift för att byta bränslestavar 

Stråldos – Mått på hur mycket strålning en människa utsätts för. 

Ytdosrat – Högsta uppmätta värde av lös kontamination på godsets yta 

Yttre transporter  – transporter som ska gå utanför OKG:s industriområde. 
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1 Inledning 
Detta kapitel presenterar bakgrund till arbetet samt en syftesbeskrivning om varför 
det utförs och vilket mål som önskas uppnås. Vidare beskrivs de frågeställningar som 
ligger till grund för arbetets upplägg samt metod för att kunna besvara dessa 
frågeställningar och uppnå satta mål. Avslutningsvis presenteras avgränsningar som 
införts för att arbetet inte ska vara för omfattande. 

 

1.1 Bakgrund 

Cirka tre mil utanför Oskarshamn ligger tre kärnkraftsreaktorer på Simpevarphalvön, 
se figur 1. Tillsammans bildar de tre reaktorerna Oskarshamnsverket som ägs samt 
drivs av OKG AB. [1] Sedan år 1972 har första reaktorn vid Oskarshamnsverket varit 
i bruk och vid full drift av alla reaktorer står dessa för runt 10 % av Sveriges 
elproduktion. [2]  

 

Figur 1 Illustration av OKG:s placering [ 3] 

Från de tre reaktorbyggnaderna O1, O2 och O3 produceras bland annat radioaktivt 
avfall som transporteras på inre område, karta över området visas i figur 2. På 
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området transporteras radioaktivt gods direkt mellan reaktorbyggnader, även kallade 
block, alternativt med mellanlagring på HLA. 

  

Figur 2 Bild över OKG:s industriområde 

Processen att utföra en transport kräver insatser från flera aktörer något som 
tillsammans med fasta öppningstider för portar vid reaktorbyggnaderna begränsar och 
försvårar möjligheter att utföra transporter. Om gods inte kan levereras direkt till 
mottagare ska rutiner som visas i figur 3 följas. 

Radioaktivt gods klassas som farligt gods och för transporter av detta finns specifik 
lagstiftning. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ställer krav och har satt riktlinjer för 
att dessa lagar ska följas. Exempelvis innefattar det regler om lastning, lossning, 
förvaring, lagring och hantering av gods under transport. [4]  
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Figur 3 Rutiner för transport på inre område då gods inte transporteras mellan reaktorbyggnader. 

Vid Oskarshamnsverket utförs inre transporter av flera aktörer. De transporter som 
sker i samband med vanlig drift eller revisionsavställningar har OKG AB ansvar för. 
ISS är OKG:s samarbetspartner och utför transporter där godset väger upp till 12 ton. 
För stora projekt som ej innefattas av drift- eller revisionsverksamhet står respektive 
leverantör av projekten för transporter som rör dessa. 

OKG AB saknar utförlig kartläggning av logistikflöden samt infrastruktur för 
transporter inom OKG:s industriområde. Då krav på nytt fysiskt skydd ställdes 
krympte industriområdets area väsentligt och efter detta har ingen utredning för 
lämpligast logistik utförts. Problem som har uppstått har lösts utan fundering och 
återkoppling på huruvida lösningen varit den bästa till problemet. Vid tidigare 
översyn har vidare utredning ansetts nödvändig för att förtydliga och klarställa hur 
transportflödena fungerar inom OKG:s industriområde. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att ta reda på vilka möjligheter OKG har för att effektivisera sin 
transportlogistik. Uppdraget består i att genomföra en utredning och 
flödeskartläggning av de logistikflöden som sker inom OKG:s anläggningsområde, 
främst med avseende på radioaktiva transporter. I uppdraget ingår även en analys som 
ska beskriva flaskhalsar och resurser samt förslag på åtgärder och förslag på 
förändrade transportsätt för att förbättra verksamheten. Målet består i att presentera 
förslag till effektivisering av transporter under vanlig drift av reaktorer på OKG:s inre 
område. 

 



 4 

1.3 Frågeställning 

Följande frågeställningar ligger till grund för arbetet: 

 Hur ser förutsättningarna ut, avseende fordon och infrastruktur, för inre 
transporter på OKG:s industriområde? 

 Hur används tillgängliga resurser? 

 Var ligger flaskhalsarna vid transporter på OKG:s inre område? 
 Hur kan transporter på OKG:s inre område effektiviseras med avseende på 

utnyttjandegrad? 

 

1.4 Metod  

För att besvara frågeställning samt uppnå syfte och mål planerades ett 
tillvägagångssätt. Detta tillvägagångssätt delades in i fyra olika faser: Inledningsfas, 
Delmoment 1, Delmoment 2 och en avslutande slutfas. Nedan presenteras faserna 
närmare. 

1.4.1 Inledningsfas 
Under inledningsfasen skapades en tydligare struktur för arbetet. Detta genom att 
först skapa en tydligare formulering av uppgiften, därefter gjordes en 
företagsbeskrivning för att ge en bild av företaget och slutligen preciserades hur 
uppgiften bör struktureras för att kunna uppnå syfte och mål.  

1 Formulera uppgift 
Arbetets uppgift formulerades tydligare för att ge bättre förståelse för uppgiften 
samt vad som förväntades uppnås.  

2 Företagsbeskrivning 
Då formuleringen av uppgiften tydliggjorts presenterades en beskrivning av 
företaget, detta skulle ge en övergripande bild av uppgiftsbeställaren. Information 
om företaget bidrog till förståelse om vilket behov företaget har av att dess 
transportlogistik ska fungera väl. Företagets senast publicerade årsredovisning 
samt företagets interna instruktioner och information utgjorde grunden för att få 
fram fakta kring företaget. 

3 Uppgiftsprecisering 
Från uppgiftsformuleringen samt företagsbeskrivningen preciserades uppgiften. 
För att underlätta och strukturera uppgiften delades den in i två delar, där stor del 
av informationen från det första delmomentet användes i andra delmomentet. 

1.4.2 Delmoment 1  
Första delmomentet var till för att ge information till fortsatt arbete samt ge en 
tydligare bild över problemet samt vad som kunde utföras. 

4 Teoriram 
För att kunna förankra vidare arbete i existerande litteratur skapades en teoretisk 



 5 

referensram. I litteraturstudien användes källor från böcker, rapporter samt 
publicerade artiklar, de hittades hos LiU:s bibliotek samt via de sökresurser som 
tillhandahålls av LiU:s bibliotek online. Den informationen som hittades och 
ansågs relevant för arbetet omarbetades och användes för att utgöra teoriramen. 

5 Kartläggning av företaget 
Första delen av det praktiska arbetet bestod i att kartlägga nuläget hos OKG. 
Kartläggningen behövde vara så noggrann som möjligt för att ge tydlig bild av 
situationen. Det var även viktigt med noggrann information då en stor del av 
informationen skulle användas i andra delmomentet och bristfällig information kan 
medföra problem med modellkonstruktion och validering samt verifiering.  

En kartläggning bidrog till information om huruvida praktiskt utförande av 
transporter stämde överens med de instruktioner som låg till grund för hur 
transportarbetet går till vid OKG. Ytterligare information kartläggningen bidrog till 
är var problem finns i transportverksamheten i dagsläget, något som var av intresse 
för att kunna hitta förbättringspotential.  

Information till kartläggningen samlades genom att observera systemet, intervjua 
och föra diskussioner med involverad personal, samt genom att se över historisk 
data och de interna instruktioner som finns rörande transportverksamheten på 
industriområdet. 

Kartläggningen presenteras närmare i kapitel 4. 

1.4.3 Delmoment 2 
Det andra delmomentet byggde på information från det första delmomentet. 
Informationen bidrog till hur en modell skulle utformas för att på bästa sätt efterlikna 
det verkliga systemet, med andra ord låg den till grund för hur modell skulle skapas i 
simuleringsprogramet Arena. 

Baserat på information från kartläggningen samt diskussioner med företaget 
bestämdes utredningsalternativ att undersöka. Då implementeringar av 
utredningsalternativ införts i datormodellen utfördes en analys av resultaten.  

6 Indatasamling 
För att kunna skapa en verklighetstrogen simuleringsmodell krävdes data från det 
verkliga systemet att implementera i modellen. Datasamlingen utfördes på mer än 
ett sätt. Datasamlingen beskrivs i kapitel 5.2.1.  

7 Bearbetning av data 
De data som samlades in behövde sedan bearbetas för att kunna användas till 
modellen i Arena (närmare beskrivning av programmet i kapitel 3.5.8). 
Exempelvis bearbetades data över transportbeställningar för att ta fram en 
stokastisk fördelning till skapande av entiteter i modellen. Mer om 
databearbetningen i kapitel 5.2.2. 

8 Modellbygge 
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Informationen som samlades i kartläggningen av företaget, samt data som 
bearbetades användes för att skapa modell i Arena över dagsläget. Denna modell 
kalibrerades och verifierades för att motsvara det verkliga systemet.   

9 Utredningsalternativ 
Då modellen av nuläget konstruerats och validerats formulerades och 
implementerades olika utredningsalternativ i modellen för att ge underlag till hur 
effektivisering lämpligast skulle kunna utföras. 

1.4.4 Slutfas 
Då det andra delmomentet slutförts återstod att analysera resultatet från 
utredningsalternativen för att kunna dra en slutsats och därefter presentera eventuella 
förslag på effektiviseringsåtgärder. 

10 Analys 
De resultat som erhölls från utredningsalternativen analyserades för att se hur de 
påverkat systemet men också för att ta fram för- och nackdelar med de olika 
alternativen. Det var även av intresse att diskutera svar på frågeställningarna.  

11 Slutsats 
Från analysen drogs slutsatser om vad som skulle kunna effektivisera transporterna 
hos OKG. Även det som skulle kunna medföra negativt resultat eller som inte gick 
att fastställa om huruvida det skulle ge mer eller mindre effektivt transportsystem 
skulle presenteras.  

12 Förslag 
Av slutsatsen formulerades slutligen förslag till OKG om vad som skulle kunna 
göras för att effektivisera transportlogistiken på industriområdet. 

I figur 4 nedan presenteras en sammanfattning av arbetets metod.  
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Figur 4 Struktur för metoden. 

 

1.5 Avgränsningar 

För att detta examensarbete skulle vara möjligt att utföra på tilldelad tid införs 
följande avgränsningar: 

 arbetet ämnar endast undersöka transporter på inre område, ej yttre transporter 
 arbetet ämnar undersöka aktiva transporter, ej friklassade transporter 

 arbetet ämnar undersöka transporter som sker under vanlig drift 

Modellavgränsningar presenteras i kapitel 5.3.1. 

1.6 Källkritik 

De källor som använts i arbetet består till merparten av läroböcker och författningar 
av statliga verk och myndigheter.  

Läroböckerna som använts kan vara vinklade. Exempelvis presenteras nästintill inga 
nackdelar med att använda Arena som simuleringsprogramvara. Programmet 

1 Formulera uppgift 

2 Företagsbeskrivning 

3 Uppgiftsprecisering 

4 Teoriram 

5 Kartläggning  

6 Indatasamling 

7 Bearbetning 

8 Modellbygge 

9 Utredningsalternativ 

10 Analys 

11 Slutsats 

12 Förslag 

Inledningsfas 

Delmoment 1 
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Slutfas 
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framställs på bästa sätt och de positiva sidorna samt fördelarna med att använda det 
presenteras tydligt.  

Författningar med instruktioner, lagar och regler med mera som publicerats av statliga 
verk och myndigheter kan ifrågasättas baserat på hur korrupt ett land är. Dock anses 
detta ha väldigt låg risk i Sverige. Den instruktion som använts från den amerikanska 
motsvarigheten till Transportstyrelsen skulle kunna vara vinklad men de delar som 
använts till arbetet berör statistik vilket är internationellt och snarlik om inte samma 
information skulle kunna hittas från andra källor. Att den statistiska analys som 
presenteras i arbetet rör simulering av trafik bör inte heller ge någon skillnad trots att 
arbetet berör transportlogistik. 

De källor arbetet saknar är artiklar över tidigare utförda arbeten som utförts med 
liknande förutsättningar. Transporter kring ett kärnkraftverk är dock relativt specifikt 
med regler och riktlinjer som försvårar vilket har gjort det svårt att hänvisa till hur 
andra arbeten gått till samt med vilka resultat.   
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2 Beskrivning av företaget 
I detta kapitel presenteras information om företaget för att ge en överblick av 
förutsättningar samt förståelse för företagets storlek. Först beskrivs företagets 
verksamhet med information om exempelvis omsättning och antal anställda. Detta 
följs av tydligare beskrivning av vilka instruktioner och förutsättningar som ska ligga 
till grund för de transporter som utförs på OKG:s industriområde. Informationen i 
kapitlet kommer huvudsakligen från OKG:s interna instruktioner angående 
transporter på inre område.    

 

2.1 OKG AB 

OKG AB äger de tre kärnkraftsreaktorerna vid Oskarshamnsverket. Företaget ägs i 
sin tur av E.ON Sverige AB (54,5 %) och Fortum (45,5 %).  Vid anläggningen 
produceras el genom kärnklyvning i reaktorer vilka kokar vatten. Vidare driver ångan 
turbiner som alstrar el. [3] För att uppehålla drift och kunna utföra revisionsarbete 
samt andra projekt är en väl fungerande logistik nödvändig för att rätt sak ska vara på 
rätt plats vid rätt tillfälle. 

Under år 2012 sålde OKG sammanlagt 12 438 GWh elektricitet, vilket motsvarade 
drygt 10 % av Sveriges energiförsörjning. För verksamhetsåret 2012 var 
energitillgängligheten sammanlagt 58 %. Kraftförsäljning under år 2012 medförde 
intäkter på 5 103 MSEK och efter skatt och bokslutsdispositioner redovisades en vinst 
på 52,2 MSEK, vilket var en ökning med 44,1 MSEK jämfört med året innan. [3] 

OKG arbetar konsekvent med utveckling och har de senaste åren investerat drygt 
1000 MSEK per år bland annat i förbättringsarbete och säkerhetsmodernisering av 
anläggningarna. Efter en tidigare satsning på modernisering och effektökning av 
reaktor O3 fullföljde denna under år 2012 ett provprogram vilket medfört att 
anläggningen med en kapacitet att producera 1 450 MW är en av världens största 
kokvattenreaktorer. [3] Då detta arbete skrivs är projektet kring säkerhets-
modernisering av reaktor O2 i slutfasen. 

Vid OKG arbetade år 2012 875 stycken av företaget fast anställda personer vilket gör 
OKG till en av Kalmar läns största arbetsgivare. Utöver de som är OKG-anställda 
arbetar en varierande mängd inhyrda entreprenörer, under daglig drift uppgår denna 
siffra till cirka 700 personer. Bemanningen ökar ytterligare under 
revisionsavställningar och andra stora projekt, generellt brukar denna siffra ligga på 
500-600 inhyrda entreprenörer under revisionsavställningarna. [3] 

Från elproduktionen vid ett kärnkraftverk skapas restprodukter och avfall vilka kan 
vara radioaktiva, detta utgör en stor del av de transporter som utförs på OKG:s 
område. [3] Avfallet från reaktoranläggningarna kategoriseras i tre olika nivåer 
nämligen låg-, medel- och högaktivt avfall. Lågaktivt är vanligt avfall från drift vilket 
har en ytdosrat lägre än 1mSv/h men inte kan friklassas, medelaktivt avfall kan vara 
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drift- eller rivningsavfall och har en ytdosrat över 1mSv/h, högaktivt avfall är 
exempelvis använt kärnbränsle. [5] 

Tydligare beskrivning av företagets dagsläge presenteras vidare i kapitel 4. 

 

2.2 Transporter på OKG:s industriområde 

På industriområdet sker flertalet olika typer av transporter både de som tillhör drift 
och revisionsavställningar, men även de som tillhör större projekt. De företag som är 
anlitade för att utföra större projekt ansvarar för transporter som rör sina egna projekt. 
Transporter kring vanlig drift samt revisionsavställningar utför OKG:s samt ISS 
transportörer enligt avtal, se kapitel 2.4.  

Innan beställning av en transport på OKG:s område sker ska avsändaren se till att 
godset är förpackat, säkrat och korrekt uppmärkt så att det kan transporteras utan 
olycks- och skaderisk. Om godset är radioaktivt ska emballering ske i samråd med en 
strålskyddstekniker.  

2.2.1 Märkning av gods 
Vid transport av radioaktivt gods ska godset vara märkt med gul lapp som informerar 
om uppmätt dosrat och ytkontamination, vad det är för gods samt datum då godset 
avsökts, signatur från den som utfört avsökning, var godset kommer från och vart det 
ska. Den gula lappen ska alltid betraktas som styrande för vidare hantering. Kolli med 
gul lapp ska alltid behandlas som radioaktivt gods och får endast lämnas på klassat 
område. 

Vid transport av inaktivt gods ska vit adresslapp finnas med leveransadress och 
mottagare tydligt angivet. Grön lapp för avemballering används för transport av 
inaktivt gods från godsmottagningen, för att tydligt visa att gods inte varit på 
kontrollerat område.  

2.2.2 Aktörer och ansvar 
Avsändaren har ansvar för emballering, lastsäkring, uppmärkning samt adressering av 
gods. Det är även avsändarens ansvar att försäkra att mottagaren är beredd att ta emot 
godset. Ansvaret åligger avsändaren tills gods hämtats av transportör. 

Transportören har ansvar för gods under transport, att leverans sker utan skador på 
gods, fordon eller människa från hämtningsställe till leveransadress. Under transport 
av aktivt gods på inre område ska transportör vara utrustad med utrustning som mäter 
stråldos. 

Mottagaren ska ta hand om gods direkt vid leverans och om så inte kan ske kan gods 
skickas från avlastningspunkt tillbaka till hämtningsställe. Gods får ej lämnas 
blockerande transportgångar. 
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2.2.3 Emballage 
Vid transport av gods får ett antal olika emballage användas, bland annat olika typer 
av lådor, containrar och skåp. Tydligare beskrivning av tillgängliga emballage 
(lastbärare) hos OKG presenteras i kapitel 4. 

Avfallskollin för slutförvar, exempelvis kokiller eller betongtankar, hanteras av 
specialfordon och avfallstekniker enligt särskilda instruktioner. 

2.2.4 Vid olycka 
Vid händelse av skada på radioaktivt eller farligt gods ska misstänkt kontaminerat 
område omedelbart avspärras. Assistans för avspärrning och bevakning av avspärrat 
område ska begäras från bevakningsföretag. Spill, delar av utrustning, verktyg eller 
annat material som frigjorts ska ej hanteras utan att strålskyddspersonal är närvarande, 
med undantag om fara för människoliv finns. 

Vakthavande ingenjör (VHI) ska kontaktas snarast vid en olycka. VHI kontaktar 
sedan strålskyddspersonal som har som uppgift att dokumentera relevant information 
om händelsen. 

 

2.3 Portöppningar 

Vid reaktorbyggnaderna finns specifika öppningstider av portar. De fasta 
öppningstiderna innebär att personal som behöver vara närvarande är på plats och 
transporter kan utföras direkt utan extra kontakt. Transportbeställning sker till 
transportcentralen där information skickas vidare till transportörer om var det finns 
gods för transport. 

Utöver fasta tider för portöppningar går det att vid revisionsavställningar och större 
arbeten få transporter utförda vid andra tider, efter överenskommelse med 
transportcentralen. 

Kan radioaktivt gods inte transporteras direkt till mottagningsplats ska det 
mellanlagras på inhägnat område bakom HLA, också kallat HLA-plan. 

 

 2.4 Transportutförande 
Enligt avtal ”Oskarshamnsverket – Service Leverans Avtal (SLA) – Transport” (2010-
15360) ska transporter utföras av OKG:s samarbetspartner ISS. De undantag som ska 
utföras av OKG är följande:  Transport av kokiller  Transport av betongtankar  Hantering av avfallskollin på HLA-plan, BFA samt MLA  Tillhandahålla trucklyft vid last som väger 12-25 ton på avrop enligt särskild 

beställning  Tillhandahålla tungtransporter med vagn för last som väger 20-60 ton på avrop 
enligt särskild beställning 
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 Lastning och lossning av transportvagn vid godsmottagning utförs av 
förrådspersonal  Radioaktiva transporter med ”transportskåp för radioaktivt material” 

 
Detta gäller vid vanlig drift samt revisionsavställningar. De respektive projekt som 
pågår på området har egna avtal angående transporter och berörs ej av ovan nämnt 
avtal. 
 
   

2.5 Krav 

För att transporter ska få utföras på OKG:s industriområde finns särskilda krav 
utfärdade på fordon och vagnar samt på transportören som utför transporterna.  

De krav som ställs på fordon och vagnar är bland annat att försäkring ska finnas på 
fordonet samt att det är godkänt för avsett uppdrag. Fordon och vagnar ska hållas rena 
och i gott skick, det måste finnas utrustning ombord för allmänt och personligt skydd 
exempelvis brandsläckare, samt skylt med kontaktinformation som gäller vid olycka 
eller tillbud.  

För att transportören ska få utföra transporter ska han/hon ha godkänd utbildning av 
fordon samt ADR samt ha god kunskap om de interna rutiner som gäller vid transport 
på industriområdet. 
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3 Teoretisk referensram 
Detta kapitel bidrar med bakgrundsinformation som arbetet förankrar sig i. Det 
börjar med en kort introduktion till logistik, transporter, farligt gods samt vilka regler 
som styr transporter av farligt gods. Avslutningsvis beskrivs vad simulering är följt av 
en introduktion till simuleringsprogrammet Arena, vilket kommer användas i arbetet. 

 

3.1 Logistik 

Enligt Ahl och Johansson har utvecklingen inom teknik rörande tillverkning gjort 
stora framsteg de senaste 100 åren. Generellt sett investerar företag i produktion och 
marknadsföring men för att kunna öka lönsamheten ytterligare krävs även satsningar 
på andra områden. På grund av detta har logistik blivit viktigare i och med ökad 
globalisering. [6] 

Logistik kan beskrivas som de processer vilka ser till att material och produkter finns 
på rätt plats vid rätt tid. Plats- och produktprecisionen är viktig för att inblandade 
intressenter ska få ökad ekonomisk vinning. [7] Begreppet logistik innefattar 
planering och genomförande men även kontroll och uppföljning av resultat där att 
göra rätt saker är av yttersta vikt för att uppnå bäst resultat. [8] 

För att uppnå effektiv logistikförsörjning krävs bra flöden både internt på företag samt 
mellan företag inblandade i samma försörjningskedja. [7] 

3.1.1 Slöseri  
I en logistikkedja skapar slöseri onödig osäkerhet och kostnad. Slöseri förekommer i 
olika utsträckning i företagen och logistikflödena, för att kunna öka effektivitet 
behöver dessa slöserier kartläggas. Till slöseri räknas aktiviteter som inte ökar en 
produkts värde och det kan sammanfattas till följande nio kategorier: [9] 

1. Överproduktion  – produktion som överstiger efterfrågan skapar överflöd 
2. Väntetider – slöseri i att produkt binder kapital och med lång väntetid blir 

väntetiden stor del av ledtiden för gods, vilket innebär att den värdeökande 
delen av ledtiden blir liten 

3. Transport  – onödiga transporter medför slöseri av tillgängliga resurser, därför 
bör transporters omfattning och antal minskas för att hålla hög effektivitet 

4. Överbearbetning – att bearbeta en produkt mer än vad kund efterfrågar och 
är villig att betala för 

5. Lager – produkter får sällan högre värde av att ligga i lager och därför bör 
lagerhållningstid undvikas så gott det går 

6. Förflyttning  – förflyttning inom lager, terminaler med mera tillför inte värde 
till produkt 

7. Defekta produkter – kan medföra stora omkostnader 
8. Oanvända resurser – tillgängliga resurser bör planeras och användas 
9. Felanvända resurser – tillgängliga resurser som används på felaktigt sätt 

skapar slöseri i och med att de inte används till det de ska 
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I detta arbete är slöseri i samband med transporter av intresse. 

 

3.2 Transporter 
Enligt Lumsden kan transporter beskrivas enligt följande:  
 
”En transport kan konceptuellt ses som en samling resurser under förflyttning, där 
godset och lastbäraren är olika komponenter av dessa resurser.” [9] 
 
Godstransporter har olika påverkan på ett logistiksystems effektivitet. Kostnader 
kommer från transportaktiviteter och olika transportmönster medför olika påverkan på 
leveransfrekvens och leveranskvantitet. [7] 

3.2.1 Transportsystem 
Vid transport skapas materialflöde i en eller flera länkar som är kopplade till andra 
flöden genom transportsystemet. Ett resursflöde skapas genom att godset kopplas ihop 
med en transport eller lastbärare. Eftersom resurser inte förbrukas utan kan 
transportera gods från slutpunkt för leverans kan resursflödet ses som dubbelriktat. 
Transporten består av en materiell del i form av fysisk överföring av gods, men också 
en imateriell del i form av informationsflöde. För att uppnå hög effektivitet bör 
informationsflödet styra den fysiska förflyttningen, exempelvis kan så kallade 
”trackingsystem” vara av stor vikt för att öka transportsäkerhet och förenkla upptäckt 
av avvikelser. Informationssystemet är med andra ord viktigt för att hålla hög kvalitet 
på transporter. [9] 

3.2.2 Transporttjänstens nyttor 
Att flytta gods från en punkt till en annan är transportens uppgift. Denna uppgift har 
hos transportköparen en nytta som kan delas upp i två typer. För transportköparen 
skapas både tids- och platsnytta då godset transporteras när det behövs och till en 
plats där gods har högre värde än på dess ursprungsplats. [9]  

För att kunna värdera olika transportlösningar är det nödvändigt att ha utförliga 
beskrivningar av dem samt de paramterar som rör dem. Traditionellt mäts 
transportarbete i tonkilometer, dock kan det vara av större vikt att mäta i volym- eller 
flakkilometer för att visa på utnyttjandegrad av fordonet. Något som saknas i tidigare 
nämnda mått är hänsyn till värde på transporterat gods, exempelvis skulle en 
avvägning mellan värde på gods och avstånd som godset transporteras kunna vara av 
intresse. [9] 

3.2.3 Transportkvalitet 
Det finns olika definitioner av vad begreppet kvalitet innebär men en generell 
precisering är ”kvalitet är överrensstämmelse med specifikation”. [9] Kvalitet vid 
transport kan delas in i två delar – primärkvalitet och sekundärkvalitet. Primärkvalitet 
handlar om hur gods flyttas och faktorer som påverkar den är [9]: 

 transporttid 
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 frekvens 
 marknadstäckning 

 säkerhet 
 disciplin 

Sekundärkvalitet rör hur inställning till kund och uppdrag ser ut och faktorer som 
påverkar den är [9]: 

 flexibilitet till kundens problem 
 tillgänglighet vid behov 

 ansvar 
 professionalism 
 profil 

 kringtjänster 

Ett mål alla transportsystem bör sträva efter är att ha så hög fyllnadsgrad som möjligt, 
något som kan uppnås på flera sätt bland annat genom samlastning av små leveranser. 
[7] För ett företag ligger svårigheten i vilka kvalitetsdimensioner som ska styra 
kvalitetsarbetet. [9] 

3.2.4 Processförbättringar 
För att kunna arbeta med förbättring av processer krävs ständig återkoppling, 
ytterligare viktiga parametrar för att möta behov är att planera utifrån tillgängligt 
fordonsutbud samt processmöjligheter. Resultatet av processen behöver analyseras 
noggrant för att ge grund till vidare förbättringar och planering. En viktig aspekt är 
även att verksamhetsledningen måste stödja processförbättringen. [9] 

De fyra steg som ingår i en processförbättringscykel är: 

1. Agera - inledningsfas 
2. Planera - definieringsfas 
3. Gör - kontrollfas 
4. Studera – förbättringsfas 

Fördelar med att kontinuerligt arbeta med förbättringsarbete kan bland annat vara 
ökad kostnadseffektivitet, större besparingar, lättare för företag att förutspå 
aktiviteter, ökat resursutnyttjande och förenklade processer. [9] 

 

3.3 Farligt gods 

Farligt gods är gods som på olika sätt kan vara farliga för hälsa, miljö eller egendom 
på grund av fysikaliska eller kemiska egenskaper, vilket innefattar bland annat 
radioaktivt, explosivt, brandfarligt gods. De olika typerna av gods delas in i nio olika 
klasser, där klass 4, 5 och 6 delas in i flera underkategorier efter egenskaper på 
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godset. [10] Klassen på godset presenterar inte information angående hur farligt 
godset är utan vilken typ av fara godset innehar. [11] 

3.3.1 Radioaktivt gods, klass 7 
Ämnen vars atomkärnor sönderfaller en gång per sekund har en aktivitet på 1 
becquerel (1 Bq). För att ett ämne ska klassas som radioaktivt ska minst 70 000 
atomkärnor sönderfalla per sekund i 1kg av ämnet. Radioaktiva ämnen förekommer i 
fast, flytande samt gasform och utstrålar joniserande strålning. Joniserande strålning 
finns i flera former, de vanligaste är alfa-, beta- och gammastrålning. [11] 

Alfastrålning består av protoner och neutroner och när dessa träffar ett stort antal 
lättare elektroner orsakar alfapartiklarna intensiv jonisation. Samtidigt tappar 
alfapartikeln snabbt rörelseenergi vilket gör att alfastrålning lätt stoppas, exempelvis 
med ett papper. Betastrålning består av elektroner och åstadkommer inte lika intensiv 
jonisation som alfastrålning, denna typ av strålning är svårare att bromsa. 
Gammastrålning kan avge delar av eller hela sin energi vid kollision med en elektron 
vilket resulterar i att elektronen stöts bort från atomen. Gammastrålningen är ännu 
svårare att stoppa än betastrålningen men saktas ned med hjälp av till exempel bly 
eller vatten. [12] 

Då ett ämne utsätts för joniserande strålning slås elektroner bort från atomerna vilket 
resulterar i elektriskt laddade joner. Ämnet absorberar strålningsenergi och mängden 
energi som absorberas kallas dos. [12] 

 

3.4 Transport av farligt gods 

Transport av farligt gods omfattar inte bara själva förflyttningen av godset med ett 
fordon utan även lastning, lossning, förvaring och hantering av godset. [10] 

3.4.1 Regelverk vid transport av farligt gods 
För att förhindra åverkan på person, miljö och egendom finns regelverk som styr vid 
transporter av farligt gods. Följande regelverk styr vid transporter av farligt gods: [11] 

 Accord Européen Relatif au Transport International des Merchandises 
Dangereuses par Route (ADR) är en internationell överenskommelse 
angående transporter av farligt gods på vägar. ADR-S är föreskrifter för 
transport av farligt gods inrikes på väg och i terräng. [11]Polismyndigheterna 
ansvarar för tillsyn av att föreskrifterna följs vid transport på väg. [13] 

 Réglement Concernant le Transport International Ferroviare des 
Marchandises Dangereuses (RID) är regelverket för järnvägstransporter av 
farligt gods som sker internationellt. RID-S är föreskrifter för transport av 
farligt gods på järnväg inrikes vilka ges ut av räddningsverket. 
[11]Transportstyrelsen ansvarar för tillsyn av att föreskrifterna följs vid 
järnvägstransporter. [13] 
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 Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air 
(ICAO-TI/DGR) är föreskrifter framtagna av International Civil Aviation 
Organization (ICAO) angående transporter av farligt gods som sker med 
lufttransport. [11] Transportstyrelsen ansvarar för tillsyn av att föreskrifterna 
följs vid lufttransport. [13] 

 International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-kod) utarbetas av 
International Maritime Organization (IMO) och reglerar sjötransporter 
internationellt men nyttjas även vid sjötransporter av farligt gods inom landet. 
Transportstyrelsen ansvarar för tillsyn av att föreskrifterna följs vid 
sjötransport. [13] 

3.4.2 Ansvar  
Vid transport av farligt gods är det viktigt att vara tydlig med vem som har ansvar för 
vad då flertal aktörer är inblandade. I de regelverk som finns för respektive 
transportsätt finns det angivet respektive aktörs ansvar och skyldighet. De 
huvudaktörer som är inblandade vid transport av farligt gods är: avsändare, 
transportör och mottagare. [10] 

Avsändaren är den aktör som lämnar godset till annan aktör för transport. Denne 
ansvarar för att godset är korrekt klassificerat med korrekt märkning och etikett, att 
nödvändig dokumentation och handlingar tilldelas transportör samt att krav om 
försändningssätt och transportrestriktioner uppfylls. [10] 

Transportören är den aktör som förflyttar gods mellan två andra aktörer. Det är 
transportörens ansvar att se till att godset är tillåtet för transport, att korrekta 
handlingar finns med i transportfordon, att det inte förekommer brister i fordon eller 
last, att kontrolldatum för fordon inte har överskridits, att fordon inte är överlastade, 
att last och fordon har korrekt märkning, samt att nödvändig utrustning finns i 
fordonet. [10]  

Mottagaren är den aktör som står angiven som godsmottagare i respektive 
transportavtal. Saknas transportavtal så är mottagaren det företag som tar hand om 
gods vid ankomst. Det är mottagarens ansvar att se till att bestämd rengöring och 
sanering av fordon och lastbärare utförs samt att ta bort märkningen för farligt gods 
från dessa. [10] 

3.4.3 Säkerhetsrådgivare 
Inom lagstiftningen kring transport av farligt gods finns krav på att företag som utför 
denna typ av transport ska ha minst en säkerhetsrådgivare. [11] 

”Säkerhetsrådgivaren skall under verksamhetsledningens ansvar verka för att skador 
i samband med transport förebyggs” – SRVFS 2006:9 [14]  

Säkerhetsrådgivaren har som uppgift att se till att lagar och bestämmelser kring 
transport av farligt gods efterföljs av företag/myndighet, att ge råd till 
företaget/myndigheten, samt att sammanställa en årsrapport till 
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verksamhetsledningen. Det är även säkerhetsrådgivarens ansvar att se till att det finns 
rutiner och metoder vilka ämnar: 

 Identifiera det gods som ska transporteras som klassas som farligt gods 
 Se till att speciella krav efterföljs gällande transportmedel och utrustning då 

dessa inhandlas 
 Instruera för kontroll av utrustning som används till transport 
 Se till att personal vilka utför transport av farligt gods har rätt och 

dokumenterad utbildning samt tillräckliga och korrekta instruktioner 
 Agera snabbt och effektivt om olycka inträffar samt upprätta nödvändiga 

rapporter om det inträffar 

 Bidra till ökad medvetenhet rörande faror kopplade till transport av farligt 
gods 

 Att rätt dokument följer med transportfordon 

 Se till att skyddsplan finns 

Rapporter ska utfärdas av säkerhetsrådgivare till verksamhetsledning vid olyckor och 
allvarliga tillbud där gods har eller skulle kunna ha gett skada på människa, miljö eller 
egendom. [14] 

3.4.4 Märkning och etiketter 
Alla kollin som innehåller farligt gods ska märkas med det UN-nummer som är 
specifikt för godset. UN-nummer används internationellt och är bestämda av Förenta 
Nationerna (FN), numret består av fyra siffror och är identifieringsnummer som 
tilldelas farligt gods. Märkningen av kollit ska vara synlig, tydlig och tålig. [10] 

Vid transport av farligt gods på väg ska respektive kolli märkas upp enligt 
instruktioner i ADR-S och om kolli ska märkas med fler än en etikett så ska dessa 
vara placerade bredvid varandra. [10] 

Utöver ovan nämnd markering kan kollit behöva märkas med: [10] 

 riktningspil för hur kolli ska placeras vid transport 
 etikett som upplyser om miljöfarligt innehåll 

Precis som kollin ska även transportfordon och lastbärare märkas vid transport av 
farligt gods, oftast med motsvarande etiketter. Enligt riktlinjer från FN ska även UN-
numret vara tydligt angett på utsida av lastbärare eller transportfordon. Det är 
användarens ansvar att se till att kolli och transport har korrekt märkning samt att 
gammal märkning är borttagen. [11] 

Den dokumentation som alltid ska medfölja transport är handlingar vilka informerar 
om skeppningsbenämning, klasstillhörighet samt eventuella underklasser, UN-
nummer och godskvantitet. [11] 
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3.4.5 Emballage 
Vid transport av farligt gods krävs olika typer av emballage beroende på godsets 
karaktär. Då vätskor ska transporteras är tillgängliga val för emballage: fat, dunkar, 
småbulkbehållare (IBC) och kombinerade behållare såsom flaskor av plast eller glas 
som paketeras i lådor av trä eller papp. För fasta ämnen går det att använda samma 
förpackningar som för vätskor, men även fat av fiber, lådor tillverkade av trä, hård 
papp, wellpapp, plywood eller spånskivor, tunnor av trä, säckar tillverkade av textil, 
papper eller plast, samt kombinationsförpackningar. [11] 

De krav på förpackningar och emballage som presenteras i ADR-S är att: [15] 

 de ska vara av god kvalitet 
 de ska vara hållfasta så de står emot eventuella stötar och belastningar vilka är 

normala under transporter 
 de ska vara tillverkade, förslutna och förpackade så att de inte läcker under 

transport 

 del av förpackning som är i kontakt med farligt gods får ej försvagas av eller 
reagera med godset, den får inte heller katalysera en reaktion hos godset  

3.4.6 Regler vid transport av radioaktivt gods 
Vid transporter av radioaktiva ämnen på väg gäller de säkerhetsstandarder som 
fastställs av ADR/ADR-S. Det huvudsakliga syftet med ADR/ADR-S är att skydda 
personer, miljö och egendom från strålning. För att garantera säkerhet och skydd mot 
påverkan av strålning ställs krav på inneslutning av gods, kontroll av yttre 
strålningsnivåer, förhindrande av kriticitet samt motverkan av värmeorsakade skador. 
Transporter av radioaktiva ämnen omfattas av ett strålskyddsprogram som främst rör 
stråldos för individer vilka arbetar med radioaktiva transporter. [15] 

I ADR/ADR-S finns alla radioaktiva ämnen listade med gränsvärden som styr för 
respektive ämne samt vid vilken nivå det krävs undantag för att få transportera. Det 
finns även information om hur ytkontaminerade material ska klassas, tillämpliga 
provningsmetoder för provobjekt, bestämmelser för radioaktiva ämnen med liten 
spridbarhet med mera. [15] 

Utöver detta innehåller ADR/ADR-S information om myndighetskontroller, 
klassificering av ämnen, utbildning av personal som handskas med godset, 
skyldigheter vid transport av radioaktivt gods, förteckningar till godset och 
förpackningar som krävs till det radioaktiva godset. [15]  

I kapitel 3.4.1 redovisas vilka föreskrifter som reglerar klass 7-transporter med övriga 
transportmedel. 
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3.5 Simulering  

För att undersöka effekter av förändringar i ett transportsystem är simulering ett bra 
alternativ. Detta för att kunna undersöka eventuella skillnader som kan uppstå, i 
stället för att faktiskt implementera förändringarna i verkligheten och därefter 
observera skillnader. Modeller av verkliga system kan byggas med hjälp av 
datorsimulering, som använder sig av matematiska logiska modeller, för att 
experimentera med hur systemet beter sig vid förändringar. [9]  

En simuleringsmodell efterliknar ett systems beteende under en viss tid. Modellens 
funktion är inte optimerande men implementeringar av förbättringsförslag kan 
undersökas för att ligga till grund för effektiviseringsförslag. Ytterligare en fördel 
med simulering är att modellen visar på hur hela systemet påverkas vid förändringar i 
en del. För komplexa system som till exempel totalt flödessystem i form av interna 
transporter är simulering ett extra fördelaktigt val. [9] 

Det kan vara användbart att bygga en modell för att utreda systemet samt dess 
beteende vid implementering av olika förändringar. Fördelar med att göra 
undersökningarna med hjälp av simulering jämfört med verklig implementering är 
bland annat att ingen kommer till skada samt att det ger en bred möjlighet att prova 
flertal stora förändringar. [16]  

En ytterligare fördel med att använda sig av datorsimulering är förmågan att hantera 
och efterlikna svåra modeller och system. Det är en kostnadseffektiv metod för att 
göra utredningar med snabbt statistiskt och/eller analytiskt resultat [16]. Även 
flexibilitet och förmågan att använda accelererad tid, dynamik och presentationen hör 
till simuleringens fördelar. [9] 

3.5.1 Typer av simuleringsmodeller 
Olika typer av simuleringsmodeller som kan exekveras är: 

 Statistisk eller dynamisk: i statiska modeller har inte tid en naturlig roll vilket 
den har i dynamiska modeller. De flesta operativa modeller är dynamiska. [16] 

 Kontinuerlig  eller diskret: I en kontinuerlig modell kan systemets tillstånd 
förändras kontinuerligt över tiden medan förändringar uppstår vid skilda 
tidpunkter i en diskret modell. Det finns även modeller som har en 
kombination av kontinuerliga och diskreta förändringar, alltså en kombination 
av förändringar som sker kontinuerligt över tid men även vid skilda specifika 
tidpunkter. [16] 

 Deterministiska eller stokastiska: Modeller som saknar slumpmässig indata 
är deterministiska medan stokastiska modeller har minst några slumpmässiga 
indata. [16] 

 Terminerande eller steady-state: En terminerande modell har specifik start- 
och slutpunkt och simuleringen avslutas då specifikt avbrottskriterie uppfylls. 
I en steady-state-modell uppnås önskat mätvärde med tiden, teoretiskt sett 
efter oändlig tid. [16]  



 21 

3.5.2 Modell 
Vid formulering och konstruktion av simuleringsmodell är det viktigt att ta hänsyn till 
datastruktur och begränsningar, vilken typ av analys som ska utföras och kunskaper 
inom simuleringsverktyget. Ytterligare saker att ta i beaktning är hur detaljerad 
animeringen behöver vara utifrån vad som ska visas, samt om olika modeller behöver 
skapas för respektive scenario eller om en generell modell kan skapas i vilken 
förändringar utförs i parametrar och data. En omfattande modell kan vara smart att 
utföra ett segment i taget och se till att respektive segment fungerar för sig innan nästa 
del påbörjas. [16] 

3.5.3 Problemformulering 
Första steget till att börja bygga en modell är att ta reda på och formulera 
problemställning. En bra utgångspunkt är att se över huruvida systemet fungerar i 
dagsläget samt om det är en ny design som ska implementeras eller om designen inte 
utformats än. [16] 
 
I problemformuleringen är följande av vikt att ha med: [16] 

1. Sätt begränsningar för vad simuleringsmodellen ska innehålla, men var beredd 
på att kunna ändra dessa 

2. Definiera prestandamått i systemet, de två typerna av mått som är av intresse 
är de som kommer användas för att mäta framgången med studien samt de 
som används för att mäta kvalitet hos systemet 

3. När prestationsmått bestämts bör det undersökas vilka nuvarande värden 
riktlinjerna för dessa mått har och utifrån detta ta reda på vad kundens 
förväntningar är. Informationen bidrar till insikt om omfattningen av uppgiften 

Då problemformuleringen är klar bör metod bestämmas, i detta fall simulering. [16] 

3.5.4 System- och simuleringsspecifikation 
Vid simulering av ett befintligt system är det bra att utföra en kartläggning av vilka 
processer som ingår, när de ingår och varför, för att få ett bättre underlag inför 
konstruktionen av modellen. Kartläggningen ger även information om varför vissa 
processer utförs i en viss ordning, exempelvis om det är på grund av rutin eller av 
annan bakomliggande orsak. Då kartläggning utförts bör en plan utformas för hur 
resultatet från kartläggningen ska implementeras i modellen. Det kan även vara av 
stor vikt att tänka över processer som bör uteslutas helt eller förändras i systemet. [16] 

I specifikationen bör följande beskrivas: [16] 

 mål med simuleringen 
 systembeskrivning och angreppssätt 

 precision av animeringen 
 indata och utdata från modellen 

 leveranser från projektet 

En bra specifikation av simuleringsmodellen gör det lättare att skapa en modell som 
uppnår målen med studien. [16]  
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3.5.5 Verifiering och validering 
Verifiering är uppgiften att försäkra att modellen beter sig som skaparen planerat, det 
kan även refereras till som ”debugging”. Validering är uppgiften att försäkra sig om 
att modellen beter sig som det verkliga systemet. [16]  

För att verifiera en modell är animering ett bra verktyg. När skapare anser att 
modellen är klar kan modellen exekveras med animering för att se till att modellen 
visar en bild av det verkliga systemet och för att se till att inga krockar uppstår mellan 
processer eller att de beter sig annorlunda mot vad de bör. Det kan vara en bra idé att 
be de som arbetar i systemet att se över så att modellen återspeglar det de jobbar med. 
Det är nästintill omöjligt att helt verifiera ett komplext system, något som beror på 
olika omständigheter vilka inte tagits i beaktning i modellen. [16] 

Då modellen har verifierats ska den valideras. För att validera simuleringsmodellen 
bör resultat från modellen jämföras med resultat från det verkliga systemet, en uppgift 
som kan vara problematisk bland annat på grund av ofullständig eller felaktig data. 
[16]  

3.5.6 Experimentering och analys  
Innan analys påbörjas bör ett fullt set med experiment som ämnas utföras planeras. 
Vilka typer av analysverktyg som ska användas bör också bestämmas. Ett annat 
alternativ är att basera experimentstrukturen beroende på analysmetod. Tre exempel 
på analyser som kan användas är: kandidatanalys, jämförande analys och 
förutsägande analys. [16] 

 Kandidatanalys utförs oftast under tidiga utformningar av ett system. 
Generellt sett är målet att identifiera den bästa kandidaten, som förtjänar 
ytterligare studier, utifrån en stor mängd av kandidater. Oftast saknas detaljer i 
modeller för denna typ av analys, den stora mängden kandidater är till för att 
snabbt upptäcka vad som fungerar eller inte. Det är därför viktigt att inte 
förlita sig på noggrannheten i modellen jämfört med det verkliga systemet. 
[16] 
 

 Jämförande analys är normalt sett det logiskt efterföljande steget vid val av 
slutgiltig systemdesign. Målet är att jämföra ett stort antal olika designer för 
att avgöra vilken som är bäst. Denna typ av analys kräver en mer detaljerad 
modell men jämför endast en modell med en annan. [16] 
 

 Förutsägande analys hanterar typiskt endast ett fåtal system och oftast bara 
ett. Det system som verkat bäst i tidigare analyser är valt och fokus ligger på 
att uppskatta systemets prestanda. Denna typ av modell kräver hög 
detaljrikedom samt korrekt indata. [16] 
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3.5.7 Statistisk analys 
För att få tillräckligt många värden för att kunna utföra en statistisk analys behövs ett 
minsta antal replikationer räknas ut. Följande steg beskriver den metod som använts 
för att få fram ett tillräckligt antal replikationer [17]: 

1. Välj ett godtyckligt antal replikationer för att skapa utdata. De utdata som 
erhålls från modellen ska användas för att ta reda på om det valda antalet 
replikationer är tillräckligt. 

2. Skapa en till version av modellen där ett högre antal replikationer utförs. 
Beräkna standardavvikelse (1) och medelskillnaden (2) mellan två 
versionerna. 

  

   √          (1)     sammanslagen standardavvikelse     standardavvikelse för alternativ x     standardavvikelse för alternativ y 

 | ̅   ̅|   (    ⁄ ) 岫    岻    √    (2) 

  岾 (    ⁄ ) 岫    岻   峇   | ̅  ̅|    (3) 

    t-fördelning för konfidensnivå   och      frihetsgrader   nödvändigt antal replikationer  ̅   medelvärde för alternativ x  ̅   medelvärde för alternativ y    konfidensnivå    valt antal replikationer för utvärdering  
 
 

3. Om antalet replikationer som krävs,  , är större än det som använts måste 
beräkningarna utföras på nytt med ett nytt antal  . 

 

För att bestämma när en modell är validerad kan konfidensintervall användas. Om 
empiriskt uppmätta värden är inom konfidensintervallet, ekvation (4), så är 
kalibreringen klar och modellen kan valideras. [17] 
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   峙 ̅   (    ⁄ )岫   岻   √   ̅   (    ⁄ )岫   岻   √ 峩   (4)     konfidensintervall   ̅  medelvärde för jämförelse    antal replikationer     t-fördelning för konfidensnivå       standardavvikelse 
   

När modell anses validerad kan experiment utföras. 

För att jämföra experiment och bestämma om ett är bättre än ett annat krävs ofta 
statistisk analys. Det finns olika metoder för statistisk analys varav en är 
hypotesprövning vilket bland annat används i simuleringsprogrammet Arena. 
Metoden avgör om det finns en skillnad mellan två alternativ, exempelvis kan ett 
alternativ vara ett nulägesscenario som jämförs med ett utredningsalternativ. [17] 

Nollhypotesen kan definieras enligt ekvation 5.                   (5) 

Den visar på om alternativen är likvärdiga. Nollhypotesen ska jämföras med en 
alternativhypotes (6).                   (6)     medelvärde för alternativ x     medelvärde för alternativ y     nollhypotesen      alternativhypotesen 

 

För att utföra en hypotesprövning kan ekvation (2) användas. 

 

   √岫   岻    岫   岻   岫     岻         (7) 

 | ̅   ̅|   (    ⁄ ) 岫     岻    √           (8) 

 
 
 
 | ̅   ̅|   Skillnad mellan medelvärden för de två alternativen 
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   t-fördelning för konfidensnivå     och       frihetsgrader     sammanslagen standardavvikelse     standardavvikelse för alternativ x     standardavvikelse för alternativ y    urvalsstorlek för alternativ x    urvalsstorlek för alternativ y 

När ekvation (8) är giltig ska nollhypotesen förkastas, med andra ord skiljer sig 
alternativ x från alternativ y. [17] 

3.5.8 Arena 
Arena är ett simuleringsprogram med en miljö byggd kring SIMAN-språket. Det 
består av modulmallar tillsammans med ett visuellt gränssnitt. SIMAN består av två 
klasser av objekt – block och element. Block är grundläggande logiska objekt som 
representerar operationer. Element är objekt i form av komponenter som används för 
statistiksamling vilka representerar faciliteter. [18]  

Moduler är Arenas fundamentala modelleringskomponenter och består av en 
kombination av SIMAN-block och/eller element. Arena bygger på ett 
programmeringssätt som kombinerar visuell och textbaserad programmering, oftast 
ingår följande aktiviteter: 

1. välja moduler/block och placera dem i det grafiska användargränssnittet 
2. koppla ihop moduler grafiskt för att indikera fysiska och/eller logiska 

flödesvägar 
3. parametrisering av moduler eller element med hjälp av textredigerare 
4. skriva kodfragment i moduler med hjälp av textredigerare 

Sammanfattningsvis bidrar Arena till  en modulorienterad simuleringsmiljö i vilken 
det går att modellera nästintill vilket scenario som helst som innehåller ett flöde av 
transaktioner genom ett set av processer. Medan modellen konstrueras skriver Arena 
till SIMAN-kod i bakgrunden. Arena skapar koden och felsöker samtidigt modellen 
på syntaktiska fel vilket gör att en stor del av felen upptäcks direkt. [18]  

Input Analyzer är ett insticksprogram i Arena till vilket rå data kan läsas in och 
analyseras. Verktyget testar olika stokastiska fördelningar mot indataserien för att ta 
reda på vilken som passar bäst. Användaren kan även välja vilken typ av fördelning 
som önskas och se hur väl denna motsvarar de indata som utvärderas med hjälp av till 
exempel t-test och chi-två-test. [18] 

3.5.9 Statistisk analys i Arena 
Då Arena installeras kan användaren välja att installera insticksprogram vilka kan 
användas för statistisk analys. Nedan följer de tre möjliga programvalen. 
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Output Analyzer används för att jämföra två olika alternativ eller versioner av en 
modell för att ta reda på om det finns någon statistisk skillnad mellan dessa. För att 
avgöra om det förekommer statistisk skillnad används konfidensintervall. [18] 

Process Analyzer används för att utvärdera flera olika scenarion samtidigt för att 
exempelvis kunna välja bästa alternativet eller uppskatta vilka effekter förändringar i 
indata har på utdata. För att kunna utvärdera alternativen statistiskt korrekt, alltså om 
det finns en signifikant skillnad, är Process Analyzer ett bra verktyg. Ytterligare en 
fördel är att Process Analyzer bidrar till en god översikt med vilken det är lätt att se 
vilket scenario som är bäst baserat på vilka parametrar som önskas undersökas. [18] 

OptQuest ”tar över” simulering av modellen i Arena och konfigurerar utifrån indata 
den optimala lösningen baserat på ett valt värde på utdata för specifik parameter. 
Programmet letar efter den optimala uppsättningen baserat på de indata som lagts till i 
modellen samt målfunktion och bivillkor som definieras i OptQuest. [18] 
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4 Flödeskartläggning 
I detta kapitel presenteras information som samlats från kartläggning på företaget. 
Först beskrivs hur en transportbeställning går till, då detta är det första steget för 
utförande. Vidare presenteras tillgängliga resurser i form av fordon och 
transportemballage. Avslutningsvis visas infrastruktur och ytterligare faktorer som 
kan vara av intresse vid effektivitetsutredningen. Informationen i detta kapitel 
kommer huvudsakligen från intervjuer men även från OKG:s interna instruktioner om 
transporter på inre område. 

4.1 Transportbeställning 

Då en transport önskas ringer avsändaren till transportcentralen. Det är avsändarens 
ansvar att se till att godset är avsökt av strålskyddspersonal samt korrekt förpackat 
innan det skickas utanför portarna på respektive reaktorbyggnad. Godset ska vara 
avsökt, förpackat och uppmärkt innan transportören anländer för att hämta godset. 

Transportcentralen antecknar i ett program på datorn vad som ska transporteras, 
varifrån godset ska transporteras och till vilken slutpunkt det ska levereras samt om 
det är tungtransport eller inte. Informationen om transporterna skickas från datorn till 
handburna enheter som finns i transportörernas fordon. När transporten har utförts 
bekräftar transportören detta i sin enhet i fordonet och transportbeställningen 
markeras då som levererad i transportcentralens system.  

4.1.1 Transportplanering 
Transporter på industriområdet utförs av flertalet aktörer. Under drift och 
revisionsavställningar utför OKG och ISS transporter som rör dessa projekt. 

För de transporter ISS utför väljer transportören den transportbeställning som är 
närmast allokerad till var transportören och fordonet befinner sig då en tidigare 
beställning slutförts. I vissa särskilda fall kategoriseras transporter som viktiga eller 
akuta, de ska utföras först.  

De transporter som OKG:s transportörer utför planerar de själva utan att 
transportbeställningar kommer in, det finns ingen form av schema eller specifikt 
kösystem för hur transporter ska köras. Vissa transporter är planerade i förväg men 
det är svårt att planera då det är svårt att uppskatta hur lång tid transporterna kommer 
att ta.  

4.2 Flödeskarta 

Transporter av icke-aktivt gods sker enligt figur 5 nedan.  
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Figur 5 Flödeskarta för transporter av gods som inte är radioaktivt. 

I figur 6 visas den flödeskarta som representerar transporter som involverar 
radioaktivt gods. 

 

 

Figur 6 Flödeskarta för transport av radioaktivt gods på inre område. 

Transporter av aktivt gods som ska till reaktorbyggnaderna och transporteras under 
andra tider än de fasta portöppningstiderna ska egentligen mellanlagras på HLA i 
väntan på portöppning. Huruvida detta följs i dagsläget är dock diskutabelt. 

 

4.3 Fordon 

De transporter som rör större projekt utförs av fordon inhyrda av de företag som är 
anställda att utföra respektive projekt. 

OKG:s fordonspark består av: 

 En truck med kapacitet att transportera last upp till 25 ton 

 En truck med kapacitet att transportera last upp till 7,5 ton 
 En truck med kapacitet att transportera last upp till 3,5 ton 
 Terminaltraktor med kapacitet att frakta 50 ton per MAFI-vagn kopplad till 

fordonet 
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Hos ISS finns fyra fordon tillgängliga:  

 Två stycken hjullastare en med möjlighet att transportera en last med maximal 
vikt 5 ton och en med möjlighet att transportera en last med maximal vikt 7 
ton. 

 En truck med möjlighet att transportera 12 ton, dock är detta begränsat till en 
liten yta vilket leder till att den endast transporterar upp till 8 ton. 

 En bil att transportera mindre gods i, dock ej aktiva transporter 

 Tillgång till OKG:s MAFI-vagn 10h per år  

 

4.4 Lastbärare/transportemballage 

Hos OKG finns följande emballage till förfogande som ska användas till de 
transporter som utförs på industriområdet, de visas i figur 7-12. Utöver de som visas 
fraktas även gods på pallar, dock önskas detta undvikas då det medför större risk att 
godset skadas. 

 

Figur 7 Transportlåda för radioaktivt pallgods till CSV. 
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Figur 8 Berglöfslåda för ej kompakterbart avfall. ”A-låda” rymmer 0,6 m3, ”B-låda” rymmer 1,2 m3, ”C-
låda” rymmer 2,4 m3. 

 

Figur 9 20-fots halvhöjdscontainer för stora skrotade komponenter. Innermåtten mäter                   . 
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Figur 10 Helhöjdscontainer för lagring och skrotning av stora komponenter. 10-fotsmodellen har 
innermåtten                   medan 20-fotsmodellen har innermåtten                   . 

 

Figur 11 Container för olja och vätskor, finns i tre modeller med volymen 1000 liter, 500 liter och 300 liter. 
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Figur 12 Transportskåp för radioaktivt material. 

 

4.5 Transportvägar 

De transporter som främst är av intresse att undersöka är de som sker under drift, då 
mellan reaktorbyggnad O1, O2, O3, HLA samt godsmottagningen (CSV). De rutter 
som används för att utföra dessa transporter mellan de olika punkterna är illustrerade i 
figur 13. Transportrutter är markerade med blått medan de gröna linjerna är 
huvudvägarna på området.   
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Figur 13 Illustration av området samt de transportvägar som används med huvudportarna utmarkerade. 

De rutter som är illustrerade är de som kan användas på grund av begränsningar hos 
infrastrukturen samt fordonen. 

På industriområdet har vägarna en hastighetsgräns på 30 km/h. Enligt en av OKG:s 
transportörer påverkar dock vägarnas dåliga skick hur fort transportfordon kan 
framföras samt vilka vägar som kan används för att lasten ska kunna transporteras på 
ett säkert sätt.  

Under vissa vägar finns kulvertar vilka begränsar hur tung last som får köras. Tydlig 
beskrivning om vad som gäller för vilka sträckor saknas, men generellt är ett 
maximalt axeltryck på dessa vägar 10 ton.  

 

4.6 Portöppningar 

För att förenkla transporter från reaktorbyggnaderna har fasta portöppningstider 
införts på huvudportarna för respektive reaktorbyggnad under vardagar. Dessa 
huvudportar är port 100 på O1, port 200 på O2 samt port 373 och 372 på O3.  

Hos OKG sker portöppningar på följande fasta tider: 
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 Port 100 och 200 har öppningstider klockan 10:00-10:30 samt 14:00-14:30 
 Port 373 och 372 har öppningstider klockan 10:40-11:15 samt 14:40-15:15 

Utanför dessa tider behöver portöppning beställas hos bevakningen då endast vakter 
har tillstånd att låsa upp portarna. 

 

4.7 Antal transporter 

Antal transportbeställningar varierar från dag till dag samt beroende på projekt och 
om det är vanlig drift eller revisionsavställningar. För erhållen data från mars och 
april år 2013 presenteras antal transporter per dag i diagrammen nedan (figur 14-15). 

 

Figur 14 Diagram över antal transportbeställningar som inkommit till tr ansportcentralen per dag under 
mars år 2013. 
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Figur 15 Diagram över antal transportbeställningar som inkommit till tr ansportcentralen per dag under 
april år 2013. 

Under drift är det lägre efterfrågan på transporter. Det är högre efterfrågan under 
revisionsavställningar och projekt. Då det utförts flertal moderniserings- och 
säkerhetsprojekt de senaste åren, samt att revisioner utförs en gång per år är det svårt 
att säga vad som är normal transportefterfrågan.  

4.8 Resultat av kartläggningen 

Hos OKG finns förbättringspotential kring transportverksamheten. De tre åtgärder 
som baserat på kartläggningen kan ha störst effekt är upprustning av vägarna, skapa 
bättre informationshantering samt att utarbeta tydligare och bättre rutiner främst vid 
reaktorbyggnadernas portar. 

4.8.1 Vägarna 
Infrastrukturen behöver ses över på området och då speciellt skicket på vägarna. 
Vägarnas skick anses vara så pass dåligt att transportörerna måste köra försiktigt för 
att kunna undvika skador på godset. Ytterligare en sak som anses vara ett 
störningsmoment vid transporter på industriområdet är att gående personal inte följer 
de riktlinjer och gångvägar som finns utan går på vägar endast avsedda för fordon. 

4.8.2 Informationshantering 
Det som kan ifrågasättas mest av allt är OKG:s informationshantering rörande de 
transporter som utförs på industriområdet. Transporter som ISS utför och de som 
OKG utför loggas på olika sätt. 

ISS har ett relativt bra utarbetat system som är kopplat till en databas från vilken 
informationen kan skrivas till Excel. Det finns dock rum för förbättringar. I ett och 
samma fält skrivs start- och slutpunkt samt vad som ska transporteras. Transporten får 
automatiskt ett ID och en tidsstämpel för skapande av beställning. Då transportören 
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levererat godset och markerat transporten som avklarad skapas även en tidsstämpel 
för detta.  

För att kunna göra analyser av ISS transporthistorik skulle det underlätta om 
transporternas startpunkt, slutpunkt och typ av gods skrevs in i separata fält. Utöver 
detta bör det för transportpunkterna skapas standardiserade alternativ i stället för att 
punkterna ska skrivas in manuellt. Detta för att minimera fel orsakade av den 
mänskliga faktorn men även för att underlätta vid eventuell framtida sortering och 
analys av data. I dagsläget skrivs inte tidsstämplarna ut till det ut i den Excel-fil som 
lagras för respektive månads transporter. Detta är något som ISS måste efterfråga av 
leverantörerna av loggningsprogrammet för att få med i utskrifterna. För att ISS ska 
kunna ställa kraven krävs att OKG efterfrågar det av ISS. Tidsstämplarna kan vara 
användbara vid framtida analyser av transportsystemet, exempelvis för att utreda 
väntetider vid transportbeställningar.  

I dagsläget sker en relativt tunn uppföljning från OKG:s sida av ISS 
transportverksamhet. Om det i framtiden önskas en mer djupgående utredning kring 
transporterna på OKG:s industriområde bör information angående transporter börja 
lagras så snart som möjligt. Anmärkningsvärt är även att det framkommit från loggen 
över transportbeställningar att ISS använder de resurser som är avtalade till OKG för 
att utföra transporter som inte rör OKG:s verksamhet på området. 

Den information som OKG sparar över de egna transporterna är för bristfällig för att 
kunna använda till en modell eller för att kunna användas för utredningar. Utöver det 
så utför OKG:s transportörer transporter som inte ingår i deras arbetsuppgifter. Till 
dessa transporter hör sådana transporter som är andra företag ska utföra men av olika 
anledningar är effektivare att utföra med OKG:s transportfordon. Exempel på denna 
typ av transporter är transporter av skrymmande gods eller flera större lastbärare där. 
Då dessa transporter inte bokförs blir en fullständig utredning omöjlig att utföra då 
nödvändig information inte finns att tillgå. 

OKG bör skapa en process för loggning av transporter för att få informationen sparad 
digitalt, i dagsläget antecknas det som skrivs ned med penna och papper. För att göra 
det ännu lättare att få information om alla transporter som utförs på industriområdet 
skulle bokföring av dessa kunna ske i ett program som används för 
transportloggningar liknande det som beskrivs i kapitel 7.1.3. 

I det avtal som OKG har med ISS finns verksamhetsmål som säger att maskintiden 
för transporter ska minska med 20 % och antal transportkilometer med bil ska minska 
med 10 % jämfört med år 2010. Det saknas dock tydlig bild för hur och när 
uppföljning ska ske. Utöver detta gör bristen på historiska data över transporterna att 
det verkar orimligt att ens kunna följa upp målen då mätvärden att jämföra med 
saknas. Då en metod för informationshantering tagits fram bör dessa verksamhetsmål 
revideras med ett datum då uppföljning ska ske samt värden från dagsläget att jämföra 
med.   
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4.8.3 Rutiner 
Vid portöppningar hos reaktorbyggnaderna är flera parter inblandade. Den som vill 
skicka godset från en reaktorbyggnad måste se till att det är avsökt och uppmärkt av 
strålskyddstekniker innan det kan transporteras ut från byggnaden. Det ligger på 
transportbeställarens ansvar att godset är färdigt för transport då transportören 
anländer för att hämta godset. Är godset inte färdigavsökt skapas slöseri av resurser 
då fordonet får åka tomt. Detta skapar en onödig kostnad men även bidrar till negativ 
miljöpåverkan. Detta slöseri är ett förekommande problem som framkommit under 
kartläggningen. 

För att kunna öppna portarna till reaktorbyggnaderna krävs att det finns en vakt på 
plats. Då transportören anländer till en port beställer han/hon öppning av denna hos 
bevakningscentralen och väntar sedan på att vakten ska anlända för att öppna porten. 
Väntetiden till dess att vakten anländer kan variera stort, bland annat beroende på tid 
på dagen, bemanning hos bevakningen samt på hur hög efterfrågan som finns på 
transporter vid de andra punkterna. 

Det finns alltså potential att effektivisera transporterna vid OKG:s industriområde 
tidsmässigt om tydligare rutiner vid transport från reaktorbyggnaderna 
implementerades, samt om väntetider på vakter skulle minska. Rutiner skulle rent 
konkret kunna innefatta till exempel större ansvar på strålskyddsteknikern i form av 
att denne beställer transport först då godset är färdigt att transporteras. Vid vanlig drift 
saknas dock strålskyddstekniker som har portarna som arbetsområde vilket kan 
medföra en väntetid för att få godset avsökt och transporterat ut från 
reaktorbyggnadernas portar.  

En del av de nya rutinerna skulle kunna vara att lagra informationen kring transporter 
med hjälp av RFID- eller QR-kod kopplat till ett program i vilket information om 
transporterna skrivs in till en databas. Koden skulle kunna printas till en lapp som 
fästs tillsammans med den gula ”radioaktivt material”-lappen på godset. Med hjälp av 
handdator, mobiltelefon eller liknande kan koden läsas av och transporten kan 
markeras som levererad då den transporterats till sin slutpunkt. Ett program som detta 
skulle inte skilja sig mycket från det program ISS använder idag, med tillägget av 
RFID- eller QR-koden. 

4.8.4 Fasta portöppningstider 
En anledning till att portöppningstiderna följs dåligt kan vara att sedan de infördes 
(sommaren 2013) har det pågått minst ett projekt eller revisionsavställning vid 
reaktorbyggnaderna sedan dess. Att stora arbeten pågår medför högre efterfrågan på 
transporter vilket gör att det krävs fler portöppningar än de som är schemalagda för att 
transportverksamheten ska kunna flyta på så bra som möjligt.  
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5 Modell 
I detta kapitel beskrivs hur simuleringsmodellen har tagit form. Först presenteras en 
konceptuell modell som legat till grund för hur modellen ska skapas i 
simuleringsprogrammet Arena. Vidare följer en beskrivning av data med information 
om bearbetning av dessa samt implementering i programmodellen. Avslutningsvis 
beskrivs modellavgränsningar samt hur modell konstruerats, kalibrerats, validerats 
och verifierats.    

 

5.1 Konceptuell modell 

Efter information om nuläget samlats genom en kartläggning skapades följande 
konceptuella modell (figur 16). Den konceptuella modellen har bidragit till en 
översikt om hur simuleringsmodell bör skapas i Arena.  

 

Figur 16 Konceptuell modell av det verkliga systemet. 

Först skapas en beställning som kategoriseras efter om det är en tungtransport eller en 
transport som utförs med bil. Då biltransporterna inte påverkar systemet i övrigt tas 
dessa bort. Efter att biltransporter tagits bort tilldelas rutt till transportbeställningen 
som sedan placeras i kö för att invänta en resurs vilken som ska utföra transporten. 
Transportfordonet tar sedan entiteten från startpunkt till slutpunkt.  

 

5.2 Indata 

För att kunna skapa en modell som efterliknar det verkliga systemet krävs verklig 
indata.   
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5.2.1 Insamling 
Samling av indata till modellen har utförts på två olika sätt: beräkning av distanser 
från kartor samt intervjuer. Utöver detta har historisk data över de transporter ISS 
utför på uppdrag av OKG erhållits. 

Hos transportcentralen lagras data om alla transportbeställningar som har utförts. 
Dessa data innehåller information om vad som transporterats, mellan vilka punkter, 
datum, samt om det är en tungtransport eller ej. Varje månad skriver ISS ut ett utdrag 
i ett Excel-dokument där alla transportbeställningar finns redovisade samt en 
sammanställning över antalet transporter per dag.  

För att få en bra överblick över transportsystemet har intervjuer utförts med 
transportörer, samordnare på transportcentralen samt tidigare transportansvarig vid 
OKG. Informationen från intervjuerna har bidragit till översikt av hur verksamheten 
kring transporterna fungerar, samt var problem och brister ligger. 

Vid brist på empirisk data kring transporttider har distanser för rutterna mellan de 
olika transportpunkterna mätts upp. Distanserna på rutterna tillsammans med 
fordonens hastighet ger transporttiderna vilket beskrivs i nästa kapitel. 

5.2.2 Bearbetning 
För att kunna använda de data som samlats har de bearbetats. Hur de har bearbetats 
för att kunna användas i simuleringsmodellen beskrivs nedan. 

Ankomstfördelning 
Data över de transportbeställningar som utförts under mars och april år 2013 har 
erhållits från företaget, det saknas dock information om när under dagen dessa 
beställningar lagts. Dessa två månader är de som antas vara så nära normal drift som 
möjligt från den historik som finns att tillgå. Från arbetsvecka 13 år 2014 har data 
över klockslag för transportbeställningar erhållits. Start- och slutpunkt samt vad som 
ska transporteras finns i ovan nämnd data. 

Data över klockslag har använts för att bestämma ungefär när under arbetsdagen som 
transportbeställningar görs, detta i form av att sammanställa en genomsnittlig 
procentsats. Från de data som erhållits från mars och april 2013 används information 
om antal transportbeställningar som sker under vardagar. Procentsatsen multiplicerad 
med antal transportbeställningar under vardagarna från 2013 har därefter använts för 
att ta fram fördelning för antal transportbeställningar som sker under de respektive 
timmarna under dagen. Via Input Analyzer erhölls de fördelningar som visas i tabell 
1, se kapitel 3.5.8 för beskrivning av programmet. De fördelningar som presenteras är 
de som gett minska kvadratfelet vid jämförelse 

Då antalet transportbeställningar skiljer sig stort från timme till timme delades 
ankomstfördelningen upp i flera intervall. Enligt erhållen data från år 2013 sker det 
exempelvis i snitt tre transportbeställningar mellan klockan 12:30-13:30 medan snittet 
för timmen efter är 20 transportbeställningar. Ett lågt antal fördelningar 
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representerande längre tidsintervall togs fram och undersöktes men då dessa 
implementerades i Arena skapades ett för lågt antal transportbeställningar. De åtta 
ankomstfördelningarna som presenteras i tabell 1 implementerades i Arena. Eftersom 
det antal transportbeställningar som skapades med dessa fördelningar motsvarade 
snittet från de historiska data från mars och april 2013 ansågs utredning av ytterligare 
fördelningar med kortare tidsintervall överflödigt.  

 
Tabell 1 Fördelning för antal beställningar av transporter under olika delar av arbetsdagen 

Klockslag Fördelning 

08:30-09:29 5 + WEIB(4.42, 2.56) 

09:30-10:29 4.03 + GAMM(0.643, 5.86) 

10:30-11:29 TRIA(8, 12.6, 19) 

11:30-12:29 8 + GAMM(1.33, 5.2) 

12:30-13:29 1.3 + ERLA(0.204, 6) 

13:30-14:29 11 + ERLA(1.79, 5) 

14:30-15:29 4 + GAMM(0.652, 5.47) 

15:30-16:30 10 + WEIB(8.32, 2.44) 

 

Ruttfördelning  
Transporterna som utförs på OKG:s industriområde och som är av intresse vid 
konstruktionen av denna modell är de som involverar O1, O2, O3, HLA och CSV. De 
transporter som involverar övriga punkter på området till exempel tält och containrar 
är dock relevanta att ha med i modellen då dessa utgör en stor del av det totala antalet 
transporter.  

För att ta reda på hur fördelningen av alla transportbeställningar ser ut hos respektive 
startpunkt har erhållen historisk data använts. Startpunkt för respektive transport har 
kategoriserats som O1, O2, O3, HLA, CSV eller övrigt. Därefter har antalet 
beställningar från respektive startpunkt dividerats med totala antalet 
transportbeställningar för att ta fram hur stor andel av transporterna som ska ske från 
respektive punkt. 

De procentsatser som har erhållits vid beräkning av historisk data presenteras nedan i 
tabell 2. 

 



 41 

Tabell 2 Procentuell andel av var transporter startar 

Startpunkter 
CSV 36% 
HLA 5% 

Övrigt 30% 
O1 12% 
O2 7% 
O3 10% 

 

Från varje startpunkt har procentsatser tagits fram för hur fördelningen till respektive 
slutpunkt ser ut, se tabell 3-8. Procentsatserna har tagits fram baserat på historisk data. 
I vissa fall skickas det gods mellan olika portar vid samma byggnad därav finns 
procentsatser för samma start- och slutpunkt.  

Tabell 3 Procentuell andel av transporter till respektive slutpunkt från O1 

O1 
CSV 26% 
HLA 39% 

Övrigt 25% 
O1 4% 

O2 0% 
O3 6% 

 

Tabell 4 Procentuell andel av transporter till respektive slutpunkt från O2 

O2 
CSV 27% 
HLA 26% 

Övrigt 31% 
O1 1% 
O2 5% 
O3 11% 
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Tabell 5 Procentuell andel av transporter till respektive slutpunkt från O3 

O3 
CSV 15% 

HLA 23% 

Övrigt 23% 

O1 6% 

O2 14% 

O3 19% 

 

Tabell 6 Procentuell andel av transporter till respektive slutpunkt från CSV 

CSV 
CSV 4% 
HLA 5% 

Övrigt 51% 
O1 18% 
O2 9% 
O3 13% 

 

Tabell 7 Procentuell andel av transporter till respektive slutpunkt från HLA 

HLA 
CSV 14% 
HLA 2% 

Övrigt 12% 
O1 49% 
O2 14% 
O3 9% 

 

Tabell 8 Procentuell andel av transporter till respektive slutpunkt från övriga punkter 

Övrigt 
CSV 17% 
HLA 5% 

Övrigt 49% 
O1 11% 
O2 8% 
O3 10% 

 

Transporttider 
För att kunna göra utredningar i Arena har modellen konstruerats på ett sätt som 
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bygger på avstånd och hastigheter. De indata som krävs för detta är alltså hastigheter 
för fordonen som transporterar samt sträckorna mellan de olika transportpunkterna. 

Fordonens hastighet har satts till 30 km/h. Fordonen har möjlighet att köra snabbare 
men då det är rådande hastighetsgräns på området antas fordonen hålla denna 
hastighet. Ruttdistanserna har mätts från en karta och matrisen för dessa presenteras i 
tabell 9.  

 

 

Tabell 9 Avståndsmatris mellan respektive transportpunkter 

Avståndsmatris [m] 
Till\Från O1 O2 O3 HLA CSV IRR 
O1 0 115 1150 390 315 1500 
O2 115 0 1080 315 230 1500 
O3 1150 1080 0 1120 1030 1500 
HLA 390 315 1120 0 120 1500 
CSV 315 230 1030 120 0 1500 
IRR 1500 1500 1500 1500 1500 1500 
 

5.3 Modellbygge 

Modellen i sin helhet ser ut enligt följande (figur 17). Modellen är uppbyggd som ett 
nav, med en modulstruktur som ett träd. Då respektive gren i trädet är uppbyggd på 
samma sätt ges en generell beskrivning för hur dessa fungerar under figur 18, vilken 
visar en enskild gren från modellen.  
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Figur 17 Skärmdump av modellen från Arena. 

 

Figur 18 Enskild gren i simuleringsmodellen. Siffrorna hänvisas till i texten nedan. 

En transportbeställning (entitet) skapas enligt ett schema där schemat består av de 
fördelningar som presenteras i tabell 1. Vidare sorteras de transporter som utförs med 
bil bort då de inte påverkar de tunga transporterna. Tungtransporterna sorteras utifrån 
vilken startpunkt de ska köras från och tilldelas attribut för startpunkt för att kunna 
göra statistisk utredning. Detta motsvarar del 1 i figur 18. 

Entiteten passerar den station som motsvarar transportpunkten. För att kunna använda 
trädet som ett nav kommer entiteter komma till stationen antingen från modulen som 
skapar entiteterna eller från transportmodulen i slutet av en gren. Entiteter som 
ankommer till stationen delas upp baserat på om stationen är start- eller slutpunkt för 
transporten. Om det är startpunkten passerar entiteten vidare till nästa 
uppdelningsmodul vilken sorterar entiteten till  den slutpunkt den ska ha. Detta 
motsvarar del 2 i figur 18. 

Då entiteterna delats upp efter slutpunkter tilldelas de ett attribut med en siffra från 1-
6 beroende på vilken slutstation entiteten har. Entiteten placeras sedan i kö i väntan på 
att transportfordon ska hämta den. Detta motsvarar del 3 i figur 18. 
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Ett transportfordon kopplas till en entitet då fordonet ”väljer” vilken transport som 
ska utföras. Då kopplingen skett tilldelas entiteten attributet för inkommande transport 
vilken används för att avgöra om entiteten som ankommer till en station har stationen 
som start- eller slutpunkt. Därefter läggs en väntetid till  i vilken tid för öppning av 
portar samt lastning till fordon ingår. Sedan körs transporten den sträcka som 
definierats beroende på vilken start- och slutpunkt som transporten har. Detta 
motsvarar del 4 i figur 18. 

När entiteten anländer till stationen som är slutpunkt för transporten sorteras denna 
som avslutad och får ytterligare en väntetid för portöppning och avlastning. Fordonet 
”frigörs” sedan från entiteten och entiteten lämnar systemet som avslutad transport. 
Detta motsvarar del 5 i figur 18. 

5.3.1 Modellavgränsningar 
Till modellen har följande avgränsningar införts: 

 Transportbeställningar läggs endast från klockan 08:30 till 16:30 

 Modellen undersöker endast transporter som utförs av ISS då det inte finns 
tillräckligt historiskt underlag för att inkludera transporter utförda av OKG 

 Olika portar vid byggnaderna O1, O2 och O3 skrivs ihop som en och samma 
start- eller slutpunkt 

 Samtliga transportfordon anses kunna transportera alla lastbärare och ha 
samma prestanda  

 Fasta portöppningstider följs sällan därför inkluderas dessa inte i modellen 

 Transporter som har start- och/eller slutpunkt på annan plats än O1, O2, O3, 
HLA eller CSV står för så stor del av det totala antalet transporter att de ej kan 
tas bort helt från modellen. Därför läggs dessa samman till en ”övrigt” punkt i 
modellen 

 Modellen tar inte hänsyn till eventuellt akuta transporter utan tar den transport 
som står först i kö vid den punkt som fordonet är närmast 

Hur dessa avgränsningar kan ha påverkat resultatet diskuteras i kapitel 7.2.2. 

 

5.4 Kalibrering 

För att kalibrera modellen som beskrivits i kapitel 5.3 har indatavärden som beskrivits 
i kapitel 5.2.2 använts. Fördelning för hur transportbeställningar skapas visas i tabell 1 
vilka är inlagda som ett schema i modellen, procentsatserna för ruttfördelningarna i 
modellen är de som presenteras i tabell 2-8 samt distans för respektive rutt visas i 
tabell 9. 

De väntetider som används i modellen varierar beroende på vilken start- och slutpunkt 
transporten har. Exempelvis tar det längre tid vid öppning av portarna vid O1, O2 och 
O3 än vad det tar vid CSV och HLA. Väntetiderna är baserade på uppskattningar av 
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transportörer samt observationer. I modellen används väntetiderna som redovisas i 
tabell 10 nedan. 

Tabell 10 Väntetider vid transporter i nulägesmodellen. 

Väntetider 
O1 Normalfördelning med medelvärdet 5 minuter och standardavvikelse 3 minuter 

O2 Normalfördelning med medelvärdet 5 minuter och standardavvikelse 3 minuter 

O3 Normalfördelning med medelvärdet 5 minuter och standardavvikelse 3 minuter 

HLA 0,5 minuter 

CSV 0,5 minuter 

Övrigt Normalfördelning med medelvärdet 2 minuter och standardavvikelse 1 minuter 

 

Antalet biltransporter som sorteras bort är baserat på tidigare nämnd historisk data 
från två månader under 2013 vilket resulterade i att 4,5 % av transportbeställningarna 
sorteras bort som biltransporter. I modellen väljer transportfordon vilken transport 
som ska utföras baserat på den transportbeställning som finns närmast fordonets 
placering då fordonet frigjorts från tidigare transport. Valet av transportbeställning 
som ska utföras bestäms baserat på ett attribut för kortast avstånd. 

 

5.5 Validering och verifiering 

Då det saknas historisk data att verifiera och validera modellen mot har detta gjorts 
med animering vilken jämförts med det verkliga systemet. I animeringen har det 
undersökts så att transporterna färdas så som de ska alltså som i ett nav, vilket de gör i 
modellen. Det går också att verifiera att transporterna väljer efter den 
prioriteringsordning som transportörer hos ISS ska välja. Detta har diskuterats med 
transportörer vid OKG. 

Utöver detta så har modellen ansetts verifierad i och med att antalet 
transportbeställningar som läggs och antalet som blir avklarade per dag motsvarar de 
historiska data som erhållits från transportcentralen, se tabell 11. 

För att kunna göra en utförlig validering av modellens likhet med det verkliga 
systemet krävs mer information med hög kvalitet och kvantitet. Främst för att ha 
många parametrar att jämföra med men även många mätvärden för att extremvärden 
från indata som erhålls ska ha mindre respons på de stokastiska fördelningar och 
värden som används i modellen. 

Modellen har alltså verifierats mot det verkliga systemet, på grund av brist på indata 
har modellen inte kunnat valideras. 

Vid beräkning av minsta antal nödvändiga replikationer som presenteras i kapitel 
3.5.7 erhölls resultatet att två replikationer var nödvändiga för modellen. Detta ansågs 
vara ett för lågt antal med tanke på den stora variationen av värden i de data som 
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erhållits. Dock medförde bristen på historisk data att jämföra med att det inte fanns 
andra värden att använda i beräkningarna annat än antalet transporter. Antalet 
replikationer sattes därför till 1 000. Detta höga värde var motiverat att använda då det 
inte tog lång tid att exekvera replikationerna av modellen i programvaran.  
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6 Effektiviseringsutredning 
I detta kapitel presenteras de utredningsalternativ som implementerats i 
nulägesmodellen samt vilket resultat dessa haft på systemet. Därefter presenteras en 
analys av vad resultatet innebär. I detta kapitel utförs en blandning av jämförande 
och förutsägande analys, beskrivna i kapitel 3.5.6. 

 

6.1 Utredningsalternativ 

Då det endast finns historisk data över de transporter ISS utför på OKG:s område har 
modellen baserats på de resurser ISS har och hur transportbeställningar till ISS har 
lagts och historiskt sett. 

Baserat på iakttagelser vid kartläggningen har följande utredningsalternativ bestämts i 
samråd med OKG: 

 Antal fordon  
Baserat på hur utnyttjandegraden i dagsläget ser ut skulle det räcka med färre 
transportfordon eller behövs fler? Hur påverkas utnyttjandegraden om ett 
fordon tas bort alternativt läggs till? I dagsläget har OKG ett avtal med ISS 
vilket innefattar två hjullastare och en truck för tungtransporter men är alla 
nödvändiga baserat på dagslägets efterfrågan?  

 Ökad efterfrågan 
Efterfrågan varierar under året samt mellan åren. Baserat på det stickprov av 
historisk data som använts hur skulle systemet fungera om efterfrågan ökade? 
Hur beter sig systemet vid ökad efterfrågan med fler eller färre transporter? 

 Kortare väntetid  
I dagsläget går mycket tid åt till väntan på olika inblandade parter vid 
portöppningar något som skulle kunna effektiviseras. Hur skulle systemet bete 
vid kortare väntetider vid portöppningar?  

 

6.2 Implementering 

Från nulägesmodellen har värdena som presenteras nedan i tabell 11 erhållits, utifrån 
detta har värden att implementera bestämts för respektive utredningsscenario. 
Respektive utredningsscenarios implementering beskrivs nedan. 

Tabell 11 Medelvärden från 1 000 replikationer av nulägesmodellen. 

Transportbeställningar Utnyttjandegrad 
Lagda Avklarade WIP Fordon 1 Fordon 2 Fordon 3 
101,7 100,5 1,2 45% 36% 29% 
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6.2.1 Antal fordon 
Ur tabell 11 kan läsas att fordonen har potential att utnyttjas mer än de gör i dagsläget. 
Därför har antalet fordon i nulägesmodellen varierats mellan två och fyra stycken för 
att se hur systemet skulle bete sig om ett fordon lades till alternativt om ett togs bort. 
Vidare har det även undersökts hur antalet fordon påverkar utnyttjandegraden då 
efterfrågan ändras samt om väntetiderna vid portöppningar minskar, mer om det i 
kapitel 6.2.2 och 6.2.3. 

I Arena-modellen har antalet fordon ändrats från tre ”units” i transportermodulen till 
två respektive fyra. Filer för respektive modell har sparats och 1 000 replikationer av 
vardera modell har jämförts mot varandra i Process Analyzer, se kapitel 3.5.9. 
Resultatet redovisas i kapitel 6.3. 

6.2.2 Ökad efterfrågan 
Efterfrågan på transporter varierar stort beroende på hur många och hur stora arbeten 
som pågår hos OKG exempelvis ökar efterfrågan under revisionsavställningar. För att 
undersöka hur systemet klarar av stora ökningar i efterfrågan har utredningsalternativ 
med 20 %, 50 % och 100 % ökad efterfrågan implementerats. 

I Arena-modellen har implementeringen gjorts genom att multiplicera schemat, efter 
vilket transportbeställningar skapas, med den faktor respektive procentuell ökning har 
(1,2 för 20 % ökning, 1,5 för 50 % ökning och 2 för 100 % ökning). Respektive 
ökning har skapats i egna modellfiler med en fil för respektive antal fordon som ska 
utredas. Filer för respektive modell har sparats och 1 000 replikationer av vardera 
modell har jämförts mot varandra i Process Analyzer, se kapitel 3.5.9. Resultatet 
redovisas i kapitel 6.3. 

6.2.3 Kortare väntetid 
Som tidigare nämnt är väntetiden vid öppningar av portar en faktor som har stor 
effektiviseringspotential tidsmässigt exempelvis genom nya rutiner eller tekniska 
lösningar. Den uppskattade väntetiden som används i modellen antas kunna minska 
med 20 % som en pessimistisk skattning och med 50 % som en optimistisk men 
fortfarande realistisk skattning. 

Väntetiderna vid HLA och CSV antas sakna effektiviseringspotential då de i 
dagsläget i princip består av på- och avlastningstiderna samt den faktiska tid det tar att 
öppna en port. För övrigt-punkterna antas även samma väntetider. De väntetider som 
implementeras i Arena-modellen redovisas nedan i tabell 12 och används både i 
modulerna för väntetid vid hämtning och leverans. 
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Tabell 12 Väntetiderna som används till utredning kring kortare väntetider. 

Väntetider 
 Dagsläget - 20% - 50% 
O1 Normalfördelning med 

medelvärdet 5 minuter 
och standardavvikelse 3 
minuter 

Normalfördelning med 
medelvärdet 4 minuter 
och standardavvikelse 
2,4 minuter 

Normalfördelning med 
medelvärdet 2,5 minuter 
och standardavvikelse 
1,5 minuter 

O2 Normalfördelning med 
medelvärdet 5 minuter 
och standardavvikelse 3 
minuter 

Normalfördelning med 
medelvärdet 4 minuter 
och standardavvikelse 
2,4 minuter 

Normalfördelning med 
medelvärdet 2,5 minuter 
och standardavvikelse 
1,5 minuter 

O3 Normalfördelning med 
medelvärdet 5 minuter 
och standardavvikelse 3 
minuter 

Normalfördelning med 
medelvärdet 4 minuter 
och standardavvikelse 
2,4 minuter 

Normalfördelning med 
medelvärdet 2,5 minuter 
och standardavvikelse 
1,5 minuter 

HLA 0,5 minuter 0,5 minuter 0,5 minuter 
CSV 0,5 minuter 0,5 minuter 0,5 minuter 
Övrigt Normalfördelning med 

medelvärdet 2 minuter 
och standardavvikelse 1 
minut 

Normalfördelning med 
medelvärdet 2 minuter 
och standardavvikelse 1 
minut 

Normalfördelning med 
medelvärdet 2 minuter 
och standardavvikelse 1 
minut 

 

 

6.3 Resultat 

De resultat som erhållits från implementeringarna av utredningsalternativen redovisas 
nedan under rubrikerna för respektive utredningsalternativ. Fokus ligger främst på 
utnyttjandegrad av fordon samt hur många transporter som levereras respektive ”blir 
kvar” i systemet till följande dag (WIP). Samtliga värden som presenteras i tabellerna 
är medelvärden från 1 000 replikationer av respektive modell. 

6.3.1 Antal fordon 
Vid implementering av två respektive fyra fordon i modellen av dagsläget erhålls de 
värden som presenteras nedan i tabell 13 och 14.  Analys av resultaten presenteras i 
kapitel 6.4.1. 

Tabell 13 Transportbeställningar i nulägesmodellen med två till fyra fordon. 

Transportbeställningar 

 Lagda Avklarade WIP 

3 fordon 101,7 100,5 1,2 

2 fordon 101,8 99,9 1,9 

4 fordon 101,3 100,2 0,9 

 



 51 

Tabell 14 Utnyttjandegrad av fordonen vid dagslägets efterfrågan 

Utnyttjandegrad 
 Fordon 1 Fordon 2 Fordon 3 Fordon 4 
Dagsläge 45 % 36 % 29 % - 
2 fordon 61 % 56 % - - 
4 fordon 35 % 27 % 23 % 17 % 
 

6.3.2 Ökad efterfrågan 
Vid implementering av en ökad efterfrågan på 20 %, 50 % respektive 100 % i 
nulägesmodellen erhålls de värden som redovisas i tabell 15 och 16. I tabell 17 och 18 
visas resultaten från implementering av ökad efterfrågan kombinerat med minskat 
antal fordon till två och i tabell 19 och 20 visas resultaten från motsvarande modeller 
med fyra fordon. Analys av resultaten presenteras i kapitel 6.4.2. 

Tabell 15 Transportbeställningar i systemet vid ökad efterfrågan. 

Transportbeställningar 

 Lagda Avklarade WIP 

Dagsläge 101,7 100,5 1,2 

+ 20% 121,8 120,4 1,4 

+ 50% 151,8 149,7 2,1 

+ 100% 202,4 194,2 6,2 

 

Tabell 16 Utnyttjandegrad av fordon vid ökad efterfrågan. 

Utnyttjandegrad 
 Fordon 1 Fordon 2  Fordon 3 
Dagsläge 45% 36% 29% 

+ 20% 47% 41% 37% 

+ 50% 59% 56% 51% 

+ 100% 85% 84% 83% 

 

Tabell 17 Transportbeställningar med ökad efterfrågan och två fordon. 

Transportbeställningar 
 Lagda Avklarade WIP 
Dagsläge 101,8 99,9 1,9 

+ 20% 122,1 118,2 3,9 
+ 50% 151,9 140,0 11,9 

+ 100% 202,4 162,7 39,7 
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Tabell 18 Utnyttjandegrad vid ökad efterfrågan och två fordon. 

Utnyttjandegrad 

 Fordon 1 Fordon 2 

Dagsläge 61% 56% 

+ 20% 80% 74% 

+ 50% 95% 95% 

+ 100% 100% 100% 

 

Tabell 19 Transportbeställningar med ökad efterfrågan och fyra fordon. 

Transportbeställningar 

 Lagda Avklarade WIP 
Dagsläge 101,3 100,2 1,1 

+ 20% 121,6 120,3 1,3 

+ 50% 151,8 150,2 1,6 

+ 100% 202,6 200,1 2,5 

 

Tabell 20 Utnyttjandegrad vid ökad efterfrågan och fyra fordon. 

Utnyttjandegrad 

 Fordon 1 Fordon 2 Fordon 3 Fordon 4 

Dagsläge 35% 27% 23% 17% 

+ 20% 41% 34% 26% 22% 

+ 50% 48% 43% 37% 30% 

+ 100% 60% 57% 50% 47% 

 

 

6.3.3 Kortare väntetid 
Vid implementering av kortare väntetider i nulägesmodellen erhålls värdena som 
presenteras i tabell 21-22 och värdena då två fordon används i motsvarande modeller 
presenteras i tabell 23-24. Analys av resultaten presenteras i kapitel 6.4.3. 

Tabell 21 Transportbeställningar vid kortare väntetid. 

Transportbeställningar 
 Lagda Avklarade WIP 
Dagsläge 101,7 100,5 1,2 
- 20% 101,7 100,7 1 

- 50% 101,9 101,1 0,8 
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Tabell 22 Utnyttjandegrad av tre fordon vid kortare väntetid. 

Utnyttjandegrad 
 Fordon 1 Fordon 2 Fordon 3 
Dagsläge 45% 36% 29% 
- 20% 39% 32% 23% 
- 50% 36% 26% 21% 
 

Tabell 23 Transportbeställningar vid kortare väntetid och två fordon. 

Transportbeställningar 
 Lagda Avklarade WIP 
Dagsläge 101,8 99,9 1,9 

- 20% 101,8 100,4 1,4 

- 50% 101,4 100,3 1,1 

 

Tabell 24 Utnyttjandegrad av fordon vid kortare väntetid och två fordon. 

Utnyttjandegrad 
 Fordon 1 Fordon 2 
Dagsläge 61% 56% 

- 20% 54% 50% 

- 50% 47% 41% 

 

 

6.4 Analys 

Från de resultat som presenterats i föregående kapitel kan analyser göras angående 
hur transporter hos OKG skulle kunna effektiviseras. Under respektive rubrik 
presenteras analyser för de olika utredningsalternativen.  

6.4.1 Antal fordon 
Som tidigare nämnts har OKG ett avtal med ISS vilket säger att ISS ska tillhandahålla 
tre fordon som ska användas för transporter på det inre området. Det finns därför ett 
intresse från OKG:s sida att undersöka om det skulle gå att klara sig med färre fordon 
för att kunna förhandla fram ett nytt avtal som innebär lägre kostnader.  

I modellen av dagsläget med efterfrågan baserat på historisk data från mars och april 
2013 skapas i snitt 101,7 transportbeställningar per dag och med ett WIP på 1,2 
transporter som lämnas över till nästkommande arbetsdag så motsvarar det 1,18 %. 
Utnyttjandegraden på fordonen är i snitt cirka 37 %.  

Då två fordon används i modellen av dagsläget skapas i snitt 101,8 
transportbeställningar per dag och med ett WIP på 1,9 transporter som lämnas över 
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till nästkommande arbetsdag så motsvarar det 1,86 %.  Utnyttjandegraden på 
fordonen är i snitt cirka 59 %. 

Då fyra transportfordon används i modellen av dagsläget skapas i snitt 101,3 
transportbeställningar per dag och med ett WIP på 1,1 transporter som lämnas över 
till nästkommande arbetsdag så motsvarar det 1,09 %.  Utnyttjandegraden på 
fordonen är i snitt cirka 25,5 %.  

Det kan anses anmärkningsvärt att inget av de tre scenarierna lyckas leverera alla 
transporter trots relativt låg utnyttjandegrad. Att det i snitt är 1,4-2,6 transporter per 
dag som inte levereras kan dock bero på att beställningar läggs så pass sent på dagen 
att de inte hinner utföras på innevarande arbetsdag. Den relativt låga 
utnyttjandegraden kan bero på att det vid vissa tider på dagen läggs väldigt få 
transportbeställningar så att fordonen inte kan leverera något.  

Utifrån de utredningar som gjorts, baserat på en efterfrågan som är så lik normal drift 
som går, är det möjligt att använda två transportfordon i stället för tre om fordonen 
kan hantera alla typer av lastbärare som används på området. Hur systemet beter sig 
vid högre efterfrågan med två till fyra transporter beskrivs under nästa rubrik. 

6.4.2 Ökad efterfrågan 
På kort sikt antas efterfrågan på transportbeställningar minska medan det sedan 
kommer öka i och med avvecklingar av reaktorerna. Då det framkom att det skulle 
räcka med två fordon i nulägets efterfrågan valdes det att undersöka hur en ökad 
efterfrågan påverkar systemet. 

Då efterfrågan ökar med 20 % jämfört med nulägesmodellen har fordonen en 
utnyttjandegrad på i snitt 77 % då två fordon används. Av de transportbeställningar 
som skapas blir i snitt 3,19 % överlämnade till nästkommande dag. Dessa siffror 
motiverar ytterligare förslaget att endast använda två transportfordon då 
utnyttjandegraden lämnar marginal för service och förseningar och bibehåller ett lågt 
antal transporter som inte levereras.   

Då efterfrågan ökar med 50 % blir dock utnyttjandegraden och antal icke-utförda 
transporter för stora för att det ska vara motiverat att endast använda två fordon. Då 
tre fordon används ligger utnyttjandegraden hos fordonen i snitt på cirka 55 % med 
1,38 % transporter som inte levereras. Då efterfrågan ökar med 100 % räcker det med 
tre transportfordon. Det medför en utnyttjandegrad på i snitt 84 % och 3,06 % av 
transporterna lämnas över till nästkommande dag.  

Det skulle vara möjligt att använda två transportfordon om efterfrågan ökade med  
20 % i jämförelse med nulägesmodellen, beroende på hur hårda krav OKG ställer på 
att alla leveranser ska utföras samma dag de beställts. Utnyttjandegraden ligger på 
gränsen till väldigt hög för ett av de två fordonen och lämnar därför inte stor marginal 
vid större svängningar i efterfrågan. Vid en 50 % ökning i efterfrågan är 
utnyttjandegraden så pass hög att det inte lämnas någon felmarginal och vid 100 % 
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ökad efterfrågan skulle systemet få mycket köer om endast två fordon används. Enligt 
de resultat som erhållits från modellen är det alltså möjligt att ta bort ett fordon om 
efterfrågan inte prognostiseras att öka med mer än 20 %. 

Tre fordon garderar mot eventuella svängningar i efterfrågan. Vid 100 % ökad 
efterfrågan finns det fortfarande en liten felmarginal då utnyttjandegraden ligger 
under 85 % hos fordonen. Dock kan det ifrågasättas huruvida det skulle vara 
nödvändigt att ha tre fordon för att kunna täcka upp för eventualiteter eller om OKG:s 
transportörer och fordon skulle kunna avlasta om efterfrågan blir högre än väntat. 

Då fyra fordon används i modellen erhålls låga värden för utnyttjandegrad och 
transporter som inte levereras. Även vid undersökning av 100 % ökad efterfrågan 
finns det stor marginal för fel och resultatet från modellen vittnar om att ytterligare 
ökningar i efterfrågan skulle vara möjligt att hantera. Det är dock inte särskilt troligt 
att efterfrågan skulle öka så mycket och att ta in ytterligare ett fordon för att kunna 
täcka upp för ett sådant scenario är en onödig kostnad. 

6.4.3 Kortare väntetid 
Kortare väntetid vid portöppningar vid O1, O2 och O3 är möjligt bland annat genom 
bättre utarbetade rutiner för gods som ska transporteras från byggnaderna.  

Då väntetider kring portöppningar minskar med 20 % minskar utnyttjandegraden både 
då två och tre transportfordon används. Då tre fordon används medför en 
utnyttjandegrad på i snitt cirka 31 % och motsvarande siffra för två fordon är 52 %. 
Även antal transporter som lämnas över till nästa dag minskar i båda fallen. Då 
väntetiderna minskar med 50 % minskar utnyttjandegraden ytterligare. För tre fordon 
ligger siffran i snitt på 28 % och med två fordon är motsvarande siffra 44 %.  

Kortare väntetider har som väntat medfört ett positivt resultat i modellen. 
Utnyttjandegraden hos fordonen har minskat och även antalet transporter som inte 
levereras har minskat något. Baserat på resultatet från modellen skulle det vara fullt 
möjligt att minska antalet transportfordon till två och med kortare väntetider skulle 
ytterligare marginaler för fel skapas då utnyttjandegraden är 54 % eller lägre. Finns 
inte önskan att ta bort ett fordon så skulle det även medföra positivt resultat med tre 
fordon då minskad utnyttjandegrad frigör resurserna för annat arbete. 
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7 Diskussion 
I detta kapitel förs först en diskussion kring felkällor i modellen. Därefter diskuteras 
vilka förbättringar som är möjliga att göra för företaget. 

 

7.1 Felkällor i modellen 

I modellen finns ett antal potentiella felkällor. Dessa kan delas in i två kategorier efter 
fel i de data som använts och fel som följd av de avgränsningar som införts i 
modellen. Under respektive rubrik nedan beskrivs hur resultaten från modellen kan ha 
påverkats av felkällorna. 

7.1.1 Indata och värden 
Indata 
En möjlig felkälla i modellen är de indata som har använts. De data som erhållits från 
transportcentralen kan räknas som pålitlig. Antalet transporter som framkommer av 
historiken har ansetts säkert för detta arbete då alla transporter som ska utföras måste 
gå via transportcentralens loggningsprogram för att transportörerna ska kunna få 
informationen. Därför bör transporterna som registrerats vara nära eller samma som 
det faktiska antalet transporter som ISS utfört på uppdrag för OKG. 

De tider som erhållits kan även ses som pålitliga då de kommer från programmet som 
transporterna loggas i. En möjlig felkälla i detta är att transportbeställningarna inte 
nödvändigtvis skrivs in i programmet då de faktiskt beställs. Detta är något som 
skulle kunna ge missvisande klockslag och med det skapa en felaktig 
ankomstfördelning.  

Ytterligare en felkälla kan vara att de historiska data som använts för att bestämma 
antal transportbeställningar och de historiska data som använts för att ta reda på 
klockslag kommer från två olika tidpunkter och med två olika tidsintervall. Detta kan 
ha påverkat resultatet så att transportbeställningarna skapas vid fel tidpunkt på dagen 
då ankomstfördelningen är baserad på antal som skapats historiskt sett under specifika 
tidsintervall. Exempelvis som nämnt i kapitel 6.4 kan detta påverka hur många 
transporter som lämnas över till kommande arbetsdag. Det kan även ge missvisande 
siffror angående utnyttjandegraden. 

Start- och slutpunkter för transporterna kan anses relativt pålitligt men då dessa skrivs 
in manuellt i loggningsprogrammet i samma fält som vilken typ av gods som ska 
transporteras finns det risk för fel. Att dessa indata sedan sorterats manuellt utifrån 
vad som stått i detta fält ger ytterligare utrymme för mänskliga fel angående 
transportpunkterna. Detta kan ha medfört en felaktig ankomstfördelning. En svår 
uppskattning att göra baserat på information som erhållits från transportcentralen är 
vilka typer av gods som transporterats samt antal kollin och volym. Därför har 
avgränsningen om att alla fordon kan transportera alla typer av kollin och lastbärare 
införts. För att kunna göra en korrekt modell krävs information om vilken lastbärare 
som används vid respektive transport. 
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Transporttider  
Modellen är byggd på ett sätt som använder sig av sträckor och hastigheter för 
simulering i stället för stokastiska fördelningar baserade på uppmätta värden. Detta 
kan ha medfört fel i modellen om de simulerade transporttiderna ligger statistiskt för 
långt från de faktiska transporttiderna. Resultaten kan ha blivit både optimistiskt och 
pessimistiskt uppskattade utifrån detta men mest troligt är att de blivit optimistiskt 
uppskattade. Sträckorna kan ses som faktiska då de är uppmätta från karta. 

Väntetider 
Det som varit svårast att ta fram till modellen är realistiska värden för väntetider då 
dessa varierar stort. Väntetiderna har uppskattats från observationer tillsammans med 
transportör samt strålskyddstekniker som har portar som arbetsområde. Detta kan ha 
gjort att väntetiderna blivit något pessimistiskt uppskattade i jämförelse med 
majoriteten av portöppningarna. I sin tur kan det ha medfört att resultaten från 
modellen blivit pessimistiskt uppskattade i jämförelse med det verkliga systemet.    

Stokastiska fördelningar 
Då stokastik används finns en risk för att felaktiga värden slumpas fram och olika 
slumpfrön i Arena ger sannolikt inte exakt samma resultat. För att kunna få ett bra 
statistiskt urval krävs stor mängd uppmätta värden för att kunna eliminera effekten av 
stora stokastiska variationer som är atypiska. Till viss del slumpas felaktiga värden då 
atypiska extremer kan ha gett felaktig bild av vilka stokastiska fördelningar som ska 
användas i modellen. För att få fördelningar som är så nära det verkliga systemet som 
möjligt krävs ytterligare fördelningar. 

7.1.2 Avgränsningar 
De avgränsningar som införts i modellen presenteras i kapitel 5.3.1. Hur de kan ha 
påverkat resultatet diskuteras under respektive avgränsningspunkt nedan. 

 Transportbeställningar läggs endast från klockan 08:30 till 16:30 
Vid vanlig drift arbetar transportörerna kl. 08:00-17:00. Under särskilt rådande 
omständigheter exempelvis då flera revisionsavställningar pågår och 
efterfrågan på transporter finns dygnet runt arbetar transportörer i skift. Detta 
skulle påverka modellen så att fler transporter kan utföras per dag men 
efterfrågan skulle samtidigt öka. Det är svårt att förutspå hur resultaten från 
systemet skulle påverkas om transporter skulle kunna beställas och utföras 
under alla tider på dygnet, det saknas även indata för detta vilket gör det svårt 
att implementera i modellen. I verkligheten avslutas nästintill alla transporter 
men emellanåt lämnas någon eller några över till kommande dag.  
 

 Modellen undersöker endast transporter som utförs av ISS  
Om historisk data funnits för de transporter OKG gör hade det varit möjligt att 
implementera de transporterna i modellen också. Modellen hade blivit mer 
avancerad genom att lägga till attribut om vilka transporter som ska utföras av 
OKG:s transportörer samt ett set med OKG:s resurser. Resultaten från 



 58 

modellen för ISS transporter skulle troligtvis inte påverkas då de olika 
transporterna är åtskilda. 
 

 Olika portar vid reaktorbyggnaderna skrivs ihop som en och samma 
punkt 
Portarna är utspridda på olika ställen på reaktorbyggnaderna men även på 
CSV och HLA. Exempelvis räknas port 373 som huvudport vid O3 där det 
finns fasta portöppningstider på vardagar. Dock skickas mer skrymmande 
gods som ska till turbin- eller reaktordelen av byggnaden, till exempel vid 
revisionsavställningar, till andra portar där traverser och lyftschakt finns. 
 
Att portarna klumpats ihop till en och samma transportpunkt kan ha medfört 
felaktiga transporttider och då med största sannolikhet för korta tider jämfört 
med verkligheten. Det bör dock inte ge alltför stor effekt på resultatet från 
modellen i och med att det inte rör sig om särskilt långa distanser mellan 
portarna och den stora tidstjuven vid transporterna är väntetiderna. 
 

 Samtliga transportfordon anses kunna transportera alla lastbärare och 
ha samma prestanda 
De tre transportfordon som ISS tillhandahåller har inte samma kapacitet och 
prestanda. De två hjullastarna är likvärdiga medan trucken har sämre 
prestanda. Avgränsningen har införts då merparten av de transporter som sker 
kan utföras av alla tre fordon och på grund av bristen på historisk data över 
vilken typ av lastbärare som använts vid de transporter som legat till grund för 
modellens indata. Modellavgränsningen kan ha medfört ett positivt uppskattat 
resultat men då två av tre fordon klarar av att utföra nästintill alla transporter 
kan risken för ett positivt skattat resultat ses som liten. 
 

 Fasta portöppningstider inkluderas inte i modellen 
Baserat på observationer och diskussioner med de parter som är involverade i 
transporter till eller från reaktorbyggnaderna följs inte alltid de fasta 
portöppningstider som är satta (se kapitel 4.5). Ytterligare ett problem med 
dessa tider är att tiderna endast överlappar varandra om de ska från O1 eller 
O2 till O3 men inte åt andra hållet. För att transportera gods åt andra hållet 
måste det mellanlagras på HLA i väntan på portöppning alternativt be 
bevakningscentralen om en öppning av önskad port utanför de fasta 
portöppningstiderna. 
 
Att modellen inte har fasta portöppningstider implementerade kan medföra ett 
optimistiskt uppskattat resultat från modellen. Modellen är dock baserad på 
hur systemet faktiskt fungerar i dagsläget vilket gör det troligt att resultatet är 
närmare ett rimligt resultat då fasta portöppningstider inte är implementerade. 
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 ”Övrigt”-punkten i modellen 
En stor potentiell felkälla i modellen är start-/slutpunkten ”Övrigt”. Från 
början var tanken att sortera bort transporterna till eller från denna punkt från 
de indata som användes i modellen. De visade sig dock vara så stor del att det 
skulle ge en missvisande bild av systemet att eliminera dem helt. Då de olika 
transportpunkterna ligger utspridda på många olika platser på området är det 
svårt att sätta en lämplig sträcka på rutten.  
 
Även väntetiden har varit svår att uppskatta då punkten innefattar flertalet 
typer av byggnader och lokaler. Radioaktiva transporter får inte köras till 
andra lokaler än reaktorbyggnaderna eller HLA och därför antas transporterna 
som involverar punkten ”Övrigt” vara icke-radioaktivt gods. Lokaler som 
förvarar radioaktivt gods har högre säkerhetsskyddat och tar därför längre tid 
att öppna. Därför är väntetiden i punkten ”Övrigt” lägre satt än hos 
reaktorbyggnaderna men högre än CSV och HLA där öppningarna sker 
relativt snabbt. Väntetiden för öppningarna och lastningarna vid övrigt-
punkterna är pessimistiskt uppskattade och rutternas distanser är högt satta. På 
grund av detta bör resultaten från modellen vara pessimistiskt uppskattade i 
jämförelse med det verkliga systemet. 
 

 Modellen tar inte hänsyn till ”akuta” transporter  
I modellen skapas inga transporter som ges ”akut”-prioritering. Enligt 
transportcentralen skapas sådana beställningar väldigt sällan, nästintill aldrig. 
Transporter som ska utföras ska väljas från vilken transportör som är 
geografiskt närmast då denna blir ledig. Baserat på observationer är det inte 
helt rimligt att i och med att det förekommer transporter som är brådskande för 
att arbeten inte ska bli stillastående. Att implementera ”akut”-prioritering i 
modellen skulle troligtvis medföra att det tar längre tid att genomföra alla 
transporter. 

 

7.2 Vidare arbete 

För att kunna göra en fullständig utredning av OKG:s transportlogistik och dess flöde 
behöver information sparas för alla transporter som utförs av OKG:s transportörer 
samt de som utförs av ISS på uppdrag av OKG. Utöver informationen om antal 
transporter behövs ett ordentligt antal mätningar över transporttider samt väntetider 
under transporterna.  

Önskas fler transportpunkter kunna implementeras i modellen är detta möjligt. Det 
krävs då mätvärden för distanser från den nya transportpunkten till övriga 
implementerade transportpunkter i modellen och de indata som använts behöver 
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sorteras på nytt efter start- och slutpunkter. Värt att nämna är att ju fler punkter som 
implementeras desto mer prestanda kommer modellen att kräva för att kunna köras. 

Om en kostnadsutredning önskas utföras bör även information om bland annat 
bränsleåtgång, personalkostnader för inblandade parter, underhållskostnader, 
avskrivningstider för fordon tas fram.  

Det OKG först och främst bör satsa på för att kunna göra en fullständig utredning 
angående transporterna är att arbeta fram en metod för effektiv och bred 
informationssamling. 
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8 Slutsats 
Till detta arbete formulerades fyra frågeställningar vilka ämnats besvaras av de 
utredningar som gjorts. Nedan presenteras frågeställningarna igen följt av svar på 
dem. 

1. Hur ser förutsättningarna ut, avseende fordon och infrastruktur, för inre 
transporter på OKG:s industriområde? 

2. Hur används tillgängliga resurser? 

De resurser som finns tillgängliga utgörs av OKG:s egna transportörer och fordon 
samt de som tillhandahålls av ISS enligt avtal. Utöver dessa utförs transporter rörande 
större projekt av företaget som är anställt att utföra respektive projekt. På grund av 
restriktioner av säkerhetsmässiga infrastrukturella skäl är de transportvägar och rutter 
som används idag de vägar som kan användas för transporter. Vägarnas skick skulle 
gynnas av en upprustning. Transportörerna måste anpassa hastighet och körsätt efter 
brister i vägarnas underlag för att inte orsaka skador på gods, maskin, miljö eller 
människa. De resurser som finns tillgängliga idag används inte till sin fulla potential. 
Exempelvis så används OKG:s fordon och transportörer till transporter som de inte 
ska göra och resultatet från modellen visar att de fordon ISS tillhandahåller har 
relativt låg utnyttjandegrad. 

 

3. Var ligger flaskhalsarna vid transporter på OKG:s inre område? 

Den största flaskhalsen hos OKG är informationsflödet. Informationen som sparas i 
dagsläget sker på olika sätt och med olika innehåll beroende på om transport utförs av 
OKG eller ISS. Att informationen är så pass utspridd och varierande i kvalitet medför 
svårigheter att utföra en fullständig utredning, och att information kring vissa 
transporter inte sparas överhuvudtaget gör det omöjligt. För att kunna göra en 
fullständig utredning kring transportlogistiken och dess flöden hos OKG krävs bättre 
informationssamling och hantering. Det är även nödvändigt för att kunna se över 
verksamhetsmål kring transportverksamheten på det inre området. På grund av bristen 
på historisk data över de transporter OKG utför har en modell skapats endast över de 
transporter som ISS utför. Vid själva tranportutförandet är portöppningar den största 
flaskhalsen. Den mest tidskrävande delen vid en transport är väntetider för att få port 
öppnad så gods kan hämtas eller lämnas.  

 

4. Hur kan transporter på OKG:s inre område effektiviseras med avseende på 
utnyttjandegrad?  

Ett sätt att effektivisera transporterna på OKG:s inre område är att minska 
väntetiderna kring portöppningar vid reaktorbyggnaderna. Det skulle medföra fler 
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avklarade transporter per dag men även en lägre utnyttjandegrad för de fordon som 
ISS tillhandahåller idag.  

Baserat på resultatet från modellen skulle OKG kunna omförhandla sitt avtal med ISS 
så att endast två fordon tillhandahålls, något som skulle medföra lägre kostnader. Att 
minska från tre till två fordon är möjligt med den efterfrågan som modellen är baserad 
på samt upp till 20 % högre efterfrågan. Skulle efterfrågan öka mer än så krävs tre 
fordon alternativt att OKG:s transportörer och fordon hjälper till. Ökar efterfrågan 
med över 20 % bör de tre transportfordonen behållas, troligtvis kommer dock 
efterfrågan minska i framtiden. Efterfrågan behöver öka med mer än 100 % för att det 
ska vara av intresse att lägga till ytterligare ett transportfordon till avtalet med ISS. 
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